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RESUMO 
 

Esta pesquisa investigou a gestão da formação para o uso de tecnologias digitais 
móveis (TDMs) por professores de uma escola privada da região do Grande ABC, em 
São Paulo, mais especificamente para a utilização do tablet como instrumento de 
trabalho em suas aulas. O fato de as novas mídias, no contexto atual da educação, 
fazerem parte do universo cultural dos alunos, sendo utilizadas de uma maneira 
descontextualizada, ou, ainda, não tendo seu real potencial aproveitado (ALMEIDA, 
2011), fez com que esta pesquisa buscasse compreender, na perspectiva da 
Linguística Aplicada, como se realizou o processo de apropriação de tecnologias 
móveis por um grupo de professores durante um programa de formação proposto pelo 
colégio. Para tanto, a pesquisa e o programa de formação de professores apoiaram-
se teoricamente na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1934; 
LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1987, 1999, 2001, 2008, 2009), nos conceitos de 
educação e tecnologias (ALMEIDA, 2008) e na relação entre Cadeia Criativa, gestão 
e argumentação (LIBERALI, 2007, 2009, 2011; LIBERALI, FUGA, 2012; LIBERALI, 
MAGALHÃES, 2009; LIBERALI, MATEUS, DAMIANOVIC, 2012). Ancorada no 
paradigma metodológico crítico-colaborativo (MAGALHÃES, 2009, 2011), a pesquisa 
organizou-se dentro de uma perspectiva em que o coordenador-pesquisador e os 
professores inseriram-se não apenas como observantes ou atuantes do contexto, mas 
também como partes integrantes e constitutivas do processo de pesquisa, 
promovendo questionamentos e diálogo crítico-colaborativo, aprendendo e 
desenvolvendo-se coletivamente. Foram tomados como objeto de análise os 
discursos e os materiais produzidos pelos participantes durante as formações. O 
estudo discute o percurso das atividades na Cadeia Criativa e a linguagem 
argumentativa para gestão do processo de formação de professores em relação ao 
uso de tecnologias digitais móveis como instrumentos de trabalho. Os dados 
apontaram que perguntas e respostas apresentadas pelos participantes entrelaçadas 
em um plano de ação discursiva argumentativa puderam contribuir para um 
crescimento pessoal e profissional dos professores e também do coordenador-
pesquisador. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Teoria da Atividade; Tecnologias Digitais 
Móveis; Gestão; Argumentação.   

 



 

 

ABSTRACT 

This research investigated the management for the use of mobile digital technologies 
by teachers on a private school in the Greater ABC Region, a part of Metropolitan São 
Paulo, specifically the use of tablets, as a learning instrument in the classroom. The 
fact that new medias, in the current educational scenario, are part of the cultural 
universe in every student´s life and the fact that those same medias are being used 
out of the educational context or not being used with their real potential as a learning 
instrument (ALMEIDA, 2011) made this research sought to understand, under the optic 
of applied linguistic, the process of appropriation of mobile technologies by a group of 
teachers during a continuing teacher´s development program offered by the 
school.The research and the continuing teacher´s development under consideration 
are theoretically based on social cultural historical Activity Theory (VYGOTSKY, 1934; 
LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1987-2009), on education and technologies 
concepts (ALMEIDA, 2008) and in the relationship between argumentation studies 
(LIBERALI, 2007, 2009, 2011; LIBERALI, FUGA, 2012; LIBERALI, MAGALHÃES, 
2009; LIBERALI, MATEUS, DAMIANOVIC, 2012).It is also organized according to the 
methodological principles of Critical Collaborative Research  (MAGALHÃES, 2009-
2011), in which the coordinator/researcher and the teachers not only observe the 
educational context, but are also essential elements of the research process itself by 
promoting discussions and critical-collaborative dialogues, learning and collectively 
developing their professional skills. The data analysis object were the speeches, 
discussions and teachers´ productions during the continuing professional 
development. This project discuss the course of activities produced in a creative 
process and the argumentative language used during the management process of 
teacher´s development training regarding the use of mobile technologies as a learning 
instrument. The data showed that questions and answers provided by the participants 
were interwoven into a plan of discursive and argumentative action which have 
contributed to personal and professional growth of teachers and of the coordinator-
researcher. 

 
 
Keywords: Teacher´s development program; Activity theory; Mobile digital 
technologies; Management; Argumentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender como se dá a gestão da formação 

para o uso de tecnologias digitais móveis por professores de uma escola privada da 

região do Grande ABC em São Paulo, especificamente para a introdução do tablet 

como instrumento de trabalho no contexto da sala de aula. 

Inicialmente, ao ingressar no programa de Mestrado em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem (LAEL) na Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP), o 

objetivo da pesquisa era, por meio da linguagem digital, buscar um modelo de material 

didático e modos de elaborá-lo, para ser utilizado em trabalho com turmas de Ensino 

Médio que possuem tablets e smartphones como instrumentos comuns do cotidiano 

escolar. No entanto, ao propor à direção do colégio onde atuo como coordenador 

pedagógico um programa de formação, senti a necessidade de discussões prioritárias 

à elaboração de tal material. Uma indagação se destacava: como as tecnologias 

digitais móveis podem contribuir, de maneira relevante, para uma transformação no 

contexto da sala de aula, principalmente no que diz respeito à relação professor-

aluno? Para isso, precisávamos passar por um processo de reflexão e ressignificação 

das práticas pedagógicas, para que a utilização desses novos instrumentos não 

ficasse apenas no plano do marketing institucional, mas para que fosse esse o 

momento de trazer o mundo para a sala de aula, transformando a forma como 

educamos. 

Para chegar a essas conclusões, acho importante apresentar alguns detalhes 

a respeito do meu papel na instituição. Atuo como coordenador pedagógico desde 

2008; ao longo de meu trabalho, desenvolvi diversas atividades de formação e 

projetos junto aos professores, buscando sempre práticas pedagógicas estimulantes 

e que fazem sentido à vida dos alunos. Durante a pesquisa aqui apresentada, casei-

me com a filha da mantenedora e diretora, que atua como vice-diretora do colégio. 

Assumi uma posição não somente de organizador das práticas pedagógicas, mas de 

observador, despertando meu olhar para aspectos da gestão educacional em seus 

critérios também administrativos, ampliando minha visão do real contexto em que as 

situações ocorrem. 
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A partir daí, meu papel foi o de buscar a integração harmônica entre as 

realidades pedagógicas e administrativas, uma vez que ambas devem se organizar 

de forma dialética, pois o projeto de implantação de TDMs na sala de aula deve 

caminhar em parceria com a capacidade econômico-administrativa do colégio, já que 

são necessários investimentos tanto na área de recursos humanos quanto na técnica. 

Nessa realidade, deparei-me, nos últimos anos, com o aumento da demanda 

de aparatos tecnológicos nas salas de aula e com o modo como professores vêm 

sentindo dificuldades em lidar com esss novas ferramentas digitais de informação e 

de comunicação (TIDC) quando em mãos dos alunos. Estes, nascidos na era digital, 

e mesmo os pertencentes a classes sociais menos favorecidas (que hoje possuem 

acesso facilitado às tecnologias), apresentam maior domínio sobre os equipamentos 

do que os professores (ALMEIDA, 2000), que acabam desestimulados, não 

demonstrando interesse em incorporá-las às práticas pedagógicas (ALMEIDA, 2011) 

por desconhecimento ou receio em relação ao seu uso (GUNTZEL et al., 2012). 

No entanto, o fato de as escolas, principalmente as particulares, estarem se 

equipando com recursos tecnológicos a cada dia já não é uma novidade. O que se 

percebe é que muitas instituições utilizam as tecnologias educacionais como 

estratégias de marketing, voltadas à captação de alunos, justamente pelo alto poder 

de atratividade e interatividade (BARRETO, 2002) que esses meios proporcionam. 

Para Moran (2012), o ensino muitas vezes volta-se para o lucro fácil, 

aproveitando-se das demandas existentes. Seus discursos não se alinham à prática, 

havendo predomínio de metodologias muito pouco criativas. Moran (2012) faz ainda 

uma crítica aos professores quanto à previsibilidade em seu trabalho: ao repetirem 

fórmulas, sínteses etc., agem como meros transmissores de conhecimento, repetindo 

o que leem e ouvem, deixando-se levar sempre pelas modas intelectuais sem nenhum 

tipo de questionamento. Almeida (2011) reitera essa ideia ao ressaltar a existência de 

uma forte influência de ensino por objetivos instrucionais no uso das tecnologias em 

sala de aula. 

Existem softwares que dizem aos alunos exatamente o que fazer, direcionando-

os para novos conteúdos a partir dos acertos, ou para revisão, caso não forneçam 

respostas satisfatórias. Isso se confirma quando analisamos os materiais didáticos 

para tablets, disponíveis no mercado. Estes possuem uma proposta semelhante à do 

livro físico, com acréscimo de alguns materiais multimídia, como vídeos e animações, 
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que podem também ser encontrados pelos alunos em sites especializados, como o 

YouTube, por exemplo. 

O caráter lúdico que os computadores e equipamentos tecnológicos, em geral, 

representam no imaginário do educador, no sentido de buscar interatividade e 

atratividade (BARRETO, 2002), é visto pelo professor como possibilidade para uma 

aula diferente, ou ainda, não legitimada de acordo com o ensino instrucionista 

enraizado na cultura escolar brasileira desde o período militar. De acordo com Costa 

(2005), os computadores, ou no caso desta pesquisa, as tecnologias móveis, em 

geral, devem apresentar uma proposta de cientificidade ou de seriedade para que os 

educadores sintam-se confortáveis e confiantes para caminharem por um ambiente 

seguro, em que o uso das tecnologias contribua para o aprendizado do aluno. 

Corrobora tais conclusões a afirmação de Almeida (2011) quanto à importância 

em se destacar o fato de as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) 

interferirem diretamente no processo de globalização. A autora ressalta ainda a 

importância do desenvolvimento de um olhar crítico para essas transformações, para 

que não sejam ondas momentâneas, como tantas outras na história da educação; 

para que se leve em consideração o fato de que elas interferem diretamente em nossa 

vida, na forma de pensar, de agir e, principalmente, no modo de ser de nossos alunos 

nas salas de aula e no cotidiano. Nessa mesma linha, considera esses instrumentos 

como artefatos culturais da sociedade e retifica sua importância ao afirmar que é 

necessário pensarmos em uma concepção de educação baseada na formação ativa 

e responsável para o seu uso e para a vida em sociedade. 

Para que isso seja possível, é preciso levar em consideração o fato de que não 

se trata simplesmente da inserção de tecnologias digitais móveis na sala de aula, mas 

que estamos falando da dimensão de integração dessas e de outras formas de 

comunicação às aulas, da perspectiva de se levar a mídia-educação1 ao contexto das 

escolas. É indispensável, para esta pesquisa, o papel que exercem as mídias no 

contexto educacional, mais especificamente o uso do tablet. Este pode ser usado de 

diferentes maneiras, mais comumente por meio de navegadores de internet, mas, 

1 Para Belloni (2005, p. 10), “mídia-educação significa levar em consideração que a escola deve 
integrar as tecnologias de informação e comunicação porque elas já estão presentes e influentes em 
todas as esferas da vida social, cabendo à escola [...] atuar no sentido de compensar as terríveis 
desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está gerando”. 
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principalmente, por aplicativos desenvolvidos especificamente para alguns contextos 

e conceitos educacionais. 

De acordo com o Ministério da Educação (2013), a intenção do uso de 

aplicativos na educação é transformar o processo de aprendizagem em algo interativo 

e lúdico; o professor pode utilizá-los como forma complementar a o que já realiza em 

sala de aula com os materiais tradicionais. Dessa forma, o aplicativo desenvolve um 

papel de instrumento mediador para a aprendizagem, que, conforme a situação-

problema criada pelo professor, poderá promover a criticidade do aluno por meio de 

uma interface que possibilita o desenvolvimento da criatividade, além de oferecer uma 

linguagem presente no cotidiano dos alunos, socialmente engajada com suas vidas. 

Belloni (2012) afirma que a mídia-educação faz parte de um conjunto de 

competências que crianças e adolescentes têm direito, como forma de letramento, por 

meio do qual estão inseridos na atualidade. A autora afirma ainda que as mídias, como 

ferramentas de ensino-aprendizagem, objetos de estudo e meios de expressão, 

devem entrar na escola como vetores de transformação, sendo a inovação tecnológica 

pretexto e meio para a mudança pedagógica. 

Pesquisas sobre esse tema vêm sendo desenvolvidas em diferentes áreas do 

conhecimento. Dentre as principais, as áreas da Educação, da Comunicação, da 

Semiótica e da Linguística Aplicada são as que contam com maior número de 

pesquisadores. Dentre as palavras-chave apresentadas quando se trata do assunto 

mídia e educação, tecnologias móveis, ou até mesmo tablets na sala de aula, 

formação de professores é o principal destaque, seguida por tecnologias 

educacionais. 

A partir de busca realizada em sites de universidades, destaco algumas 

pesquisas que se relacionam com o tema deste estudo: Vargas (2006) trouxe a 

história de vida do professor e sua trajetória como fundamentais para construção de 

metodologias de trabalho com recursos tecnológicos em sala de aula; Daga (2006) 

discute como as tecnologias, de modo colaborativo, podem ser um meio transformador 

das práticas pedagógicas na escola, e discute também a importância da formação 

continuada; Garcia (2005) pesquisou os significados construídos pelos professores a 

respeito do uso de tecnologias na educação, para demonstrar a plasticidade das 

práticas; Bülow (2006) investigou as práticas docentes com o uso de informática na 

educação infantil. 
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Também destacam-se: Nascimento (2011), que analisou o uso de tecnologias 

em escolas públicas e privadas, constatando que somente a inserção das tecnologias 

não garante práticas inovadoras; Costa (2005), que discute o imaginário do professor 

e a construção de arquétipos que geram a resistência ao uso de tecnologias na sala 

de aula; Silva (2010), que propõe uma reflexão a partir da análise da formação de 

educadores e formadores de um programa em ambiente virtual para o uso de 

tecnologias educacionais. 

Destaca-se ainda o trabalho de Zuffo (2011), que teve por objetivo pesquisar, 

identificar e analisar o que apontam as pesquisas acadêmicas sobre o tema 

tecnologias educacionais defendidas no Brasil entre 2003 e 2008, tendo ao todo 97 

projetos analisados. Os resultados demonstraram que a inserção da tecnologia não 

contempla as mudanças necessárias e que existem limitações a serem superadas no 

campo da formação de professores e em muitos outros. 

Na área da educação, duas pesquisas chamaram a atenção. Cerqueira (2014) 

traz uma discussão sobre a formação de professores, a quebra de paradigmas e a 

superação na transformação das práticas pedagógicas para o uso das tecnologias 

digitais móveis. Destaca-se também o trabalho desenvolvido por Borges (2009), que 

classifica competências necessárias a gestores educacionais e professores para a 

apropriação das TDICs, bem como níveis de integração destas de acordo com o grau 

de evolução do trabalho em sala de aula. Estes dois trabalhos serão mais amplamente 

discutidos na seção 2. 

Das pesquisas realizadas no programa de Linguística Aplicado e Estudos da 

Linguagem (LAEL), na PUC-SP, destacam-se: Geraldini (2003), que investiga a 

experiência reflexiva no contexto de um curso de leitura instrumental em inglês via 

internet; Fonseca (2009), que investiga a utilização de um blog como espaço de 

aprofundamento de estudos de estudantes nos cursos de EJA (Educação de Jovens 

e Adultos); Santiago (2013), que traz modos de gestão do conhecimento em fóruns de 

discussão, possibilitando a movimentação das vozes dos participantes e a produção 

colaborativa do conhecimento. Destaca-se também, no Programa de LA da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o trabalho de Araújo (2013), que 

apresenta um estudo sobre a apropriação de tecnologias à luz da Teoria da Atividade, 

focalizando a utilização de inteligência artificial, por meio de um robô implantado em 

uma empresa para atingir o seu público. Os estudos produzidos a partir dos diálogos 
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entre clientes e o robô levaram à apresentação de um novo padrão de avaliação dos 

processos de apropriação de tecnologias. 

Conforme a maioria das pesquisas, a necessidade de formação contínua e de 

maior apropriação dos meios tecnológicos digitais por parte dos professores são 

fatores que, ao pensarmos em mudanças nas posturas didáticas frente às novas 

realidades, tornam-se desafios à educação do futuro. Também se vê que a tecnologia 

e as mídias devem ser um meio para se transformar o ambiente escolar. 

Diante da realidade apresentada pelos pesquisadores, esta pesquisa 

diferencia-se das demais por investigar e propor a argumentação como forma de gerir 

o conhecimento em uma formação de professores para o uso de tecnologias móveis, 

criando possibilidades para que reflitam criticamente sobre a realidade, revendo, 

avaliando e reconstruindo práticas. Para o grupo de professores participantes do curso 

de formação, o momento da pesquisa constituiu-se em oportunidade para criarem 

novos significados para a educação na atualidade, tais que as tecnologias móveis, 

incorporadas à introdução do tablet na sala de aula, se transformassem em meio para 

que refletissem sobre as mudanças necessárias em suas práticas. 

Essa mudança pedagógica a qual me refiro diz respeito à forma como 

professores e alunos interagem na construção do conhecimento, para uma cidadania 

ativa por meio das mídias. Belloni (2012, 53) releva a importância dessa cultura para 

a educação, ao afirmar que “ser cidadão significa estar alfabetizado em todas as 

linguagens”. O uso das diversas mídias (fotografia, rádio, cinema, televisão, 

computador, internet, celular, videogame, redes sociais e tablets) traz o que Fantin e 

Rivoltella (2012) chamam de concepção ecológica de mídia-educação, possibilitando 

a experiência de alunos e educadores nos reais contextos de expressão e uso da 

linguagem atual. Essa concepção ecológica de mídia-educação torna-se relevante 

para uma formação crítica, uma vez que propõe a imersão na realidade; em outras 

palavras, a imersão na vida que se vive (MARX,1845-46). 

No contexto nacional da formação de professores, a inserção da mídia-

educação no currículo das atividades escolares ainda está muito aquém do que 

acontece em outros países, uma vez que a mídia ainda tem sido encarada apenas 

como recurso pedagógico, quando contemplada nos programas de formação inicial 

(FANTIN, RIVOLTELLA, 2012). Destacam-se ainda as dificuldades apresentadas ao 

inserir-se a cultura midiática no contexto pedagógico, devido ao fato de a maioria das 
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escolas estarem “engessadas” em um currículo fechado, sem abertura a uma 

abordagem crítica, própria de um trabalho com mídias (FANTIN, RIVOLTELLA, 2012). 

A passagem da pedagogia de instrução para a criação de ambientes 

colaborativos baseados nas TDICs não acontece de uma hora para a outra (ALMEIDA, 

2011). Ainda segundo a autora, se os professores não se apropriam desses recursos 

tecnológicos, dificilmente conseguem integrá-los ao cotidiano de suas práticas. Além 

disso, exige-se que o professor tenha um grande domínio sobre sua área de estudo 

para que consiga integrar os conhecimentos científicos aos cotidianos trazidos por 

alunos, proporcionando meios para que adotem uma postura crítica frente às mídias. 

Nessa perspectiva, segundo Rivoltella (2012), pensa-se a mídia-educação como uma 

ferramenta para desenvolver a autonomia crítica e consciente do sujeito. 

Para chegar a esse nível de reflexão crítica a respeito do uso de tecnologias 

móveis na sala de aula, juntamente com professores participantes do programa de 

formação, participei de momentos de orientação com a Profª Drª Fernanda Coelho 

Liberali, com quem, por meio da experiência conceitual acumulada a partir de projetos 

desenvolvidos em seu grupo de pesquisas Linguagem em Atividades no Contexto 

Escolar (LACE), cheguei à configuração do curso de formação de professores, 

baseado em conceitos como engajamento social, criticidade e criatividade. 

As disciplinas cursadas durante o programa de mestrado também foram 

fundamentais para o processo de preparação da proposta de formação dos 

professores. Destaco como base estruturante deste trabalho as discussões realizadas 

no 1º Semestre de 2012, a respeito da produção de conhecimento em atividade. Foi 

a partir do conhecimento do significado de atividade sócio-histórico-cultural que 

percebi a importância de se considerarem todos os elementos que fazem parte do 

contexto de aprendizagem e sua inter-relação na atuação dos participantes da 

formação e no desenvolvimento de suas propostas didáticas. Percebi ainda que o 

projeto poderia contribuir de forma relevante para a transformação das práticas 

docentes, uma vez que o conhecimento em torno do uso de mídias na educação 

encontra-se ainda em um campo obscuro, de choque de gerações e conflitos de 

interpretação sobre o que o aluno traz em seu histórico de vida e a experiência do 

docente, ligada a um modelo instrucional enraizado em sua cultura. Essa temática 

será discutida com mais aprofundamento na seção 2. 

Após organizado o programa de formação de professores, senti necessidade 

de uma escolha metodológica que proporcionasse aos participantes modos de 
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interação pautados em uma relação dialógica, em que todos se sentissem parte 

integrante do processo, colaborassem com suas experiências e fossem motivados a 

participar, discutir e principalmente a questionarem-se uns aos outros. É necessário, 

no processo de formação de professores para lidar com inovações tecnológicas, 

especificamente para o uso de tecnologias digitais móveis na sala de aula, que se 

levem em consideração as práticas e as vivências dos professores. Sejam elas 

práticas instrucionistas, no sentido da emissão ou transmissão direta do 

conhecimento, ou construcionistas, no sentido mais colaborativo e aberto à criação, 

ambas criam possibilidades para que o professor avalie e decida qual a melhor 

metodologia de trabalho a seguir (ALMEIDA, 2000).  

Esta pesquisa ancora-se na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), também 

apresentada a mim no 1º semestre de 2012, pela professora Dr.ª Maria Cecília 

Camargo Magalhães, em disciplina do programa de mestrado. Segundo esse 

paradigma, a produção de conhecimento é considerada um processo coletivo que se 

organiza pela colaboração e pela contradição entre os participantes de uma atividade. 

Entende-se por colaboração a ação do sujeito em repensar, “co-pensar e agir de forma 

a ouvir e compreender o outro, mas também para questionar com base em 

argumentos concretos” (MAGALHÃES, 2011), considerando as falas dos participantes 

da interação para criar novas possibilidades. Contradição é compreendida como o 

embate entre diferentes sentidos produzidos historicamente pelos sujeitos envolvidos 

em uma atividade, possibilitando a reflexão sobre seus próprios sentidos, levando-os 

à constituição de uma nova forma de agir e pensar (VYGOTSKY, 2010). Colaboração-

contradição materializam-se por meio da linguagem utilizada pelos participantes, 

principalmente pelo coordenador-pesquisador no contexto da mediação da formação 

dos professores, promovendo questionamentos que dão a oportunidade de expansão 

do outro a partir de reflexão sobre suas próprias ideias. 

Em suma, esta pesquisa foi desenvolvida como parte do trabalho de mestrado 

que buscou investigar a gestão da formação para o uso de tecnologias móveis pelos 

professores participantes do programa proposto pelo colégio. Este trabalho relaciona-

se às pesquisas desenvolvidas pela professora Drª Fernanda Liberali, ao ter como 

base fundamental para o design do programa de formação o conceito de gestão 

apresentado em seu Projeto “Gestão em Cadeia Criativas”. Adotou-se para a análise 

dos dados produzidos nesta pesquisa a forma como a argumentação materializa-se 

nos discursos, possibilitando a apropriação às TDMs pelo grupo de professores 
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durante o programa de formação. Essas relações estarão explicadas de forma mais 

profunda na seção 3. 

Para atender ao objetivo proposto acima, durante o processo de pesquisa, a 

seguinte pergunta será respondida: 

 Como se realizou o processo de formação para o uso de tecnologias digitais 

móveis por um grupo de professores em uma escola privada da região do Grande 

ABC em São Paulo? 

 

Para organizar o entendimento dessa questão, duas outras perguntas guiarão 

o caminho: 

 Que atividades foram realizadas para a gestão coletiva de professores? 

 Como se realizou a gestão dessas atividades? 

 

Para responder a pergunta de pesquisa, é importante destacar o que significa 

gestão para este projeto. Gestão é entendida aqui como um processo de organização 

da argumentação em uma perspectiva crítico-colaborativa nas discussões promovidas 

entre coordenador-pesquisador e professores. Foram analisadas as formas de 

interação e participação dos envolvidos no processo de formação e como a 

argumentação contribuiu para a colaboração-contradição na apropriação do uso de 

tecnologias digitais móveis na sala de aula durante o percurso dos encontros coletivos 

e também nos individuais. Embora também tenham ocorrido encontros individuais, por 

necessidade de foco, estes não foram objeto desta pesquisa. 

Por esta pesquisa estar inserida na Linguística Aplicada, os modos de gestão 

relacionam-se a uma organização da linguagem, considerada em uma perspectiva 

Vygotskyana, norteadora deste projeto, instrumento constitutivo dos seres humanos e 

o meio para se tornar possível a constituição de todos os participantes, uns com os 

outros, em um determinado momento sócio-histórico-cultural. A partir da ação 

intencional do coordenador-pesquisador em promover perguntas, questionamentos, 

pedidos de explicação de termos e comparação entre ideias apresentadas, os 

significados para o uso das TDMs podem ser construídos e reconstruídos à medida 

que o diálogo acontecia dentro do paradigma crítico-colaborativo. 
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A fundamentação teórica do projeto de pesquisa surgiu a partir de discussões 

em sessões de orientação e a partir das disciplinas optativas, eletivas e obrigatórias 

integrantes do curso de mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 

Esta dissertação organiza-se em quatro grandes seções, além da Introdução e 

das Considerações Finais: 

2) Tecnologias Digitais Móveis (TDM) e a Escola; 

3) Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) na Formação dos 

Professores para o Trabalho com Tecnologias Digitais Móveis (TDM); 

4) Metodologia de Pesquisa; 

5) Análise, Interpretação e Discussão dos Dados. 

Na seção 2, discuto o histórico das tecnologias no contexto escolar, a 

multimídia como instrumento de mediação do processo de ensino-aprendizagem e o 

papel do professor nesse contexto de integração entre a escola e a vida do aluno. Por 

fim, apresento um panorama geral sobre pesquisas em gestão, formação de 

professores e uso de TDMs. 

A seção 3 apresenta o referencial teórico que embasa esta pesquisa e está 

dividido em três subseções: Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), 

formação de professores na perspectiva da TASCH e gestão da formação de 

professores para o uso de tecnologias digitais móveis na sala de aula. 

Na seção 4, trago as escolhas metodológicas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Desenvolvo reflexões sobre a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol); 

explico os motivos pelos quais a dissertação está inserida na Linguística Aplicada 

(LA); apresento a contextualização da pesquisa, os procedimentos para produção, 

coleta, seleção e análise de dados e os critérios que dão credibilidade à pesquisa. 

Na última seção, apresento as análises e interpretações dos dados. Na 

sequência, discorro considerações finais sobre algumas percepções durante o estudo.  
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2   TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS E A ESCOLA 

 

Nesta seção, discuto o uso das TDMs na educação, a partir de uma visão 

histórica a respeito de como as tecnologias evoluíram em sentido contrário ao contexto 

da sala de aula no que diz respeito às práticas pedagógicas. Em seguida, apresento 

uma discussão a respeito das implicações dessas novas tecnologias no contexto da 

sala de aula em uma visão da linguística aplicada e do papel do professor frente a 

essa realidade, já não tão nova assim. Por fim, apresento estudos realizados na área 

da gestão, da formação de professores e das tecnologias móveis, a fim de abrir a 

discussão a respeito da relevância das pesquisas nessa área para os futuros rumos 

da educação em nosso país. 

 

 

2.1  Histórico do Uso das Tecnologias na Educação 
 

Ao buscarmos estabelecer uma linha histórica a respeito do uso de tecnologias 

educacionais no cenário brasileiro, devemos em primeiro lugar determinar sobre quais 

tecnologias falamos. Se pensarmos nas tecnologias como instrumentos que foram 

sendo desenvolvidos pelo homem ao longo de sua historicidade, podemos considerar 

inúmeros, como, por exemplo, o bom e velho mimeógrafo ou até mesmo o giz e a 

lousa. Nessa forma de ver, podemos então acreditar que elas sempre estiveram 

presentes. 

No entanto, o que pretendo com este trabalho é discutir o histórico das 

tecnologias chamadas digitais, que tiveram um grande impulso de desenvolvimento 

na segunda metade do século XX, no período pós-guerras, mais especificamente na 

corrida espacial travada entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da 

Guerra Fria, quando ambos buscaram superação militar tecnológica. Dessa busca por 

inovações tecnológicas, diversos foram os legados para a humanidade que pôde 

acompanhar, já a partir da década de 70, a transformação do modo de ser e estar no 

mundo, provocada por essas novidades, principalmente a chegada dos primeiros 

computadores pessoais. 

De fato, essas inovações, ao serem introduzidas em nosso cotidiano, estariam, 

indubitável e diretamente, atingindo o trabalho nas instituições escolares. No Brasil, 
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essa história teve início na década de 70, com a utilização das então chamadas 

calculadoras de bolso, por um grupo de professores pesquisadores da Unicamp, 

proovendo algumas experiências em suas aulas de Matemática, Estatística e Ciências 

da Computação. Apesar de alguns resultados convincentes, a própria limitação do 

instrumento levou à crítica na época, muito semelhante a o que se vê ainda hoje: 

“esqueceu a calculadora em casa, esqueceu a cabeça”, apontando para a criação da 

dependência dos alunos com o então novo instrumento (D’AMBROSIO, 2011, p. 7). 

Talvez esta tenha sido a primeira experiência no país sobre o uso de um 

computador (se é que podemos chamar assim) por aluno na sala de aula. Porém, a 

ideia de cada aluno possuir um computador já não era nova e foi idealizada antes 

mesmo da existência dos microcomputadores. Valente (2011) conta que essa ideia foi 

proposta por Alan Kay, em 1968, após visita ao Massachussets Institute of Technology 

(MIT), quando iniciava seus trabalhos com a linguagem computacional LOGO. Kay, 

ao se deparar com alunos que resolviam problemas matemáticos complexos por meio 

de calculadoras, entendeu que cada criança deveria possuir um computador portátil, 

o que mais tarde viria a ser desenvolvido por ele no projeto Dynabook, uma espécie 

de precursor dos atuais laptops (ibid., 2011). De acordo com Kay (1975), a proposta 

era que cada criança concretizasse suas ideias por meio de simulações, ou seja, o 

equipamento era uma espécie de “instrumento musical para fazer músicas”, uma 

analogia às ideias (VALENTE, 2011, 22). De acordo com Almeida (2008), até a década 

de 70 as atividades de educação e tecnologia no Brasil aconteceram a partir de 

algumas iniciativas isoladas de pesquisadores pioneiros, porém, ainda sem bases de 

políticas públicas definidas. 

No final da década de 70, surgiram ações governamentais a fim de fomentar o 

desenvolvimento da microeletrônica e preparar profissionais para esse mercado de 

trabalho, proporcionando diálogos entre pesquisadores e setores responsáveis, 

viabilizando pesquisa, ensino e extensão fundamentais para a área – como, por 

exemplo, a criação, em 1983, da Comissão Especial de Informática na Educação pela 

Secretaria Especial de Informática, em discussões e seminários realizados em 

conjunto com o Ministério da Educação (ALMEIDA, 2008). 

Como resultado destes encontros, o Ministério da Educação implantou, no ano 

de 1984, o projeto EDUCOM – Educação com Computador –, quando cinco 

universidades ferais receberam centros-piloto para a realização de pesquisas 

multidisciplinares e para capacitação de recursos humanos. O resultado obtido, 
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segundo Almeida (2008), foi apresentado por Andrade e Lima (1984/1989) e consistiu 

no desenvolvimento de softwares educacionais experimentais para serem 

implantados nas escolas públicas por meio do computador como instrumento de 

aprendizagem. Almeida (2008) cita ainda que o projeto ocorreu durante cinco anos, e, 

nesse período, em parceria com secretarias estaduais de educação, foram 

implantados alguns centros de informática em escolas de 1º e 2º graus. 

Considerada a relevância da formação de professores para lidarem com esses 

novos recursos didáticos e para o funcionamento dos centros de informática, fez-se 

importante o investimento na formação acadêmica e pós-graduação, resultando na 

criação do Projeto FORMAR, em que docentes participavam de cursos de 

especialização e eram preparados para serem multiplicadores mediante cursos de 

informática na educação. Esses educadores criavam propostas de disseminação de 

projetos em suas instituições de origem, além de aprenderem a dominar a tecnologia, 

ao mesmo tempo em que estudavam as teorias (VALENTE, 1999; ALMEIDA, 2000). 

Já em 1989, com vistas à busca de maior abrangência no desenvolvimento de ações 

de capacitação de educadores e técnicos, bem como do aumento da quantidade de 

centros de informática na educação, o MEC instituiu o Primeiro Programa Nacional de 

Informática Educativa, o Proninfe. A expectativa era a de superar a abordagem 

baseada na transmissão de informações, porém, as práticas inovadoras não 

superavam as dificuldades esperadas pelos professores (ALMEIDA, 2008). 

Nesse sentido, ressalto a ideia de Kay: apesar de na atualidade os 

computadores pessoais cumprirem as tarefas que cumpria o Dynabook, as suas ideias 

ainda permaneciam como um sonho. Valente (2011) acrescenta que apesar de os 

computadores proverem uma quantidade enorme de possibilidades, não é dada ao 

aluno a oportunidade de lidar com as incertezas, com questionamentos; em outras 

palavras, com situações problema da vida cotidiana. O Proninfe ancorou-se 

pedagogicamente na educação transformadora freiriana (FREIRE, 1970; ALMEIDA, 

2005). A esse respeito, Almeida discute: 

 
A construção do conhecimento deve ser baseada na realização de 
algo concreto decorrente de uma experiência conjugada à prática 
pedagógica crítico-reflexiva vinculada à realidade da escola e à 
finalidade de formar cidadãos que se percebem como sujeitos de sua 
história, comprometidos com a construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária (ALMEIDA, 2008, p. 26). 
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Enfim, no ano de 1996, foi promulgada no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, resultado de discussões provindas da Constituição de 

1988. A LDB trouxe inúmeras mudanças no sistema educacional, introduzindo os 

temas transversais que emergiam no contexto dos alunos e vinculando a educação 

ao mundo do trabalho; como resultado, produziu um conjunto de referências para 

orientar a função docente a partir desses temas e da integração de instrumentos 

culturais relevantes à cidadania, sendo um deles o computador e, mais recentemente, 

o tablet. 

Segundo Almeida (2008), anos se passaram após a implantação da LDB, e o 

que pudemos observar foi que, apesar de um salto quantitativo no acesso à educação, 

o mesmo aconteceu em detrimento da qualidade do ensino, principalmente marcada 

pelas desigualdades econômicas. Enquanto isso, em outros países, principalmente 

nos Estados Unidos e Austrália, diversos programas em parceria com grandes 

empresas da área de tecnologias - como a Microsoft - estabeleceram-se em projetos 

experimentais de implantação de computadores pessoais, laptops, na sala de aula, na 

proporção 1-1, ou seja, um computador por aluno. 

O que observamos é que cada vez mais os sistemas educacionais de diversos 

países estão interessados em investir na implantação de laptops para todos os alunos 

ou de projetos pilotos que visam à avaliação da eficácia desses instrumentos 

(VALENTE, 2011). O que podemos observar nestes últimos anos é o crescente 

desenvolvimento da área de informática, somado às novas redes sociais e tecnologias 

móveis, que estão se tornando cada vez mais acessíveis aos cidadãos. Já no início 

da década de 80, o próprio Alan Kay2 idealizou aquilo que podemos dizer que foi o 

primeiro tablet da história. Ao desenvolver um computador em parceria com a empresa 

Xerox, também parceira na criação do Dynabook, Kay criou uma interface compacta, 

com um design pensado para a aprendizagem de crianças, com imagens, áudio e uma 

série de características que provocariam o interesse no meio educacional. Trinta e 

cinco anos mais tarde a empresa Apple, comandada pelo então presidente e 

desenvolvedor Steve Jobs, incorporou as ideias de Kay e desenvolveu seu primeiro 

2 De acordo com o site de pesquisadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa. Disponível 
em: <https://sites.google.com/site/tabletsnaeducacao/historia-dos-tablets>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

 

                                                           

 



 

29 

 

tablet. Hoje, acompanhamos um crescimento estrondoso do mercado de tablets e a 

melhoria de seus sistemas. 

Conforme Valente (2011), a introdução dos laptops no contexto educacional 

aconteceu de forma quantitativa, mas ainda não foi incorporada para a criação de 

ambientes de aprendizagem realmente significativos, como no sonho de Kay. Estamos 

diante da realidade das tecnologias digitais móveis representadas por tablets e 

smartphones. Podemos perceber que, independentemente do contexto escolar, esses 

instrumentos já estão inseridos na cultura de nossos alunos e também na nossa. 

O que questiono é que, com toda a disseminação dessas tecnologias e sua 

adoção cada vez maior por escolas, como instrumento de aprendizagem, serão esses 

os objetos que proporcionarão mudanças necessárias à educação quanto aos 

aspectos didáticos e pedagógicos? Trarão uma educação centrada na resolução de 

problemas e na dialética entre professores e alunos? Na seção seguinte, discutirei a 

implantação das tecnologias digitais móveis em nossa sociedade, como instrumentos 

do cotidiano, e sua chegada às escolas. Por fim, trago também uma discussão sobre 

os desafios decorrentes dessa realidade. 

 

 

2.2  O Professor e o Uso das TDMs: a integração entre escola e vida que se vive 
 

É lugar comum dizer que as novas tecnologias estão invadindo nossa 

sociedade, fazendo parte inseparável do cotidiano, tornando-se cada vez mais 

acessíveis em lugares onde seriam menos prováveis. O fato a ser considerado é o 

quanto as tecnologias têm tomado conta da rotina dos seres humanos, ao ponto de 

transformar as relações sociais e a forma como produzimos conhecimento. É comum 

observarmos que nos últimos anos essa transformação tem afetado diretamente a 

forma como crianças e adolescentes pensam e agem no mundo em que vivem. Por 

terem contato com as tecnologias desde cedo, vão aprimorando e criando estruturas 

cognitivas cada vez mais complexas, que lhes possibilitam ter uma relação com as 

informações de uma forma diferente do que a maioria dos adultos.  

A fim de apresentar justificativas para essa mudança, Fabrício (2006) atribui o 

fato à compreensão de espaço-tempo possibilitada pela velocidade de circulação de 

discursos e imagens disponibilizados em tempo real pela TV ou pela internet, que, ao 

produzirem uma megaestimulação visual e cognitiva, vêm tornando os regimes de 
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atenção, concentração e percepção em crianças cada vez mais rápidos, instantâneos, 

multifocais e fragmentários, fabricando novos espaços de visualidade, de 

experimentação e de construção de sentido. 

É preciso aceitar o fato de que se faz mais do que necessária uma aproximação 

ao cotidiano desses alunos, fazendo-se entender as inovações tecnológicas como 

parte do desenvolvimento humano; como característica fundamental da espécie e sua 

relação com a tecnologia; ao mesmo tempo que a criamos, temos a oportunidade de 

sermos recriados por ela. Para Demo (2009, p. 6), “aprender é também a habilidade 

de se autocriar”. 

Para Santos (2000, p. 24), “o desenvolvimento da história vai de par com o 

desenvolvimento das técnicas”, portanto, ao pensar as tecnologias, é importante 

também levar em consideração o fato de que elas sempre estiveram ao lado do 

homem em seu processo constitutivo, assim como a pedra, o metal, a roda e a energia 

elétrica. Porém, quando partimos para a análise de como os seres humanos 

constituem-se na relação com as tecnologias, como por meio delas modificam e 

transformam o meio em que vivem, precisamos discutir novas formas de abordagem 

que facilitem uma reflexão crítica sobre as informações adquiridas nos meios 

midiáticos. 

São evidentes os traços dos interesses político-econômicos de um sistema 

neoliberalista, voltados para o consumo desenfreado de informações provindas dos 

meios eletrônicos que, de uma forma ou de outra, acabam inserindo-se na vida das 

pessoas e tomando a forma de cultura. 

Nesse contexto, tornam-se relevantes os estudos desenvolvidos na área da 

Linguística Aplicada, que estuda os processos linguísticos, levando em consideração 

o fato de que as relações sociais acontecem na linguagem e por meio da linguagem, 

relevando os processos sócio-histórico-culturais que compõem a sociedade. A 

Linguística Aplicada insere a necessidade de se transformar as relações sociais para 

buscar formas de melhor compreender o mundo em que vivemos. Santos (2000) 

argumenta que uma transformação profunda nos modos de conhecer deveria estar 

relacionada, de uma maneira ou de outra, a uma transformação profunda nos modos 

de organizar a sociedade. Ou seja, o autor indica que o conhecimento tem de ser novo 

não simplesmente pelo fato de o mundo estar diferente, mas porque essas mudanças 

na produção de conhecimento devem necessariamente implicar, em seu processo de 

produção, mudanças na vida social (MOITA LOPES, 2006). 
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Faz-se necessária a introdução de uma linguagem crítica na composição dos 

processos de ensino-aprendizagem, e é nesse ponto que se releva a importância da 

Linguística Aplicada, pois, entendida como práxis, nasceu, segundo Rajagopalan 

(2003), a partir da conscientização de que trabalhar com a linguagem é, 

necessariamente, intervir na realidade social da qual ela faz parte. A linguagem por si 

só é uma prática social e a Linguística Aplicada também o é. Esta, como área do 

conhecimento, tem como objeto a linguagem. Se a ênfase está na transformação 

social, o foco de reflexão deve estar na linguagem, pois, para teóricos linguistas 

aplicados, como Liberali (2011), as atividades são conduzidas e realizadas na e 

através da linguagem. 

A linguagem apresenta-se como o campo onde se manifestam as reações da 

sociedade frente ao cotidiano, como o objeto de reflexão no intuito da formação de 

crianças, jovens e adultos aprenderem a lidar com as inovações do mundo tecnológico 

de uma maneira mais crítica, criativa e socialmente engajada com a vida que vivem. 

Para Rojo (2006, p. 259), “não se trata de simplesmente compreender e descrever as 

novas formas de comunicação emergentes em contextos virtuais, mas de fazê-los 

refletir sobre as novas possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

a partir destes novos instrumentos”. 

A Linguística Aplicada (LA), por ser, ao mesmo tempo, teoria e prática, insere-

se como uma filosofia de vida e como forma de agir em um mundo de imensa 

complexidade. Dessa forma, o estudo da LA pode trazer grandes benefícios para a 

inserção das novas tecnologias no contexto da sala de aula, bem como para a 

formação de professores para o seu uso. Na seção seguinte, apresento dados 

relevantes retirados de pesquisas que tratam da gestão e da formação de professores 

para o uso das TDMs, e que contribuem para endossar a importância deste projeto. 

 

 

2.3  Pesquisas sobre Gestão, Formação de Professores e Tecnologias Digitais 
Móveis 

 

O intuito desta pesquisa é colaborar, de forma relevante, com a reflexão para o 

uso das TDMs na educação básica e, principalmente, com o currículo da formação de 

professores. O acesso às TDMs é um fenômeno crescente em todo o mundo, 

ampliando as conexões e colocando a sociedade em rede (CASTELLS, 2000). No 
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entanto, essa realidade tem sido deixada de lado quando se trata do cotidiano das 

salas de aula. 

A Câmara do Legislativo do Distrito Federal aprovou, em 2008, uma lei que 

proíbe a utilização de telefones celulares e aparelhos eletrônicos como tocadores de 

MP3 e videogames nas escolas públicas e privadas da Educação Básica. O que se 

observa em 2014 é um aumento desenfreado do uso dessas tecnologias por parte dos 

alunos; o professor já não consegue administrar a proibição desses instrumentos em 

sala de aula. Cerqueira (2014) aponta que para algumas fontes pesquisadas, em 

2011, existiam mais de 5 bilhões de aparelhos celulares no planeta3, dos quais 1,2 

milhão têm acesso à internet. Para a pesquisadora, os tablets devem chegar a 760 

milhões de unidades em 20164, incluindo aí o potencial acesso à internet pelo serviço 

de 3G/4G ou por conexão Wi-Fi. 

O Quadro 1, apresentado por Cerqueira (2014), traz uma recente pesquisa 

brasileira (TIC Educação 2012) e mostra que, em média, 38% dos alunos, tanto de 

escolas públicas quanto das privadas, possuem acesso à internet por meio das TDMs. 

Outro fator preponderante a esta pesquisa é o fato de que mais de 90% dos jovens 

matriculados em todo Brasil, independentemente de classe social, utilizam a internet 

fora da escola. De fato, vivemos um momento de invasão dessas tecnologias na sala 

de aula, conforme os dados comprovam, e isso demonstra o quanto a cultura de 

mídias está inserida na vida de todos e qual a importância de tê-la em discussão nas 

escolas. 

 
Quadro 1. Proporção de alunos por local de acesso à internet por meio do telefone celular 

3 Disponível em: <http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/a#phoneshipments>. 
Acesso em: 14 out. 2012. 
4  Disponível em: <http://www.nbcnews.com/technology/technolog/tablets-become-primary-
computermany-forrester-734623#/technology/technolog/tablets-become-primary-computer-many-
forrester-734623>. Acesso em: 14 out. 2012. 
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     Fonte: NIC.br – set/dez 2012. 

 

Com base nessas informações, percebemos que o trabalho com mídias digitais 

na sala de aula torna-se uma prioridade quando falamos de uma educação voltada 

para a vida. Podemos observar uma discrepância cultural entre as pessoas que 

nasceram antes do advento da internet comercial e aqueles que nasceram com essa 

tecnologia já implantada na sociedade. Para Cerqueira (2014), os nascidos na era pós 

internet comercial são chamados de nativos digitais. Para os nascidos em período 

anterior à internet, o celular é visto como um instrumento apenas para fazer ligações. 

Já para os nativos digitais, o videogame, o relógio, a agenda, o despertador, a 

calculadora, a câmera de vídeo e foto, etc. é que são vistos como  instrumentos 

ultrapassados. 

Cerqueira (2014) analisou ações empregadas na implantação de um programa 

de integração das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ao 

currículo de uma escola de educação básica, identificando as resiliências surgidas 
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nesse processo. Em suas pesquisas, além de apontar ações resilientes que 

contribuíram para o processo de integração com as TDIC, Cerqueira constatou que 

 
O processo de integração das tecnologias digitais ao currículo deve 
ser pensado e efetivado a partir de uma reflexão, de um diálogo, com 
a participação de todos os sujeitos do ato pedagógico (em particular, 
professores, alunos e gestores), na perspectiva de uma gestão 
compartilhada, do web currículo, priorizando uma integração, em rede, 
de pessoas [...] (CERQUEIRA, 2014, p. 7). 

 

Essa preocupação de Cerqueira (2014) com a gestão compartilhada traz a 

importância da reflexão e da participação de todos os elementos envolvidos no 

processo de integração das TDMs na escola. Porém, além dessa participação, é 

importante destacar a apropriação dos instrumentos pelos professores. Esse ponto é 

destaque na pesquisa realizada por Borges (2009), que mostrou como se dá o 

processo de apropriação de tecnologias digitais pelo professor e como ela ocorre. A 

autora entende que nesse processo, 

 
Na medida em que o sujeito vai se apropriando das tecnologias de 
forma crítica e consciente, é capaz de utilizá-las a seu favor e a favor 
do outro, do seu grupo social, buscando a transformação de sua 
realidade ao mesmo tempo em que se automodifica (BORGES, 2009, 
p. 79). 

 

Para ela, o ensino com computador não deve limitar-se ao ensino sobre o 

computador; a formação de professores deve oportunizar a vivência de experiências 

que contextualizem o conhecimento que se constrói por meio do computador, para 

que se possa repensar as práticas cotidianas. 

Ao pensar a gestão das atividades relevantes à utilização das TDMs no contexto 

escolar, Borges (2009) destaca que apenas mudanças de concepções teóricas e 

práticas em processos de formação de professores não são suficientes para o sucesso 

dos projetos. Aponta que é preciso incluir, de maneira especial, aqueles que têm a 

liderança dos processos administrativos e pedagógicos, os gestores. Almeida e Prado 

(2011) discutem essa questão ao afirmarem que os gestores precisam rever suas 

funções para que possam fazer gestão com tecnologias e gestão das tecnologias 

presentes na escola, conhecendo seus limites e potencialidades para maximizar os 

processos de gestão e ensino-aprendizagem (BORGES, 2009). 
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De acordo com Almeida e Alonso (2007), a formação dos gestores para o uso 

das tecnologias não deve restringir-se a prepará-los para facilitar a introdução do 

computador na escola, incentivando sua utilização por professores e alunos, mas, 

principalmente, levar a equipe gestora a rever suas funções, redimensionando seu 

campo de atuação, construindo um novo significado com o auxílio da tecnologia. 

O projeto de estudo aqui discutido, ao analisar a gestão da formação do 

professor para o uso das TDMs, baseia-se na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural para analisar as diversas atividades que compõem o processo de formação de 

professores. Pretende-se, dessa forma, levar em consideração todos os membros 

envolvidos no processo de formação, visando a uma participação ativa nos processos 

de reflexão. No próximo capítulo, apresento a teoria da atividade e discuto como a 

formação de professores é encarada na perspectiva da TASHC. Discuto também a 

gestão da formação de professores em uma perspectiva sócio-histórico-cultural, tendo 

a argumentação como instrumento de articulação do discurso. 
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3  TASHC NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O TRABALHO COM AS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS (TDM) 

 
 

Nesta seção, apresento a TASHC como paradigma filosófico e psicológico para 

o ensino-aprendizagem com tecnologias em sala de aula. A seção tem início com uma 

discussão sobre as bases filosóficas da TASHC, amparada por conceitos spinozanos 

e marxistas. Prossigo, discutindo os conceitos de atividade pela visão de Vygotsky 

(1934/1999); Leontiev (1977) e Engeström (1987, 1999, 2001, 2008, 2009). Em 

seguida, trato da gestão embasada na TASHC como organizadora da pesquisa, e do 

papel fundamental da argumentação na relação com a formação de professores. 

 

 

3.1  Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 
 

Uma das características fundamentais da espécie humana é a de que somos 

seres que nos constituimos com os outros, e, por possuirmos capacidades linguísticas 

e motoras diferenciadas de outras espécies, mudamos o mundo à medida que ele 

também nos muda. Tomando por base as palavras de Maturana e Varela: 

 
Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com os 
outros seres vivos, e, portanto compartilhamos com eles o processo 
vital. Construímos o mundo em que vivemos ao longo de nossas vidas. 
Por sua vez, ele também nos constrói no decorrer dessa viagem 
comum. Assim, se vivemos e nos comportamos de um modo que torna 
insatisfatória a nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós 
(MATURANA, VARELA, 2004, p. 185). 

 

Percebemos que o ser humano, por sua capacidade de planejar e de ter 

intencionalidade sobre suas ações, é também capaz de transformar o contexto em 

que vive. Se optarmos por uma visão de Marx (1845-46), podemos considerar que é 

natural que os seres humanos produzam conhecimento coletivamente e que o meio 

estabelece uma relação dialética nesse processo de produção, mediada pela 

linguagem. 

A presente pesquisa, por estar estruturada dentro do paradigma crítico-

colaborativo, encontra na linguagem o elemento mediador das relações humanas que 
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constituem tanto a forma com que individualmente é construido o pensar, como 

também a maneira como as ações dos sujeitos transformam o meio em que vivemos 

em uma perspectiva da práxis marxista. Para os marxistas, a práxis pode ser 

entendida como o conjunto de atividades que visam transformar o mundo e, em 

particular, os meios e as relações de produção, sobre as quais se encontram as 

estruturas sociais, representando então a união da teoria com a prática (MARX, 1845-

46). 

Para a filosofia marxista, o conceito de atividade é apresentado a partir de três 

aspectos fundamentais. O primeiro aspecto ressalta que toda atividade é orientada 

por um motivo. Esse aspecto foi discutido posteriormente por Leontiev (1977), ao 

relacionar a questão do motivo às necessidades dos indivíduos que se engajam em 

uma atividade. Um segundo aspecto importante é o de que toda atividade faz uso de 

instrumentos de mediação, e o terceiro aspecto é o de que toda atividade produz algo 

como elemento da cultura, conduzindo o indivíduo à ação, e, ao mesmo tempo, 

subjetivando-se no mesmo (MARX, 1845-46). Podemos dizer, dessa forma, que a 

produção cultural histórica dos seres humanos acontece na e pela atividade. 

O grupo de pesquisas LACE desenvolve suas pesquisas à luz da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), e considera a linguagem, vista aqui como 

um instrumento mediador constitutivo das relações humanas, um elemento que não 

acontece de uma forma isolada em eventos comunicativos. As ações dos sujeitos 

envolvidos em uma determinada atividade – e no caso deste estudo, a formação de 

professores para o trabalho com as TDMs –, levam em consideração que a forma 

como atuam está relacionada à divisão do trabalho, regras, comunidade, objeto e 

instrumentos. A TASHC é apresentada a partir das ideias de Vygotsky (1934/1999) e 

posteriormente por Leontiev (1977) e Engeström (1987), ancorada no materialismo 
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histórico-dialético de Marx5, que tem como base a filosofia monista6 de Espinoza 

(2011). 

Dessa forma, a existência do homem é determinada pelo que ele produz 

durante a vida e pelas ações que o levaram a essa produção (MARX, 1845-46). No 

contexto da formação de professores, essa questão da produção é uma das 

contradições que se estabelecem na aceitação do professor para o uso de TDMs, ou 

ainda para uma maior compreensão de um trabalho com mídias no contexto da sala 

de aula. Essas contradições ocorrem entre as novas demandas de ensino com TDMs 

e a formação inicial do educador. Para alguns autores, como Almeida (2000, 2011), 

Barreto (2002), Fantin e Rivoltella (2012), a formação inicial docente carece de uma 

abordagem mais integrada para o uso dessas ferramentas, ficando submetida a uma 

abordagem instrucionista, baseada no estímulo e resposta. 

Vygotsky, que viveu na URSS na época do domínio das ditaduras socialistas, 

em suas formulações, fez questionamentos à reflexologia7 russa, ao apresentar a 

relação sujeito-objeto, ou estímulo resposta, como incompleta, levando em 

consideração a mediação desenvolvida por instrumentos ou artefatos culturais sobre 

a ação humana em direção ao objetivo almejado. Porém, para que haja o movimento 

do indivíduo rumo ao objeto, é preciso que haja seu engajamento para estabelecer 

uma ligação com o instrumento, orientando-o a participar de uma determinada 

atividade. Em outras palavras, são os instrumentos que orientam a atividade humana. 

Esses instrumentos aparecem como mediadores da relação sujeito-objeto, 

substituindo o processo de estímulo resposta por uma ação mais complexa e mediada, 

o que Vygotsky (1978) considera como ligação intermediária. 

5  O materialismo dialético é a concepção filosófica do Partido marxista-leninista. Chama-se 
materialismo dialético porque o seu modo de abordar os fenômenos da natureza, seu método de 
estudar esses fenômenos e de concebê-los, é dialético, e sua interpretação dos fenômenos da 
natureza, seu modo de focalizá-los, sua teoria, é materialista. O materialismo histórico é a aplicação 
dos princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social, aos fenômenos da vida da sociedade, 
ao estudo desta e de sua história. Disponível em: <http://www.marxists.org/portugues/ 
stalin/1938/09/mat-dia-hist.htm>. Acesso em: 19 out. 2013. 
6 Monismo é a teoria filosófica de Baruch Espinosa que toma como base de todo ser uma única 
substância ou uma única espécie de substância. Opõe-se ao dualismo e ao pluralismo, pois reduz as 
relações a um princípio fundamental, único ou unitário, que tudo explica e contém. 
7 Reflexologia é o nome dado à escola russa de fisiologia russa que teve como seus iniciadores Ivã 
Sechenov (1829-1905), Ivã Pavlov (1849-1936) e Vladimir Bechterev (1857-1927). Definida como a 
doutrina psicofísica segundo a qual todo comportamento pode ser explicado em função de reflexos e 
combinações de reflexos, especialmente os condicionados (CABRAL e NICK, 2006, 289). 
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Ainda nessa perspectiva, Vygotsky (1978) faz distinção entre dois tipos de 

instrumentos mediadores que se relacionam entre si: as ferramentas técnicas e os 

signos, sendo o último pertencente a uma categoria mais ampla de ferramentas 

psicológicas. Enquanto as ferramentas técnicas têm função de conduzir a atividade 

humana, sendo externamente guiadas, ou seja, agindo de fora para dentro no 

indivíduo, estando presentes no mundo objetivo, as ferramentas psicológicas podem 

ser constituídas como símbolos do contexto sócio-histórico-cultural que constituem o 

domínio ou controle dos processos comportamentais, estando presente no mundo 

subjetivo. Tanto as ferramentas técnicas como as psicológicas medeiam a atividade, 

porém, apenas as ferramentas psicológicas necessitam de uma mediação reflexiva 

consciente dos procedimentos da própria pessoa e suas funções humanas. 

Vê-se aí a necessidade de se mediar a atividade humana por meio de seu 

contexto sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1934), ou ainda numa visão marxista, 

na “vida que se vive” (ibid., 1845/46). Nesse contexto, a linguagem constitui-se como 

ferramenta psicológica, ou signo mediador constitutivo da aprendizagem humana, 

uma vez que, de acordo com Vygotsky (1981), linguagem, contagem, sistemas 

algébricos, esquemas, diagramas, mapas e todos os tipos de símbolos convencionais 

podem servir como exemplo de ferramentas psicológicas. Para esta pesquisa, então, 

tomaremos a linguagem como instrumento mediador da formação do professor, tendo 

a função de instrumento reflexivo, que, conforme Liberali (2013), encontra na 

argumentação uma forma de estabelecer uma relação transformadora nos sujeitos, 

levando os educadores e o coordenador-pesquisador a criarem um novo significado 

para o uso das TDMs na sala de aula. 

A figura a seguir ilustra, conforme Vygotsky (1934), o modelo da ação humana 

mediada por instrumentos: 

 
Figura 1. Ação humana mediada 

     
 

Fonte: Vygotsky (1934, p. 33). 
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No modelo apresentado acima, Vygotsky propõe que cada forma de 

comportamento pressupõe uma reação direta à tarefa, o que está representado por 

S-R, porém, essa reação ocorre por intemédio dos signos (X), que têm ação reversa 

sobre o indivíduo, operando internamente e não no ambiente. Nessa perspectiva, 

Leontiev (1977) considera a atividade um processo intertráfico de polos opostos: o 

sujeito e o objeto, uma unidade de vida mediada pelo reflexo da mente que tem a 

função de orientar o indivíduo no mundo objetivo. O que move os indivíduos à ação é 

o motivo para realizar suas atividades e este está totalmente relacionado com a 

necessidade. A necessidade leva o sujeito a ter um objetivo – que se torna o motivo –

, e faz com que busque instrumentos para a realização das atividades, levando-o ao 

objeto almejado. O objeto, ou meta a ser atingida, parte de ações que surgem a partir 

da necessidade e estas configuram as ações do indivíduo em busca do objetivo ou 

meta em uma relação dialética. A produção torna-se um preceito para que haja uma 

atividade, pois é condição fundamental para que o objeto seja atingido. 

Leontiev (1981) discute essa questão ao afirmar que o que une o resultado 

direto da atividade ao seu resultado final está na relação do indivíduo com os outros 

membros do grupo, em virtude do que lhe pertence do todo da atividade, ou seja, parte 

do produto do trabalho conjunto. Leontiev questiona, assim, as relações díades 

estabelecidas entre o sujeito e o objeto, para introduzir a ação social como 

fundamental para a compreensão da atividade, trazendo os conceitos de mediação 

por signos, de Vygotsky, e a dialética, de Marx, para explicar que o sujeito age 

intencionalmente em direção ao coletivo. Novamente estabelecendo uma relação com 

o contexto da formação de professores, o motivo, ou necessidade, que se estabelece 

a partir de um objetivo coletivo, é a transformação das práticas didáticas, favorecendo 

uma forma de ensino mediada por instrumentos. Considera-se, nesse contexto, o uso 

das TDMs e o uso da linguagem argumentativa como elementos de transformação. 

Considerando a atividade um ato coletivo, esta não pode existir na 

individualidade. O que ocorre de forma individualizada são as ações que estão 

relacionadas aos fins, ou seja, ao objeto de uma forma consciente. O que vai levar o 

indivíduo a uma ação são as operações, ou seja, os meios a partir dos quais a primeira 

é realizada. Operações são impulsionadas pelas condições e pelas ferramentas 

disponíveis, dependendo das possibilidades do contexto e também dos instrumentos 

por meio dos quais são realizadas. O que diferencia as ações das operações é o fato 

de as ações serem conscientes ou intencionais. Já uma operação ocorre de maneira 
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mecanizada ou até mesmo intuitiva. Quando o indivíduo toma consciência de sua 

operação, esta se torna uma ação (LEONTIEV, 1977). É importante destacar que, por 

terem um caráter individualizado, ou seja, por acontecerem somente no indivíduo – 

em sua consciência –, as ações podem transitar entre diversas atividades, 

satisfazendo diferentes objetivos/metas. 

Para ilustrar a ideia apresentada, a figura a seguir representa a estrutura 

hierárquica de atividade com base na distinção feita por Leontiev: 

 
Figura 2. Estrutura hierárquica de atividade 

 
 

              
Objetivo/Motivo 

Atividade  

Meta 
Ação 

Condições 
Operação 

 
  Fonte: Daniels, 2011, p. 167. 

 
Não se pode deixar de levar em consideração que, para a realização de uma 

atividade coletiva, o objeto deve ser compartilhado e comum a todos os integrantes 

do grupo. Caso isso não ocorra, as ações acontecem de forma individualizada e não 

se constituem como atividade. É nesse momento de significação e entendimento dos 

sentidos que os indivíduos se envolvem na atividade na intenção do compartilhamento 

do objeto. Nesse sentido, a atividade total parece controlar o indivíduo em vez de o 

indivíduo controlar a atividade, conforme explicitou Leontiev (1977). Da mesma forma, 

uma mesma ação pode satisfazer a diferentes atividades e pode ser transferida de 

uma para outra, bem como o motivo pode se realizar por meio de vários objetivos e 

ações. 

São estas formulações que dão base para Leontiev afirmar que a atividade é 

uma formação sistêmica em constante movimento interno, o que dará origem ao 

conceito, denominado por Engeström, de aprendizagem por expansão. De acordo 

com essas ideias, Leontiev (1978, p. 50) afirma que se realizam transferências mútuas 

entre os polos “sujeito-objeto”, quando, em uma atividade, ocorre a transferência de 
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um objeto em sua forma subjetiva, em uma imagem, e também a transferência da 

atividade em seu resultado objetivo, em seu produto. 

A fim de contemplar essas discussões, Engeström (1987) dá continuidade aos 

estudos de Vygotsky e Leontiev, a partir do desenvolvimento do conceito de 

aprendizagem por expansão. Para isso, partindo dos estudos de Leontiev, em que a 

atividade humana deve ser guiada por seu contexto sócio-histórico-cultural, incorpora 

ao triângulo da atividade outros elementos fundamentais: as regras, a comunidade e 

a divisão do trabalho, conforme a figura a seguir. 

 
Figura 3. Estrutura de um sistema de atividade 

 
 
Fonte: Engeström, 1987. 

 

Para Ninin (2013), uma atividade organiza-se a partir da necessidade de um 

sujeito em relação a um determinado objeto por meio da mediação de instrumentos 

ou artefatos culturais. O sujeito é situado histórica e culturalmente em uma 

determinada comunidade que, por sua vez, é orientada por regras e divisão de 

trabalho. 

Para melhor compreensão dos elementos que compõem o triângulo da 

atividade, segue um quadro explicativo: 
 

Quadro 2. Elementos da Atividade 

SUJEITO 
É aquele que realiza a atividade, responsabilizando-se por estabelecer 

conflitos e também por lidar com eles para impulsioná-la. Seu ponto de 

vista é tomado para análise na atividade. 

 

http://ibepes.org.br/novo/wp-content/uploads/2012/11/fases2.png
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OBJETO 

É o alvo da atividade. Para suprir uma determinada necessidade, o sujeito 

elege um “objeto de desejo” e passa a agir em função desse objeto. Ele é 

o motivo pelo qual o sujeito está na atividade. Transforma-se ao longo da 

atividade, em direção ao resultado. 

INSTRUMENTOS 

São os meios disponíveis aos sujeitos para influenciar o objeto da atividade 

e impulsioná-lo ao resultado. São utilizados para intervir na relação entre 

sujeito e objeto, provocando movimentos em seu modo de 

pensar/aprender. 

COMUNIDADE 

É entendida como o grupo de pessoas que compartilham o objeto da 

atividade com o sujeito. Não se pode afirmar que todos os participantes da 

comunidade compartilhem, logo de início, o objeto, mas isso é desejável 

para que se alcance o resultado da atividade. O movimento, na atividade, 

deve ser o de “conquistar” os sujeitos para que, de certo modo, “adotem o 

objeto” e façam dele também seu “objeto de desejo”. 

REGRAS 

São as leis, normas, padrões e convenções que regulam ações e 

interações dos sujeitos no decorrer da atividade. Podem ser implícitas ou 

explícitas. São procedimentos que ajudam na intermediação entre o objeto 

e os sujeitos da atividade. Muitas delas constituem-se na própria atividade, 

geradas a partir de seu desenvolvimento. 

DIVISÃO DE  
TRABALHO 

Refere-se à distribuição de responsabilidades e papéis na atividade, tanto 

em relação à divisão horizontal de tarefas quanto vertical, relacionada a 

poder e status dos sujeitos. 

Fonte: Ninin (2013, p. 36-37). 
 

Engeström (2001) afirma que a sociedade está organizada em um sistema de 

atividades, e tem focalizado, em suas pesquisas, o movimento expansivo do objeto. 

Propõe a interação entre duas atividades a partir do princípio de que a construção de 

uma terceira é oriunda da interação das tensões contraditórias internas existentes nas 

duas partes. Nessas tensões, o novo objeto surge a partir de um significado 

compartilhado entre os sujeitos e todos os envolvidos na comunidade. Esse objeto, 

por conseguinte, torna-se foco de análise e de novas tensões contraditórias. O 

movimento de aprender com as contradições é justificado quando se toma como base 

a ideia vygotskyana de que a formação acontece a partir do encontro entre os 

conceitos cotidianos, representados pelas experiências individuais do sujeito da 
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interação, e os conceitos científicos, que representam o conhecimento acumulado da 

humanidade até o presente momento. Ambos contribuem para a discussão do objeto 

compartilhado e para o surgimento de uma noção comum a partir do compartilhamento 

de significados. 

O modelo proposto por Engeström (2001, p. 136) encontra-se na figura abaixo: 

 
Figura 4 – Modelo mínimo de interação entre dois sistemas - terceira geração da teoria da atividade 

 
Fonte: Engeström (2001, p. 136). 
 

Para facilitar a compreensão e a ação reflexiva em torno do objeto, Engeström 

(2001) propõe 5 princípios fundamentais da teoria da atividade. A partir deses 

princípios, buscarei estabelecer uma relação com a proposta de gestão da formação 

de professores para o uso de TDMs em sala de aula. 

 

1º Princípio: Sistema de atividade como unidade de análise 

 

Essa é uma questão que já foi discutida anteriormente. A atividade é realizada 

por diferentes indivíduos que estão submetidos a regras. O papel de cada indivíduo é 

determinado pela divisão do trabalho. Uma vez mediados por instrumentos, engajam-

se em uma determinada atividade em busca de um objeto compartilhado. Quando 

alguns desses elementos não estão presentes, não podemos dizer que houve a 

atividade, mas sim um desenrolar de ações e operações, que só podem ser 

entendidas mediante a análise da atividade como um todo. Vale destacar que 

atividade só ocorre quando de maneira consciente. 

No projeto de formação de professores para lidar com as TDMs, a equipe 

pedagógica e os professores são submetidos a regras - os valores e regulamento 

escolar, bem como a determinação do uso dos novos instrumentos na sala de aula. O 
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papel de todos envolvidos, determinado pela divisão de trabalho, é fundamental, pois 

todos devem engajar-se nas atividades propostas e nas discussões, a fim de 

construírem coletivamente uma proposta de trabalho para as TDMs em sala de aula, 

sendo estas últimas consideradas instrumentos de mediação. Dessa forma, podemos 

dizer que o processo de formação de professores ocorre em atividade e pode ser 

tomado como unidade de análise. 

 

2º Princípio: Multiplicidade de vozes 

 

Um sistema de atividade é composto por diversas vozes que interagem, uma 

vez que sempre coexistem, no contexto, diferentes pontos de vista, bem como 

tradições e interesses. O que determina a participação dos envolvidos é a divisão do 

trabalho, que cria diferentes modos de agir, visto que cada um carrega sua própria 

história, provocando interação entre um sistema de atividade e outro por meio dos 

artefatos culturais, das regras e da comunidade. Pode-se dizer que há uma fonte de 

contradições e inovações, indicando que essas vozes estejam sempre em negociação 

(ENGESTRÖM, 2001). Essa ideia também é defendida por Ninin (2013), quando 

afirma que toda atividade embasada no viés do materialismo-dialético vê conflitos e 

contradições como constitutivos de todo e qualquer contexto. 

Perelman (2005) discute esse ponto ao enfatizar que a argumentação propicia 

o discurso na prática pedagógica. O teórico vê como central a importância de não se 

negligenciar os limites necessários para o estabelecimento de diálogos na sala de 

aula, afirmando ainda que disposição para ouvir é muito mais do que apenas escutar: 

é ter apreço pelo que o outro tem a dizer. Tendo a argumentação como instrumento 

de gestão da formação de professores e considerando a multiplicidade de vozes uma 

característica essencial de um sistema de atividades, gestão na formação de 

professores não pode ocorrer sem se levar em consideração o que é admitido pelo 

auditório, como saberes prévios. 

Nesta pesquisa, a multiplicidade das vozes tem como artefato de mediação o 

desencadeamento de perguntas. Na atividade de formação de professores para lidar 

com as TDMs e a inserção do tablet na sala de aula, pretendeu-se, por meio das 

perguntas, desencadear a participação e a externalização de todas as vozes. 

Inicialmente, a participação fica por conta dos interessados, mas, de acordo com a 

forma a partir da qual as perguntas são propostas e do modo como o coordenador-
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formador lida com as respostas, cria-se um espaço para a inserção dos demais na 

atividade discursiva (NININ, 2013). O impulso em relação ao resultado da atividade, 

se dá justamente pela inserção de novas perguntas, que parecem propostas 

justamente para estabelecer links com as anteriores. 

 

3º Princípio: Historicidade 

 

Sistemas de atividade formam-se e transformam-se em um determinado 

momento histórico, em um período de tempo. Portanto, ao analisá-los, não se pode 

deixar de considerar seus aspectos sócio-histórico-culturais. Conforme apontam os 

estudos de Engeström (2001), toda e qualquer atividade, que tem suas problemáticas 

e contradições, só pode ser compreendida na sua historicidade local, uma vez que o 

objeto de uma atividade pode estar em relação com outras atividades como artefato 

ou instrumento cultural. 

Quando pensamos na historicidade na atividade de formação de professores, 

devemos levar em consideração que todos os participantes do processo foram 

constituídos sócio-histórico-culturalmente em diferentes momentos situados. Ao 

levarmos em consideração a importância das experiências na constituição dos objetos 

compartilhados, estas interagem e transitam em diferentes atividades e diferentes 

contextos históricos locais. Essa mesma questão também foi trazida por Santiago 

(2013), ao afirmar que os sujeitos participantes de uma atividade, por serem sócio-

histórico-culturalmente constituídos, também trazem para ela sua história. 

No processo de formação de professores que serviu como base de análise para 

esta pesquisa, a historicidade de cada um dos participantes veio à tona por meio das 

perguntas articuladas com a finalidade de que todos trouxessem suas experiências 

anteriores para discussão de uma nova abordagem na metodologia de ensino com 

TDMs. A interação e os projetos elaborados pelos professores confirmam o que 

Engeström (2001) afirma: a análise histórica do  
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4º Princípio: Contradições 

 

Contradições constituem-se como questões centrais desta pesquisa, uma vez 

embasada na TASCH e na argumentação como instrumento de gestão do discurso na 

formação de professores. Contradições podem ser consideradas como fonte de 

desenvolvimento e transformação, porém não se pode confundi-las com conflitos ou 

problemas em um sentido pejorativo. Engeström (2001) diz que contradições são 

tensões historicamente acumuladas entre sistemas de atividades. Sendo as 

atividades sistemas abertos, quando, por exemplo, adota-se um novo artefato cultural 

– como no caso desta pesquisa, o tablet para utilização na sala de aula –, este gera 

distúrbios e conflitos que atingem as regras, a comunidade e a divisão de trabalho, 

provocando, dentro do sistema de atividade, tentativas inovadoras de mudança. 

Essa questão também é discutida por Magalhães (2011), ao afirmar que 

tensões e conflitos são causados pelas contradições de inúmeras vozes que negociam 

e diferem quanto a sentidos e significados, apoiados pelas diferentes experiências e 

opiniões construídas em diferentes momentos e tempo-espaços dos participantes no 

processo de formação. Dessa forma, as experiências trazidas pelos participantes do 

projeto de formação e professores para lidar com TDM na sala de aula são colocadas 

em situações de confronto por meio de perguntas, que servem como instrumentos no 

processo de transformação da atividade e principalmente dos sujeitos envolvidos. 

Podemos assim dizer que a atividade é um sistema aberto. 

 

5º Princípio: Ciclos de expansão 

 

Por meio das contradições apresentadas no item anterior, um sistema de 

atividade passa por ciclos expansivos, que acontecem devido a qualitativas 

transformações ao longo de seu processo histórico. Dessa forma, as contradições 

acontecem de modo colaborativo, uma vez que, para Magalhães (2011), elas 

organizam os processos sociais responsáveis pela constituição das formas de ser, 

considerando assim a transformação dos indivíduos e suas práticas. Um ciclo 

expansivo conclui-se quando o objeto ou o motivo de uma atividade é 

reconceitualizado ou ressignificado para abrir um novo horizonte de possibilidades em 

uma nova atividade proveniente do mesmo sistema. Para Engeström (2001), um ciclo 

completo de transformação expansiva pode ser entendido como uma jornada coletiva 
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através da Zona de Desenvolvimento Proximal da atividade, em que a distância entre 

as atividades diárias dos indivíduos e as novas formas de atividades constituídas 

historicamente são vinculadas na transformação dos indivíduos e da sociedade como 

um todo. 

Sobre essa mesma ideia, Ninin (2013) também afirma que é na ZDP que se 

encontra o espaço imaterial, não mensurável, onde essas contradições circulam 

historicamente e é esse o espaço onde toda atividade de aprendizagem ocorre. 

Pensando na atividade de formação de professores para o trabalho com TDM na sala 

de aula, esses espaços compõem-se por meio das contradições que 

colaborativamente contribuem para o processo de reflexão e reinvenção da atividade 

docente, uma vez que os novos instrumentos exigem também novas posturas, que 

não podem ter sua historicidade ignorada. Por se considerar a historicidade da 

utilização de TDM no contexto da sala de aula de fundamental importância para se 

refletir sobre as práticas do presente, foi feito na seção 2 deste trabalho um 

levantamento histórico a respeito desse tema em nosso país. 

O que se pretende com a apresentação dos cinco princípios fundamentais da 

Teoria da Atividade é que, uma vez considerados, provoquem a expansão do objeto, 

da aprendizagem e uma transformação nas práticas. Conforme ressaltado 

anteriormente, o engajamento dos indivíduos em uma atividade somente ocorre de 

forma consciente. O modo como isso ocorre em formação de professores, na 

perspectiva da TASCH, será discutido na seção seguinte. 
 

 

3.2  Formação de Professores na Perspectiva da TASHC 
 

É de fundamental importância que, para dar início à discussão sobre a 

formação de professores na perspectiva da TASCH (termo adotado pelo grupo LACE), 

sejam esclarecidos aspectos centrais nos quais essa teoria se fundamenta. Para 

Liberali (2011), o grupo LACE baseia seus estudos em Atividades e tem como 

características a visão dialética e monista, a linguagem como fundamental 

intermediadora entre a consciência e a atividade, e a argumentação como base para 

a produção de sentidos e significados. 

A atividade de formação de professores deve estar em constante discussão. 

Nessa linha, Nóvoa (1995) afirma que a formação é um processo que não se constituiu 
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por acumulação de conhecimentos em cursos e leituras, mas sim um processo que se 

dá através da reflexão sobre as práticas. Guerra (2008) traz outros autores, como 

Magalhães (2002), Kincheloe (1997) e Celani (2002), para afirmar a problemática na 

formação de professores, por esta manter-se enraizada em uma concepção 

epistemológica herdada do positivismo. De acordo com essa concepção, acredita-se 

ilusoriamente que a técnica aprendida por meio de repetições, memorização ou 

treinamento pode ser aplicada em qualquer contexto de ensino-aprendizagem. 

No entanto, se existe uma preocupação com a transformação da escola em um 

ambiente onde diferentes possibilidades são produzidas para as crianças e também 

para os adultos, um ambiente que valorize a liberdade e a autonomia, devemos levar 

em consideração, em primeiro lugar, o pensamento de Espinoza (1677), pois, de 

acordo com ele, a liberdade só existe na totalidade. Conforme Liberali (2011), o 

conceito de totalidade está relacionado à coexistência entre corpo e mente como 

manifestações de uma mesma substância. Ainda com base no pensamento 

espinozano, essa substância é constituída por infinitos atributos, dentre eles a 

extensão e o pensamento. Estes podem ser considerados como manifestações ou 

modificações da substância e são vistos como intrínsecos ou indissociáveis, uma vez 

que a extensão é o que dá origem à matéria, aos corpos, e, da mesma forma, ao 

pensamento, às ideias. 

Os seres humanos, por serem parte dessa substância, são finitos e 

parcialmente livres. Porém, justamente por serem parte dessa totalidade, essa 

liberdade é apenas parcial, pois somente em contato com outros seres têm a 

possibilidade de criar noções compartilhadas e aproximarem-se de ideias adequadas 

(LIBERALI, MAGALHÃES, 2009a). De acordo com as autoras, com base em 

Espinoza, uma ideia adequada é aquela que existe na substância e pode ser 

considerada completa, ou perfeita. Uma vez considerado o humano como parte finita 

dessa substância, suas definições ocorrem de modo parcial ou inadequado. Para que 

se aproximem da totalidade que está na substância, ou das ideias adequadas, os 

seres humanos necessitam uns dos outros (LIBERALI, 2011) e, dessa forma, 

aproximam-se também de sua liberdade. Em outras palavras, ao juntarem as ideias 

parciais, aumenta-se a potência de agir dos indivíduos, o que Espinoza chamou de 

conatus. Esse termo foi utilizado por Espinoza no sentido de “força em agir”, ou ainda 

“esforço”, para designar a potência humana em agir em situações cotidianas em 

interação com o meio. 
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No âmbito desta pesquisa de formação de professores, essas ideias podem ser 

consideradas como base estruturadora do processo, uma vez que levamos em 

consideração a importância do aumento da potência de agir dos indivíduos em uma 

atividade formativa. Para isso, precisamos considerar os conceitos de sentido e 

significado em termos psicológicos, seguindo as pesquisas de Vygotsky, e em termos 

linguísticos, pelo grupo de Bakhtin, uma vez que, conforme Liberali e Magalhães 

(2009a) a respeito do que citou Freitas (1997), ambos tiveram um compromisso com 

a totalidade. 

O significado de uma palavra pode ser uma produção social, uma vez que, para 

Vygotsky (1934), por meio dele os seres humanos apropriam-se das produções de 

gerações anteriores. Para ele, o sentido é definido como a soma de todos os eventos 

psicológicos que a palavra desperta na consciência. Dessa forma, uma palavra pode 

despertar diferentes sentidos em diferentes pessoas, uma vez que os sentidos se 

constituem na restrição da relação espaço-temporal, onde se encontra a zona dos 

significados, e são externalizados de diferentes maneiras por diferentes pessoas. A 

respeito disso, Liberali (2011) afirma que podemos dizer que os significados são 

produzidos no encontro entre as zonas de instabilidade dos sentidos de diferentes 

seres humanos e, nesse encontro, um significado é produzido e muitas vezes 

cristalizado e perpetuado pela cultura, historicamente. 

Portanto, pode-se dizer que a atividade de formação de professores é 

constituída historicamente de diferentes sentidos e significados que se cristalizaram, 

e, uma vez os professores sendo encarados como modos de uma totalidade com suas 

ideias parciais, se estamos em busca de uma formação crítica, transformadora e que 

gere o engajamento dos envolvidos, é importante que todos tenham o seu conatus, 

ou potência em agir, aumentado. Para isso, deve existir o compartilhamento das ideias 

parciais em busca de uma noção comum, a fim de que as primeiras tornem-se ideias 

mais adequadas. Nesse sentido, Liberali (2011) cita Espinoza, ao afirmar que quando 

existe uma relação de conveniência e harmonia entre os corpos, aumenta, nos 

sujeitos, a potência de agir, induzindo à formação de uma noção comum, que só pode 

ser um conhecimento mais adequado. 

Neste estudo sobre formação de professores para o trabalho com TDM, a 

busca dessa noção comum é ponto fundamental. Para isso, esta pesquisa tem na 

linguagem o ponto fundamental, onde as ideias parciais são externalizadas e 

compartilhadas com o mundo exterior. É por meio da linguagem que as noções 
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comuns são negociadas, aproximando-se da totalidade. No entanto, o uso 

argumentativo, questionador da linguagem, pode facilitar o processo de negociação 

de sentidos e significados. Na seção seguinte, apresento a argumentação como um 

modo de gestão da linguagem no contexto da formação de professores, como 

ferramenta para negociação e aproximação de noções comuns, trazendo novamente 

os princípios da TASCH de acordo com Engeström (2001) e o conceito de Cadeias 

Criativas de Atividades, de Liberali (2009).  

 

 

3.3  Gestão da Formação de Professores para o Uso das TDMs 
 

No quadro da TASHC, Liberali (2012) propõe uma discussão do conceito de 

gestão em uma tradição vygotskyana (VYGOTSKY, 1934), a partir do 

compartilhamento de significados, para levar à transformação do contexto escolar. 

Conforme discutido em seção anterior, os indivíduos agem na coletividade em busca 

do objeto, quando sentem-se parte dele; em uma perspectiva dialética, agem de forma 

transformadora, tendo como resultado a sua parte do todo. 
Para que os projetos de ação sejam efetivos, é necessário que haja o 

engajamento de todos os envolvidos na realidade, partindo dos princípios da TASHC, 

uma vez que a consideração dada a comunidade, regras e divisão de trabalho nos 

levam a uma visão mais abrangente e significativa sobre uma determinada ação. 

Outro elemento contribuinte para os processos de gestão é a argumentação, que 

servirá como base à produção de significados compartilhados e noções comuns entre 

os participantes do processo, promovendo o engajamento na ação transformadora do 

contexto escolar em questão (LIBERALI, 2012). 

Em se tratando da formação de professores para a apropriação das TDMs, o 

foco, neste momento, será o de apresentar o conceito de Cadeia Criativa de 

Atividades (LIBERALI, 2009; MAGALHÃES, 2009).  De acordo com Liberali (2006), 

 
Cadeia Criativa implica parceiros em uma atividade, produzindo 
significados compartilhados (Vygotsky, 1934), que se tornam parte dos 
sentidos que alguns dos envolvidos compartilharão com outros 
sujeitos, cujos sentidos foram produzidos em contextos diferentes 
daquela atividade primeira. Dessa forma, novos significados são 
criativamente produzidos, mantendo traços dos significados 
compartilhados na primeira atividade (LIBERALI, 2006, p. 4). 
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Nessa perspectiva, torna-se relevante compreender o papel que ocupa a 

argumentação nas negociações envolvidas nas atividades em foco na apropriação de 

TDMs para o trabalho na sala de aula. A argumentação age como mediadora no 

processo de produção de significados compartilhados (LIBERALI, 2011). Para discutir 

a importância da argumentação em contexto escolar, devemos fazer uma reflexão a 

respeito dos diálogos que ocorrem em situações formativas. 

Na perspectiva da Linguística Aplicada, a argumentação é o espaço onde as 

possibilidades de entrelace de vozes ocorrem em situação de confronto, entendido 

aqui como espaço de questionamentos – o lugar das contradições que têm origem 

nas diferentes formas de sentidos e significados construídos pelos participantes – 

neste caso, de uma situação formativa. Pontecorvo (2005) discute essa questão 

apresentando estudos a respeito da interação em sala de aula, ao mostrar que a 

dimensão da construção social do pensamento, em contextos de discussão, é 

extremamente relevante. A autora traz, ainda, Piaget (1986) e Vygotsky (1960/1974), 

para enfatizar que a discussão é desenvolvida no ser humano antes mesmo do 

raciocínio e, nesse sentido, é pela prática que ele se desenvolve. 

Quando falamos no discurso em sala de aula, a tradição positivista nos leva a 

um tipo de comportamento (aceito tanto por parte dos alunos quanto dos educadores) 

de que a palavra do professor é a de maior relevância. O educador é considerado 

como quem possui um prestígio indiscutível, por ser porta-voz dos valores de uma 

comunidade – fator que leva à frustração, se consideramos a argumentação a partir 

da ideia de que o orador não deve se adaptar aos seus ouvintes e partir de teses que 

esses aceitam (PERELMAN, 2005). Ao contrário disso, tem-se a argumentação como 

instrumento que não pode ser pensado contra algo, considerando-se o aluno como 

uma folha em branco, uma vez que a aprendizagem não é apenas um depósito de 

informações, mas sim uma alteração em seus saberes prévios (PERELMAN, 2005). 

A argumentação é vista como um tipo de organização da linguagem que 

funciona como uma ferramenta na produção de significados compartilhados e noções 

comuns na Cadeia Criativa, o que Engeström (2001) chama de movimento expansivo 

do objeto em um sistema de atividades. Essa proposta de geração de Cadeias 

Criativas é estruturada para o desenvolvimento de um modelo de gestão no qual a 

argumentação organiza a interação dos sentidos para produção de novos significados, 

como uma possibilidade de transformação na totalidade (LIBERALI, 2012). 
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Para a Cadeia Criativa, o movimento entre sentido e significado é de 

fundamental importância, uma vez que a produção de significados compartilhados 

ocorre nas tensões existentes na atividade, entre significados cristalizados e 

significados subjetivados, fundamentais para a compreensão da produção de novos 

artefatos culturais que transformam a sociedade (LIBERALI, 2009). Quando esses 

artefatos são colocados em situação de tensão, por meio de situações 

argumentativas, ocorre a movimentação do significado através da Cadeia Criativa. 

Portanto, o significado é fator essencial na Cadeia Criativa, uma vez que ele é criado 

no movimento de responsividade ativa (LIBERALI, 2009). Em suma, na Cadeia 

Criativa, o papel de cada um dos envolvidos, inclusive o do profissional formador, é 

de questionar e ser questionado em uma cadeia argumentativa que possa permitir a 

cada um dos envolvidos rever seus sentidos em função de uma produção coletiva de 

significados (LIBERALI, 2012). 

É fundamental, para este estudo, que se compreenda o papel da argumentação 

nos processos formativos. Liberali e Fuga (2012) trazem uma discussão a partir dos 

conceitos de Vygotsky (1930, 1934) e Leontiev (1977): o conhecimento é construído 

em situações desafiadoras, de superação das contradições; a argumentação, como 

mediadora dessas situações, possibilita a criação de novos significados e, 

consequentemente, de maior engajamento e criticidade dos envolvidos. 

Considerando o caráter mutável das condições de trabalho, a criatividade e a 

intencionalidade tornam-se características fundamentais do modo de agir dos 

envolvidos e a argumentação torna-se a base para a gestão, uma vez que permite 

que o resultado seja construído a partir de objeto idealizado em comum, reconstruído 

ao longo do processo de trabalho conjunto, por meio da produção compartilhada de 

novos significados (LIBERALI, 2012). Para Navega (2005), a argumentação pode 

também servir para fazer com que as ideias interajam, sendo colocadas em conflito e, 

nesse contexto, originando a construção dialética de uma nova ideia como resultado 

da interação do conhecimento de todos os envolvidos no processo formativo. 

Nessa perspectiva, podemos relacionar a argumentação àquilo que Bakhtin 

(2010) chama de discurso internamente persuasivo. Nesse tipo de discurso, as vozes 

constituem-se nas enunciações de outras vozes, provocando o surgimento de novos 

significados e formas de agir. Esse tipo de discurso realiza-se com questionamentos 

que possibilitam a expansão do conhecimento dos envolvidos em situação de diálogo 

e, por meio de interações, os participantes engajam-se em situação discursiva. Na 
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visão monista de Espinoza, essa situação favorece o aumento da potência de agir 

(conatus) dos envolvidos (ESPINOZA, 2011), levando-os à superação das diferenças; 

ao externalizarem seus significados, buscam o mesmo resultado, uma vez que o 

objeto passa a ser compartilhado. A oposição a esse tipo de discurso, Bakhtin (2010) 

denominou discurso autoritário. 

De acordo com Bakhtin (2010), no discurso autoritário impõe-se um tipo de 

reconhecimento ou assimilação que não ocorre de forma livre, mas sim imposta; um 

tipo de discurso que entra na consciência verbal como massa compacta e indivisível, 

ou seja, como verdade indiscutível. Perelman e Olbrecht-Tyteca (1996, p.59-60) 

discutem essa forma de discurso quando se presume que o orador possui uma 

confiança tão grande, que, ao contrário de qualquer outro, não deve adaptar-se à 

realidade de seus ouvintes, tampouco partir de teses que esses aceitam. 

Esse modelo de gestão das atividades formativas, argumentativo e 

contraditório, que visa à transformação do contexto escolar, deve estar em sintonia 

com as transformações culturais, sociais, intelectuais, tecnológicas e, principalmente, 

com as formas como as pessoas interagem, produzem e compartilham 

conhecimentos. Libâneo (2001) classifica esse modelo como democrático-

participativo; discute que a formação da capacidade crítica das pessoas deve ser 

expandida para que não fiquem apenas passivas em relação à avalanche de 

informações advindas da televisão e de outras mídias atuais. É papel da escola 

propiciar essas condições intelectuais. No entanto, é preciso que a escola não se veja 

como unidade única detentora do saber, mas sim, reconheça que as situações em 

que se produz conhecimento na atualidade – principalmente com a recente introdução 

das tecnologias digitais móveis como smartphones e tablets –, acontecem de forma 

assíncrona, virtual e em qualquer contexto (LIBÂNEO, 2001). 

Para isso, o professor precisa compreender seu espaço como fundamental 

provedor de condições cognitivas e afetivas aos alunos, para ajudá-los a construirem 

significado de uma forma crítica e criativa a respeito das informações recebidas pelas 

mídias e pelas diversas formas de comunicação urbana que os cercam. Nessa 

direção, o professor deve criar instrumentações mediadoras do processo de ensino-

aprendizagem, promovendo a transformação na vida que se vive no contexto escolar. 

Na seção seguinte, discorro sobre a metodologia e o paradigma estruturante 

desta pesquisa, e apresento as categorias de análise e interpretação dos dados que 

servirão como base para as discussões dos resultados. 
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4.  METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

Esta seção busca esclarecer as escolhas metodológicas, o paradigma de 

pesquisa e os contextos de pesquisa. Apresento o paradigma crítico-colaborativo da 

PCCol como escolha metodológica e filosofia de trabalho. Em seguida, apresento o 

contexto, o histórico e os integrantes desta pesquisa; retomo os objetivos de pesquisa, 

explicitando o programa de formação de professores e os procedimentos de coleta, 

seleção, análise e interpretação. Por fim, discorro sobre as garantias de credibilidade 

deste estudo. 

 

 

4.1  Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) como Paradigma de Pesquisa 
 

O projeto de pesquisa está embasado no paradigma crítico-colaborativo, no 

quadro da Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2007, 2011). Pretende, a 

partir de estratégias de colaboração e contradição, abrir espaços para o 

desenvolvimento da equipe como um todo (pesquisador-equipe pedagógica), visando 

à transformação crítica das condições sociais e à emancipação dos indivíduos por 

meio da linguagem, quando o foco recai nos objetivos pedagógicos dos projetos 

escolares. 
A metodologia de pesquisa não pode ser encarada apenas como um 

instrumento para se alcançar o resultado, pois, no paradigma dialético em que se 

encontra, instrumento e resultado fazem parte de um mesmo campo, já que, de acordo 

com a visão monista, de Espinoza, existe uma mútua influência nas intervenções, não 

sendo possível se prever o resultado, pois ele está em constante expansão 

(ENGESTRÖM, 2008). 

A priori, é necessário fazermos uma distinção entre contribuir e colaborar, uma 

vez que é muito comum estabelecermos uma semelhança entre os dois termos. 

Quando falamos em contribuição, trazemos, para somar-se a alguma atividade, os 

sentidos pessoais e a subjetividade, sem a possibilidade de negociação ou ainda de 

discussão do que foi empreendido. Na visão monista dialética, esse tipo de 

contribuição não faz parte do paradigma de pesquisa aqui considerado, uma vez que 
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o que se busca é o estabelecimento de relações que favoreçam a negociação dos 

sentidos e a construção de novos significados. Essa construção só é possível em um 

sentido colaborativo, para possibilitar o espaço para o desenvolvimento coletivo. 

Para Magalhães e Fidalgo (2010), colaborar significa criar o que Vygotsky 

denomina ZPD, ou seja, criar um processo de coprodução de novos sentidos quanto 

a teorias, funções e ações que ocorrem nessa zona de conflito. Ninin explica a ZPD 

como 

 
[...] espaço imaterial, não mensurável, onde circulam as dissonâncias, 
conflitos e contradições com as quais convive o ser humano em função 
de sua sociohistória, em que toda atividade de aprendizagem ocorre 
(NININ, 2013, p. 53). 

 

Nesse sentido, o que pretendo com a colaboração é criar uma zona de conflito 

ou contradição, conforme discutido na seção 3.1. Ainda assim, a contradição aqui 

deve ser entendida em um sentido crítico-colaborativo. Conforme discutido por 

Oliveira e Magalhães (2011), a criticidade não nasce do próprio olhar, mas depende 

do olhar do outro nas práticas sociais, não excluindo o conflito. Esse confronto de 

olhares é necessário para a construção de uma determinada verdade que não é pura 

e simples a de um só indivíduo, mas construída no compartilhamento de significados 

entre os colaboradores. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o projeto foi organizado de acordo 

com a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), de acordo com o modelo 

idealizado por Vygotsky e implementado por Engeström, em que os valores culturais, 

históricos e sociais do indivíduo devem ser levados em consideração, pois são partes 

integrantes de sua constituição. Buscou-se criar espaços onde a ZPD pudesse ser 

construída pelos participantes do projeto de modo a existir um movimento relacional 

em que as pessoas se desenvolvessem por meio da contradição e colaboração. Neste 

caso, o foco 

 
[...] recai sobre modos de ação-discurso na divisão de trabalho e de 
aprendizagem e desenvolvimento como processos dialógicos e 
dialético-sociais, que envolvem colaboração como co-pensar e agir de 
forma a ouvir e compreender o outro, mas também para questionar 
com base em argumentos concretos (MAGALHÃES, 2011, p. 18). 
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A finalidade central de se trabalhar com o conceito de atividade é a de que, por 

meio do desenvolvimento coletivo, exista um efeito antialienante que se desenvolva 

pela práxis em um sentido criativo. Conforme já discutido em seções anteriores, esse 

tipo de postura leva os membros da coletividade a aumentarem a potência em agir, 

conforme Marx (1845-46), animando-os e estimulando-os, diferentemente do que 

aconteceria em uma metodologia de trabalho individualizada. 

Pelo fato de esta pesquisa estar inserida na Linguística Aplicada, ressalto a 

importância do papel exercido pela linguagem no contexto, uma vez que é  partir de 

sua organização nos discursos na formação de professores que o processo de 

colaboração-contradição se materializa. Como citado na seção 3.3, a argumentação 

é o modo de organização da linguagem que permite que, de uma forma crítico-

colaborativa, espaços de desenvolvimento e participação sejam criados, 

principalmente a partir do tipo de perguntas elaboradas pelo coordenador-

pesquisador; provocando o surgimento de um ambiente para expansão das ideias que 

levem os participantes a repensarem suas colocações. 

Nesse contexto, é de fundamental importância o papel do coordenador-

pesquisador, pois, por meio de suas ações, torna-se potencialmente o iniciador de um 

processo mediatizado. É ele que tem o papel de fazer com que as ideias expressas 

pelos participantes venham à tona por meio de comparações, referências a textos e 

citações ou até mesmo por meio do posicionamento em direção à opinião de outros 

participantes, provocando o que Santiago (2013, p. 89) chamou de “orquestração das 

vozes”. 

A colaboração crítica, nesta pesquisa, não ocorre apenas no processo de 

formação dos professores e nas intervenções do coordenador-pesquisador, mas em 

minha própria constituição como indivíduo que se transforma dentro do grupo LACE e 

na condução da pesquisa ao longo de seu desenvolvimento. Desde o ingresso no 

Mestrado ou Doutorado, sob orientação da Profª Drª Fernanda Coelho Liberali, todos 

os pós-gradundos têm a oportunidade de ter seus trabalhos avaliados por colegas em 

atividades denominadas miniqualificações, bem como a oportunidade de avaliar o 

trabalho de colegas. Isso cria uma zona de colaboração e contradição entre os 

participantes, possibilitando a todos a revisão de suas posições em relação a o que 

produziram, provocando assim um avanço em suas pesquisas. Além disso, o grupo 

LACE promove eventos e participa de congressos onde os participantes têm a 

oportunidade de apresentar seus trabalhos à comunidade científica. 
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Por fim, vale destacar que, por meio da PCCol, busca-se principalmente uma 

mudança na forma como professores encaram a atividade docente e percebem a 

necessidade de nova abordagem entre o que pretendem ensinar e o que os alunos 

aprendem. Nesse sentido, ressaltam Oliveira e Magalhães (2011, p. 69): “os 

colaboradores se voltam para a resolução dos problemas sociais, vivenciados a partir 

da realidade escolar em foco e que revelam necessidades daquele contexto 

específico”. Esse movimento, portanto, proporciona aos educadores a revisão de suas 

práticas baseados nas práticas de outros, bem como a revisão da utilização de 

instrumentos visando aos seus objetivos, apontando assim o foco nas práticas e em 

sua relação com as teorias fundantes, a fim de que as transformações ocorram. 

Para melhor compreensão sócio-histórico-cultural do projeto, apresento, na 

seção seguinte, o contexto geral onde as interações acontecem. 

 

 

4.2  Contexto da Pesquisa 
 

O local escolhido para a realização da pesquisa é o Colégio Stagio, uma 

instituição privada de ensino de médio porte, localizada no bairro de Rudge Ramos, 

no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O colégio existe há 

32 anos e foi fundado pela psicóloga, diretora e mantenedora Marcia Penteriche 

Menucelli. Desde a fundação, a questão fundamental que rege o colégio é um ensino 

de qualidade, que promova a cidadania, a preocupação com o meio ambiente e, 

principalmente, a valorização da ação solidária e da cultura. 

O nome “Stagio”8 diz muito sobre a filosofia de trabalho do colégio. Inspirado 

nas fases de aprendizagem apresentadas por Jean Piaget em suas pesquisas sobre 

o cognitivismo, a base construtivista sempre esteve presente na estrutura pedagógica 

do colégio. Atualmente, a instituição tem valorizado a aprendizagem voltada para a 

mediação de conhecimentos com o meio social, sugeridas por Vygotsky, procurando 

incorporar mais essa teoria de aprendizagem ao seu projeto político pedagógico. 

8 Nesta pesquisa, a utilização do nome da instituição foi autorizada pela mantenedor, de acordo com o 
termo de consentimento apresentado ao Comitê de Ética da PUC-SP. O termo está disponível na seção 
de anexos. 
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O colégio conta, no momento, com aproximadamente 600 alunos matriculados 

de Ensino Infantil a Ensino Médio. A estrutura física compreende um edifício de quatro 

andares, com 30 salas de aula, contando com brinquedotecas, salas multimídia, sala 

de informática e quadra poliesportiva. O colégio atende turmas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I e II nos períodos matutino e vespertino, e turmas de Ensino 

Médio nos períodos diurno e noturno. O Colégio conta também com aproximadamente 

150 funcionários, dentre eles 65 professores das mais diversas especialidades. 

O público atendido pelo colégio envolve famílias, na maioria residentes na 

região de Rudge Ramos, e uma pequena minoria que reside em outras regiões do 

ABC. São, em grande maioria, famílias consideradas de classe média, sendo uma 

pequena parte de classe alta. 

O colégio conta com projetos solidários de incentivo aos estudos e aos 

esportes. Quanto à equipe pedagógica, o colégio conta com coordenadores 

pedagógicos por ciclo, orientadoras educacionais e coordenadores de áreas de 

conhecimento, que dão aos professores e alunos o apoio necessário para 

desenvolverem as atividades acadêmicas. 

Desde 2006, atuando como professor de História, em Ensino Fundamental II e 

Médio, trabalhando com projetos em educação ambiental que tinham como objetivo a 

formação crítica e a consciência de mundo dos indivíduos, acumulei experiência e 

resultados práticos que demonstravam o quanto uma metodologia de ensino baseada 

nas reais problemáticas da vida do aluno eram capazes de promover transformações 

em suas vidas. Assumi, a partir do ano de 2009, a coordenação pedagógica de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. 

Durante esse período, diversos projetos foram desenvolvidos, tendo como base 

a ação na vida real do aluno e a interdisciplinaridade. Para facilitar a organização dos 

projetos, as disciplinas foram divididas de acordo com as áreas de conhecimento 

propostas pelo novo Enem de 2009, compreendendo: Linguagens e Códigos (Língua 

Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Artes e Educação Física), Matemática, Ciências 

Naturais (Biologia, Física e Química) e Ciências Humanas (História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia), cada uma das áreas com coordenação pedagógica específica, 

submetida à coordenação de ciclo, o que promoveu uma significativa melhora no 

trabalho com projetos, como: estudos de meio e apresentações em semanas culturais. 

No Ensino Médio, a escola atende a aproximadamente 150 alunos entre 1º e 

3º anos, que estudam cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais. A partir 
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do ano de 2013, incorporou-se ao projeto pedagógico a necessidade da inserção das 

tecnologias na sala de aula, sendo o tablet o instrumento de trabalho principal. Para o 

início do projeto de inserção desse instrumento, e como projeto piloto par a introdução 

das tecnologias na escola, escolheu-se a turma do 1º ano, por estarem iniciando um 

novo ciclo acadêmico. 

Para dar suporte ao projeto, a escola preparou-se quanto à estrutura física e 

de equipamentos necessários para atender à nova demanda tecnológica. As 4 

(quatro) salas de aula que atendem à turma do 1º ano receberam projetores 

multimídia, conexão Wi-Fi com a internet, tela e som, e a escola passou a dar 

subsídios ao professor para usar o equipamento da melhor forma. 

Fez-se importante, também nesse processo, um programa de formação de 

professores, ajudando-os no planejamento e no acompanhamento dos projetos de 

sala de aula que foram desenvolvidos. Para dar conta dessa demanda, o grupo contou 

com um programa de formação contínua gerido dentro de uma perspectiva crítico-

colaborativa, com encontros mensais, em grupo e individuais. 

A seguir, apresento o histórico a respeito de como esta pesquisa teve início e 

quais os motivos que guiaram os estudos do coordenador-pesquisador. 

 

 

4.3  Histórico da Pesquisa 
 

O projeto de inserir a realidade socioambiental no quadro de discussões das 

disciplinas teve início em 2004, quando concluí o curso de Especialização em 

Educação Ambiental na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

O trabalho tinha como questão principal a atuação do professor eventual da rede 

estadual de ensino, frente à complexidade da problemática do contexto que o envolve, 

que vai desde a desorganização pedagógica e administrativa, até a própria 

significação da função na comunidade escolar. Naquele momento, foi utilizado como 

método de pesquisa a análise da própria atuação do futuro especialista, por meio de 

vivencias no contexto e propostas de projetos em sala de aula. Em dois anos de 

pesquisa, desenvolvi uma série de projetos significativos, que partiram das aulas 

eventuais, sempre buscando alcançar o significado para o aluno, em sintonia com a 

realidade sócio, econômica, cultural e ambiental em que este se insere, premissas 

básicas da educação ambiental. 
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Naquele momento, surgiu a ideia de propor uma formação em educação 

ambiental para professores da rede estadual de ensino, baseada na orientação à 

elaboração de projetos, avaliação e estratégias de transformação da ação. Motivado 

pela Política Nacional de Educação Ambiental, amparei legalmente a pesquisa e levei 

a proposta à Secretaria Estadual de Educação, como proposta de formação 

complementar, em que o professor que se candidata a dar aulas eventuais é obrigado 

a frequentar o processo de capacitação. 

O trabalho teve continuidade no ano de 2006, desta vez na rede privada de 

ensino, no Colégio Stagio em Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. Atuando como 

professor de História, desenvolvi grande quantidade de projetos em sala de aula, que 

tinham como objetivo promover o processo reflexivo do aluno quanto ao modo como 

viam o mundo. Desde então, a convite da direção do colégio, o projeto começou a se 

estender a toda a escola. Foi promovido um trabalho de capacitação dos professores 

em educação ambiental e definimos uma série de projetos interdisciplinares. No ano 

de 2008, os alunos desenvolveram 58 projetos de intervenção no meio ambiente, três 

deles, premiados o concurso Melhore Ainda Mais São Bernardo, promovido pela 

prefeitura do município. 

Com o objetivo de sistematizar e organizar as ações na escola, discutimos e 

implantamos o projeto Agenda 21 do Colégio Stagio, que tinha como principal foco o 

tratamento, de maneira global, dos problemas ambientais do colégio, como: lixo, 

consumo de água, energia elétrica, convivência entre os grupos e envolvimento em 

ações. O trabalho desenvolveu-se bem no ano de 2009, porém, a maior dificuldade 

sentida foi a troca de profissionais e a manutenção da cultura pedagógica, desafio 

este que se tornou detonador do atual estágio da pesquisa aqui apresentada. 

Em 2010, no curso de formação de coordenadores pedagógicos “O papel do 

Coordenador Pedagógico”,promovido pela COGEAE – PUC-SP, foram apresentados 

os aspectos que integram a Linguística Aplicada no contexto escolar, destacando-se 

os processos de descrever, informar, confrontar e reconstruir como fundamentais para 

a transformação da ação. Foi nesse momento que encontrei, no grupo de pesquisas, 

uma via de trabalho: por meio das análises do trabalho coordendor pedagógico – 

professores, pode-se chegar a um modelo de gestão pedagógica e cultural para que 

o trabalho com projetos dentro do contexto escolar tenha seu caráter de continuidade 

intermitente, desencadeando uma ação transformadora controlada por meio das 

ações reflexivas. 
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Para que as análises fossem feitas a partir da atividade cotidiana da equipe 

pedagógica do Colégio Stagio, foi discutida com professores e coordenadores a 

necessidade de integração de todas as práticas pedagógicas acumuladas durante a 

experiência de trabalhos com projetos em uma metodologia que, com uso de TDMs – 

mais especificamente, a introdução de tablets na sala de aula –, promovesse a 

criatividade e a criticidade do aluno e que estivesse socialmente engajada com o fazer 

nos diversos contextos baseados no cotidiano dos alunos. Contudo, para que a 

organização do projeto pedagógico tivesse início, decidiu-se focar a prática no 1º ano 

do Ensino Médio. 

Inicialmente, a proposta foi vista com certa desconfiança por alguns e euforia 

por outros. Frente à nova proposta, surgiu a preocupação, por parte do grupo de 

educadores, a respeito das habilidades tecnológicas que deveriam dominar para lidar 

com as novas ferramentas. Inerente à condição humana, a resistência gerada pela 

insegurança apresentou-se de forma bastante intensa. Com a ajuda da orientadora 

deste projeto de pesquisa, o coordenador-pesquisador elaborou um plano de 

formação para que os educadores aprendessem a lidar com as novas tecnologias 

digitais. O mais importante foi fazer com que esses instrumentos provocassem a 

motivação dos educadores para uma nova forma de ensinar que os ajudasse a 

transformar o cotidiano e a relação que crianças, jovens e adultos desenvolvem com 

as tecnologias. O tablet foi, então, eleito o principal instrumento facilitador de 

interação, em uma perspectiva crítico-colaborativa. 

As discussões dos objetivos ocorrerm em reuniões, produzindo significados 

compartilhados pelos sujeitos da ação, em busca da construção de uma noção comum 

entre equipe pedagógica, professores e alunos. 

 

 

4.4  Participantes da Equipe 
 

Para a realização da pesquisa, além do coordenador-pesquisador, participaram 

todos os professores que lecionam para o Ensino Médio. Como o projeto de 

implantação do tablet na sala de aula aconteceu somente com as turmas de 1º ano 

do Ensino Médio, o programa de formação foi direcionado apenas para os docentes 

que trabalham com esse público. O quadro a seguir apresenta um breve histórico de 

cada um deles e sua relação com a ferramenta tablet. Por meio do quadro, podemos 

 



 

63 

 

concluir que menos da metade dos docentes participantes possuía experiência com 

tablets. 

Por outro lado, quase a totalidade já manuseava computadores pessoais, 

apesar de uma minoria não haver, ainda, implantado o instrumento em suas aulas. 
 

Quadro 3. Equipe de participantes da pesquisa e breve descrição. 

PCP – 
(Coordenador-
pesquisador) 

Formado em Turismo e História há 12 anos, especialista em 
educação ambiental, trabalha no colégio há 7 anos e está na 
função de coordenador pedagógico desde 2008. Possui uma 
relação muito próxima com as tecnologias, pois, além de 
entusiasta na área, sempre procurou trazer os recursos 
tecnológicos para o contexto da sala de aula, principalmente o 
tablet, o que possibilitou a idealização do projeto. 

PM – 
(Matemática) 

Formado em Matemática há 15 anos, leciona no colégio há 6 
anos. Possui uma boa experiência com equipamentos 
tecnológicos e com o uso de recursos em sala de aula como, por 
exemplo, o software Geogebra. No entanto, ainda não teve 
nenhum contato com o tablet. 

PP1 – 
(Português) 

Formada em Letras há mais de 15 anos, leciona no colégio há 4 
anos. Desenvolve atividades voltadas ao uso das tecnologias, 
possui um conhecimento amplo, porém ainda não teve a 
oportunidade de usar tablets. 

PH – (História) 
Formado em História há 7 anos, leciona no colégio há 3 anos. 
Tem conhecimento básico de informática e não é muito adepto 
ao uso profissional e nem pessoal de ferramentas tecnológicas. 

PP2 – 
(Português) 

Formada há 30 anos em Letras, é professora e coordenadora da 
área de Linguagens no colégio há mais de 12 anos. Tem uma 
visão pedagógica crítica, porém, por possuir apenas 
conhecimentos básicos de informática, encontra dificuldades 
para introduzir essas ferramentas em seu cotidiano. 

PG – (Geografia) 

Formado em Geografia há 10 anos, leciona no colégio há 4 anos. 
Possui conhecimentos básicos de informática; sempre utiliza o 
computador em sala de aula para apresentação de slides e 
também o aplicativo Google Earth. Não possui nenhuma 
experiência com o tablet. 

PI1 – (Inglês) 

Formada em Letras há 12 anos, leciona no colégio há 2 anos. É 
totalmente adepta aos recursos tecnológicos e já utilizou, além 
de slides, videogames em suas aulas de inglês. Possui tablet 
mas ainda não desenvolveu nada em suas aulas com essa 
ferramenta. 
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PI2 – (Inglês) 
Formada em Letras há 8 anos, leciona no colégio há 2 anos. Tem 
experiência com tecnologia, mas não costuma utilizá-la como 
recurso em suas aulas. Possui habilidades com tablet, mas ainda 
não desenvolveu nada com a ferramenta em suas aulas. 

PF – (Física) 

Formada há 18 anos em Física, leciona no colégio há 10 anos. 
Possui experiência básica com recursos tecnológicos, no entanto 
já utilizou diversas vezes nas aulas, não somente para 
apresentação de slides, mas também para o uso de simuladores. 
Ainda não tem nenhuma experiência com tablets. 

PQ1 – (Química) 
Formada em Química há 6 anos, leciona no colégio há 2 anos. 
Possui conhecimento básico de informática e não costuma 
utilizar esses recursos em suas aulas. Também nunca teve 
experiência com tablets. 

PQ2 – (Química) 
Formada em Química há 26 anos, leciona no colégio há 2 anos. 
Possui conhecimento básico de informática e não costuma 
utilizar esses recursos em suas aulas. Também nunca teve 
experiência com tablets. 

PFS – (Filosofia e 
Sociologia) 

Formado em Ciências Sociais há 8 anos, leciona no colégio há 2 
anos. Possui conhecimentos básicos em tecnologia e já utilizou, 
por diversas vezes, ferramentas do tipo blogs como recurso 
didático. Nunca teve contato com tablets. 

PB – (Biologia) 

Formada em Biologia há 18 anos, leciona no colégio há 12 anos. 
Possui conhecimentos básicos de informática e já utilizou 
ferramentas tecnológicas em aula, como, por exemplo, a 
construção de blogs e de WebQuests9. Não possui nenhuma 
experiência com tablets. 

PA – (Artes) 
Formada em Artes há 9 anos, leciona no colégio há 2 anos. 
Possui conhecimentos básicos de informática e também possui 
um tablet. Costuma utilizar as mídias em sala de aula em 
recursos como, por exemplo, fotografias e filmagens. 

 
Destaco, nesse quadro, os professores PF e PH, que, por uma questão de 

participação mais frequente e de necessidade de foco para o estudo, juntamente com 

PCP, serão os sujeitos analisados em suas interações nos encontros de formação. 

A professora PF é a que possui mais experiência. Com muitos anos de 

formação na área da Matemática, leciona para o Ensino Fundamental II há 8 anos e, 

9  WebQuest é uma metodologia de pesquisa na internet, voltada para o processo 
educacional, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico. Disponível em: 
<http://futuro.usp.br/portal/Pesquisa/Projetos.view.ef?id=48>. Acesso em: 30 abr. 2014. 
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em 2013, assumiu as turmas do Ensino Médio para lecionar Física, que também é sua 

especialização. O professor PH trabalha no colégio há menos tempo. Em 2010, 

começou a lecionar História para as turmas de Ensino Médio, assumindo as aulas que 

anteriormente eram lecionadas pelo coordenador-pesquisador, que nesse ano passou 

a dedicar-se somente à função de coordenador pedagógico. Há dois anos, PH passou 

a lecionar também para as turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. 

Na seção seguinte, apresento a organização do programa de formação de 

professores do Colégio Stagio para a inserção das TDMs na sala de aula. 

 

 
4.5  A Formação dos Professores do Colégio Stagio: a inserção de TDMs na 

sala de aula 
 

Com o objetivo de formar os professores para a apropriação de TDMs, 

diferentes espaços foram criados para que o grupo tivesse a oportunidade de vivenciar 

experiências e compartilhar significados sobre o uso dessas tecnologias na sala de 

aula. A Figura 5 apresenta, na perspectiva da TASHC, como se organiza a rede de 

atividades para a apropriação de TDMs. Na figura, observamos as diversas atividades 

que compartilham, conforme Engeström (2008), o objeto “apropriação das TDMs para 

o trabalho em sala de aula”. Para este estudo, as atividades tornaram-se os 

instrumentos utilizados para que os espaços de colaboração crítica ocorressem. 

Nesses espaços, a organização da linguagem buscou, na argumentação, o 

meio para criar zonas de conflito e contradição (ENGESTRÖM, 2008), dando a 

oportunidade para que os sentidos e significados fossem compartilhados por todos. 
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Figura 5. Rede de atividades para o objeto “Apropriação das TDMs para o trabalho em sala de aula”. 

 
 

Com o intuito de garantir que os espaços para a criação de ZPDs estivessem 

em constante expansão no projeto de ação, foram planejados momentos de reflexão 

conjunta a respeito dos objetivos estabelecidos. Para que isso ocorresse, foi tomado 

como base o Projeto de Gestão em Cadeias Criativas (LIBERALI, 2012), em que os 

participantes, a fim de pensarem em atividades que podem compor a cadeia criativa, 

preenchem tabelas que servem de base para pensar em momentos de estudar, formar 

e acompanhar. Para organizar o programa de formação de professores, esse modelo 

foi utilizado pelo coordenador-pesquisador de acordo com as tabelas a seguir: 

 
Quadro 4. Momentos de Estudar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto. 

Atividade Frequência / 
Participante(s) Objeto idealizado 

Momentos de estudo 
teórico sobre Atividades 
Sociais. (Criticidade, 
criatividade e 
engajamento social) 

5 horas/semana 
Coordenador-
pesquisador 

- construir base teórica sobre Atividades 
Sociais para formar os professores; 
- desenvolver slides e projetos de formação 
com base em Atividades Sociais; 
- planejar reuniões semanais. 

Momentos de consultoria 
com orientadora 

1 por mês 
Coordenador-
pesquisador e 

orientadora 

- apresentar e discutir os dados da pesquisa; 
- discutir as atividades planejadas e 
executadas; 
- reorganizar as ações. 

Apropriação 
das TDM´s 

para o 
trabalho em 
sala de aula

Momentos de 
Estudar

Momentos de 
Acompanhar

Encontros 
em grupo

Atividades no 
Moodle

Encontros 
infividuais

Momentos de 
Formar
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Momentos de aula na PUC 
2 por semana 
Coordenador-
pesquisador e 
alunos da PUC 

- construir base teórica sobre Atividades 
Sociais para formação do coordenador-
pesquisador; 
- construir base teórica sobre a TASHC. 

Grupo de estudos de 
gestão 

1 por mês 
Coordenador-
pesquisador e 
integrantes do 

grupo 

- construir base teórica sobre Gestão de 
Atividades Sociais que contribuíram para a 
organização do projeto; 

 

Nos momentos de estudo, o coordenador-pesquisador pôde desenvolver suas 

concepções teóricas e refletir sobre o seu contexto de trabalho, buscando a melhor 

forma de tornar relevante a apropriação de TDMs pelos professores que participaram 

dos encontros de formação. O momento de estudo também se configura como uma 

atividade que compartilha do objeto proposto pela pesquisa, pois, ao criar bases 

conceituais, afeta o coordenador-pesquisador, transformando a forma como este 

significa o objeto. 

 
Quadro 5. Momentos de Formar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto. 

Atividade Frequência / 
Participante(s) Objeto idealizado 

Reunião em grupo com 
professores do Ensino 
Médio. 

Mensal  
 

Coordenador-
pesquisador e 
professores 

- Discutir o uso de TDMs na sala de aula e 
criar significado compartilhado para seu uso. 

Reunião individual com 
professores do Ensino 
Médio. 

Quinzenal  
 

Coordenador-
pesquisador e 
professores 

- Desenvolver propostas didáticas com base 
em Atividades Sociais com professores de 
todas as áreas a partir de projetos integrados. 

 



 

68 

 

Formação de professores 
em plataforma virtual 
(Moodle10) 

1 por mês 
Coordenador-
pesquisador e 
professores do 
Ensino Médio 

- Fornecer subsídios para as discussões em 
reuniões gerais; 
- Discutir propostas didáticas com base em 
Atividades Sociais com professores de todas 
as áreas; 
- Trocar experiência e criar espaços para 
discussão e construção de noções 
compartilhadas.  

Planejamento semestral 
em julho e dezembro 

2 por ano 
Coordenador-
pesquisador e 
professores do 
Ensino Médio 

- Desenvolver propostas didáticas com base 
em Atividades Sociais com professores de 
todas as áreas a partir de projetos integrados. 
- Planejar as ações e discutir as metas e as 
questões guia que direcionaram as 
Atividades Sociais; 

Encontros de 
apresentação de trabalhos 

1 por trimestre 
Coordenador-
pesquisador e 
professores do 
Ensino Médio 

- Desenvolver propostas didáticas com base 
em Atividades Sociais com professores de 
todas as áreas a partir de projetos integrados; 
- Promover a apresentação e troca de 
experiência entre professores e equipe 
diretiva. 

 

Nos momentos de formar, o coordenador-pesquisador realizou encontros 

individuais, coletivos e em ambiente virtual, para garantir que os colaboradores do 

projeto tivessem sempre a oportunidade de ter seus sentidos e significados sobre o 

uso das TDMs compartilhados, confrontados e discutidos com os participantes da 

equipe, a fim de ressignificar suas práticas. Para isso, além de participarem dos 

momentos de formação, os professores também apresentaram atividades 

desenvolvidas a partir desses significados compartilhados. 

 
  

10 O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ou seja, Ambiente de aprendizado 
Modular Orientado ao Objeto) é um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Ele é voltado para a web, 
onde os professores podem criar salas de estudo online, disponibilizar material didático e propor tarefas 
interativas como fóruns, criação de wikis e testes. Para os alunos, esse ambiente facilita a troca de 
conhecimento e de arquivos multimídias. Disponível em: 
<http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/01/o-que-e-moodle.html>. Acesso em: 01 maio 2014. 
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Quadro 6. Momentos de Acompanhar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto. 

Atividade Frequência / 
Participante(s) Objeto idealizado 

Observação de aulas 
(filmagens) 

1 (2) aula(s) de 
cada 

professor/mês 
 

Coordenador-
pesquisador 

- Avaliar a implementação do projeto de 
inserção do tablet na sala de aula para servir 
de base para a devolutiva formativa e para a 
formação de todo o grupo de professores. 

Reuniões individuais 

2 com cada 
professor/mês 

 
Coordenador-
pesquisador 

- Descrever, informar, confrontar e 
reconstruir sobre o que foi observado durante 
as aulas e reorganizar as tarefas a partir de 
noções compartilhadas entre o professor e o 
coordenador-pesquisador. 

 

Nos momentos de acompanhamento, o coordenador-pesquisador pôde 

observar resultados imediatos e teve a oportunidade de, por meio de sessões 

reflexivas individuais com os docentes, discutir as aulas e os planejamentos de 

atividades propostos, estabelecendo uma relação entre a teoria estudada e a prática 

de sala de aula. 

Apesar de todas as atividades terem sido desenvolvidas dentro do programa 

de formação, para este estudo, foi necessário o recorte de algumas atividades que 

compõem a rede. Conforme destacado na Figura 5, os encontros de formação em 

grupo serão objetos focais desta pesquisa. Na seção a seguir, trago os critérios 

adotados para essas escolhas e também apresento os procedimentos para produção 

e armazenamento dos dados produzidos durante a pesquisa. 

 

 

4.6  Procedimentos de Produção, Seleção e Armazenamento de Dados 
 

Com o intuito de preparar o professor para trabalhar com as TDMs na sala de 

aula, em especial para o uso do tablet, discutiu-se com a direção do colégio a 

viabilidade de encontros para o projeto de formação, levando em consideração as 

demandas necessárias para a implantação de uma pedagogia crítica e os processos 

reflexivos envolvidos em tal atividade. 

Observa-se, na Figura 5, das atividades que compõem a rede, que três estão 

em destaque na cor azul claro: os encontros em grupo, as discussões na plataforma 

 



 

70 

 

Moodle e os encontros individuais. Para fins de pesquisa, apenas as reuniões 

coletivas e as tarefas diretamente relacionadas a elas serão utilizadas, devido à 

necessidade de foco. Essas foram as atividades escolhidas para a pesquisa, uma vez 

que o foco está na formação de professores. 

A produção dos dados teve início no segundo semestre de 2012, logo após o 

estudo a respeito da TASHC e da Pesquisa Crítica de Colaboração, em disciplinas 

componentes do curso de mestrado, servindo como base para a preparação e para o 

planejamento das atividades de formação dos professores do Colégio Stagio para o 

trabalho com as TDMs. A partir desse planejamento, durante todo o segundo semestre 

de 2012 e no primeiro semestre de 2013, todos os encontros, fossem eles em grupos, 

ou individuais, foram filmados com duas câmeras de iPhone, a fim de garantir a 

qualidade de áudio e a clareza nos diálogos para facilitar o processo de transcrição 

dos dados. 

Durante esse período, os dados foram produzidos em diferentes momentos 

com cada um dos 14 professores envolvidos no programa de formação, como descrito 

na sessão 4.5. Para esse programa, ficou estabelecida uma grade de encontros 

presenciais e não presenciais, de acordo com o quadro abaixo: 

 
Quadro 7. Programa de atividades para formação do professor para uso de TDMs na sala de aula. 

Atividade Frequência / 
Participante(s) Período 

Formações em grupo 
para o trabalho com 
TDMs 

5 encontros Mensais de 1h30 
Coordenador-pesquisador e 

professores. 

2012 
(2º Semestre) 

Discussões realizadas 
em plataforma Moodle 

1 atividade Mensal 
Coordenador-pesquisador e 

professores. 
Total: 3 atividades 

2012 e 2013 

Encontros individuais 

1 encontro Mensal de 1h 
Coordenador-pesquisador e 

professores. 
Total: 10 encontros com 
diferentes professores 

2013 

 
Os encontros presenciais de formação visaram discutir com todo o grupo de 

professores os objetivos e as responsabilidades da função docente para lidar com as 

inovações tecnológicas que as TDMs, em específico os tablets, proporcionam para o 
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fazer discente, as novas redes sociais, a Web 2.0, jogos eletrônicos e conteúdos 

interativos em sala de aula, com foco na reflexão crítica sobre o que se produz, para 

promover, com o auxílio das ferramentas digitais, a formação do agente crítico de 

transformação. 

As formações preparadas em ambiente virtual utilizaram a plataforma Moodle 

em versão 2.0. Procurou-se utilizar as mais diversas linguagens que a plataforma 

oferece, como blogs, fóruns, chats, fotoblogs e, principalmente, as wiki. Foi importante 

nesse contexto a mediação do coordenador-pesquisador que, utilizando como 

principal instrumento de suas intervenções o instrumento perguntas, mediou a gestão 

do conhecimento da equipe em processo de colaboração-contradição. 

Após a formação inicial, foi fundamental iniciar o processo de acompanhamento 

das atividades, garantindo ao professor um encontro mensal com o coordenador-

pesquisador a fim de apresentar os resultados obtidos em suas aulas e refletir sobre 

suas práticas. Para dar subsídios a essa reflexão, os professores tiveram suas aulas 

gravadas em vídeo e, posteriormente, discutidas nas reuniões individuais. Embora 

muito importantes para a formação, devido ao tempo para elaboração deste estudo e 

a necessidade de foco, os dados referentes a essas sessões não serão utilizados 

neste estudo. 

O processo de coleta deu-se a partir das gravações que eram transferidas dos 

iPhones para o HD do computador pessoal do coordenador-pesquisador. Duas cópias 

de backup eram feitas a fim de garantir a integridade dos dados – uma em DVD e 

outra em um HD externo. Dados de menor tamanho, como observações, arquivos em 

Word e PowerPoint, contendo materiais produzidos pelos professores e os próprios 

registros de pesquisa eram salvos, além das duas opções anteriores, em duas contas 

de nuvem, como Dropbox e Google Drive. 

Ao final da coleta dos dados e dos processos acima descritos, chegou o 

momento de fazer as transcrições dos dados. Uma vez que a pesquisa foi centrada 

nos modos como os discursos se organizavam nos processos formativos, foi de 

fundamental importância revê-los e ouvi-los atentamente. Devido à grande quantidade 

de dados produzidos, foi necessário fazer uma escolha entre os que mais poderiam 

ajudar a responder a pergunta de pesquisa. 

Dentre os dados, focalizei aqueles que apresentavam como enunciadores 

focais o coordenador-pesquisador (PCP) e os professores PF e PH nos encontros 1, 

3 e 4, e nas discussões em plataforma Moodle diretamente ligadas a essas reuniões, 
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tendo em vista o conteúdo argumentativo e o valor das interações. PF e PH são 

professores responsáveis pela preparação de aulas e atividades nas disciplinas que 

lecionam: Física e História. Importante destacar que os dois professores participaram 

de todas as atividades desenvolvidas no programa de formação, um dos motivos de 

terem sido escolhidos para este estudo. 

Importante destacar como se configura, no colégio, a estrutura de gestão 

pedagógica. O coordenador pedagógico conta com uma equipe de coordenadores de 

área que o auxilia no acompanhamento mais específico das disciplinas. Ao todo, são 

cinco áreas com seus respectivos coordenadores, a saber: Ciências Naturais e 

Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Línguas Estrangeiras e 

Esportes. A coordenação da equipe de Ciências Humanas é desenvolvida pelo 

coordenado-pesquisador, que acumula também a função de coordenador pedagógico. 

Para facilitar o processo de análise e intepretação dos dados, buscaram-se 

elementos para estabelecer os recortes onde os conflitos em um sentido colaborativo 

ocorriam. Vygotsky (1934/1994) estudou a crise como a base para o desenvolvimento 

e, para ele, o drama, ou as coalisões emocionais sociais, são a base para o 

desenvolvimento intrapessoal (LIBERALI, 2013). Esse momento individual em que o 

sujeito internaliza uma experiência dramática foi denominado por, Vygotsky de 

Perezhivanie. Veresov (2012) esclarece o conceito de Perezhivanie de Vygotsky como 

sendo uma unidade indivisível em que, por um lado, encontra-se a personalidade e o 

ambiente social, bem como suas características, e por outro, uma complexa unidade 

de processos psicológicos que incluem emoções, entendimentos, pensamento, 

memória, atitudes, conflitos internos, medos, etc. Esses modos materializam-se e 

transformam-se em desenvolvimento em uma condição muito específica, conhecida 

como drama, ou seja, em momentos de conflito extremo. Assim, para Veresov (2012), 

desenvolvimento é um processo dramático; não existe desenvolvimento sem drama e 

a forma de vivenciá-lo é a Perezhivanie; da mesma forma, o drama não existe sem 

ela e, portanto, não existe desenvolvimento cultural sem Perezhivanie. 

Partindo dessas ideias, foram feitos recortes em que as situações de drama 

tornaram-se mais evidentes nos discursos entre o coordenador-pesquisador e os 

professores PF e PH, a fim de que as situações discursivas que a caracterizavam 

pudessem ser discutidas e analisadas. Os itens que guiaram a seleção geral dos 

dados encontram-se no quadro a seguir: 
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Quadro 8. Itens adotados para a seleção geral dos dados 

Objetivo geral 
- Compreender criticamente como se dá o processo de gestão para o uso de 
tecnologias digitais móveis por professores de uma escola privada da região 
do Grande ABC em São Paulo, especificamente para a introdução do tablet 
como instrumento de trabalho no contexto da sala de aula. 

Perguntas de 
pesquisa 

- Como se realizou o processo de apropriação de tecnologias digitais móveis 
por professores em uma escola privada da região do Grande ABC em São 
Paulo? 
- Que atividades foram realizadas para a gestão coletiva de professores? 
- Como se realizou a gestão dessas atividades? 

Procedimentos de 
produção, coleta, 
análise e 
interpretação 

 Formações em grupo para o trabalho com TDMs - 5 encontros (1h30) 
 Discussões em plataforma virtual Moodle – 3 atividades 
 Encontros individuais – 10 encontros (1h) 

 
Análise: Argumentação e categorias de perguntas 
Interpretação: Gestão, Cadeia Criativa e TASHC. 

 

Na seção a seguir, a discussãio recai em como se deu o processo de análise e 

interpretação dos dados, tendo como base o objetivo, as perguntas e os 

procedimentos apresentados no quadro acima. 

 

 

4,7   Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados 
 

Nesta seção, apresento os procedimentos de análise e interpretação utilizados 

na pesquisa. Por estarem inseridas na LA, as análises foram realizadas tomando-se 

como foco os aspectos de linguagem presentes nas falas dos sujeitos da atividade, 

com base nos níveis enunciativo, discursivo e linguístico. Para responder a pergunta 

de pesquisa aqui proposta (Como se realizou o processo de apropriação de 

tecnologias móveis por professores em uma escola privada da região do Grande ABC 

em São Paulo?) foram adotados os seguintes procedimentos: 

 

1) Observação e leitura dos dados em busca de marcas que demonstrassem a 

contradição-colaboração no discurso para uma primeira compreensão; 

2) Identificação de eventos dramáticos caracterizados por conflitos; 

3) Descrição do contexto enunciativo em que as interações ocorreram, com base na 

TASHC; 
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4) Levantamento dos tipos de pergunta que ocorreram nos contextos dos eventos 

dramáticos; 

5) Identificação de marcadores linguísticos que caracterizam perguntas e respostas 

que ajudam a justificar a argumentação no contexto;  

6) Interpretação dos dados analisados com base nos referenciais teóricos 

apresentados nas seções 2 e 3. 

 

Na observação dos dados, constatei que só seria possível classificar os 

aspectos discursivos materializados em perguntas ou analisados mediante aspectos 

linguísticos, como, por exemplo, os mecanismos de articulação discursiva – pois são 

os que se concretizam nas falas dos participantes e que possibilitam a análise a 

respeito de como o discurso se organiza para gerar a aprendizagem. Dessa forma, os 

mecanismos de articulação e os marcadores argumentativos constituíram-se como 

fundamentais para a análise dos dados. A compreensão torna-se, no entanto, muito 

mais rica quando articulada aos aspectos enunciativos e linguístico-discursivos, pois, 

uma vez a pesquisa embasada nos aspectos sócio-histórico-culturais, compreender o 

contexto, o tempo e o espaço onde o discurso se organiza é fundamental para a sua 

interpretação. Para melhor compreensão, esses aspectos utilizados na pesquisa 

estão relacionados no quadro abaixo: 

 
Quadro 9. Categorias para análise dos dados 

Enunciativo Discursivo Linguístico 

Momento físico e social de 
interação 
 
Papel social dos 
interlocutores 
 
Objetivos da Interação 
 
Objeto / conteúdo temático 

Planos de ação discursiva 
(NININ, 2013, p. 100): 
 
Pragmático / Epistêmico / 
Argumentativo 
 
Categorias de perguntas, 
de acordo com Ninin (2013, 
p. 102): 
 
Quanto a: 
 
Forma / Tipo / Natureza / 
Conteúdo / Condução 
Temática / Estrutura 

Mecanismos de conexão - 
Marcadores 
Argumentativos 
(KOCH, 1984, 2006) 
 
Mecanismos de 
modalização 
(LIBERALI, 2013) 
 
Mecanismos de 
distribuição das vozes 
(MEANEY, 2009; LIBERALI, 
2013) 
 

 

O quadro ilustra as categorias enunciativas, discursivas e linguísticas que 

serviram como base para análise e interpretação dos dados. Cada uma dessas 

 



 

75 

 

categorias será explicada e exemplificada nas sessões seguintes, com base nos 

dados produzidos nesta pesquisa. 

 

 

4.7.1  Categorias enunciativas 
 

As categorias enunciativas, conforme os estudos de Liberali (2013), têm como 

foco central a compreensão do contexto no qual ocorreu o evento discursivo, ou 

enunciativo. Para a autora, leva-se em consideração a dialética entre o local, 

momento, veículo, participantes objetivos e conteúdos a serem abordados, e seus 

modos concretos de produção e realização. 
No contexto da formação de professores para a introdução do tablet na sala de 

aula, é de extrema relevância considerar, além do local de circulação das vozes, o 

papel dos interlocutores, uma vez que, por tratar-se de uma temática que exigirá uma 

postura de transformação das práticas, aqueles devem colocar-se de maneira ativa e 

participante. Para isso, trago, no quadro seguinte, os aspectos enunciativos que serão 

considerados nas análises, bem como o que se espera a partir da análise de cada um 

desses aspectos. 

 
Quadro 10. Categorias enunciativas de análise 

Enunciativa Propósito 

Momento físico e social de interação Conhecer o contexto em que as falas são 
produzidas, a forma de agir dos sujeitos da 
atividade ao assumirem seu papel (ou seus papéis) 
e os objetivos que se tem com a interação a fim de 
observar a influência dessas questões na maneira 
como os conflitos são produzidos e como afetam 
cada um dos participantes. 

 

Papel social dos interlocutores 

Objetivos da Interação 

Objeto / conteúdo temático 
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4.7.2  Categorias discursivas 
 

Para Liberali (2013), categorias discursivas podem ser consideradas a partir de 

quatro aspectos centrais com relação à disposição do texto: o plano organizacional11, 

a organização temática, o foco sequencial e a articulação entre as ideias 

apresentadas. Para a análise desenvolvida nesta pesquisa, foi escolhido o plano de 

ação discursiva de acordo com Ninin (2013), por tratar-se de princípio orientador do 

ato de perguntar. Uma vez a atividade sendo orientada por perguntas, a dimensão de 

ação discursiva pode ser pensada a partir dos modos de mediação entre o texto e as 

práticas sociais, relacionados a campo, relações e modo. 

Para tanto, trago as categorias apresentadas por Ninin (2013): as dimensões 

pragmática, epistêmica e argumentativa. Para a autora, uma vez compreendidas 

essas dimensões, o foco recairá sobre os modos de organização das perguntas. 

As definições para as dimensões pragmática, epistêmica e argumentativa do 

ato de perguntar, apresentadas por Ninin (2013) encontram-se no quadro abaixo: 

 
Quadro 11. Planos de ação discursiva (com base em Ninin (2013, p. 86)) 

Planos de ação 
discursiva Definição Características 

Pragmático 

Modos como cada pergunta 
influencia os participantes, sua 
relação com o contexto no qual se 
encontram, efeitos de sentido 
produzidos na ação discursiva e 
como o contexto de ação desses 
participantes cria condições para que 
a atividade ocorra. 

Fazer perguntas que criem 
condições para que os participantes se 
engajem em uma situação discursiva, 
possibilitando que o assunto seja 
legitimado, mas que priorize os 
elementos contextuais na cena da 
enunciação, ou seja, que se mantenha 
no assunto proposto. 

Epistêmico 

Relacionado aos modos como 
alguém constrói conhecimentos em 
um campo específico e o que 
fundamenta esse conhecimento. 
Favorecem o avanço nas etapas 
entre conhecimentos científicos e 
cotidianos. 

Fazer comentários e questionamentos 
que se mantenham no tema proposto, 
levando à expansão de um conceito 
inicialmente apresentado. 

11 O termo plano organizacional é aqui apresentado de diferentes maneiras de acordo com Liberali 
(2013) e Ninin (2013). Para Liberali (2013), o plano organizacional diz respeito a como o enunciado 
eást organizado dentro da ação discursiva. Já para Ninin (2013), o plano organizacional diz respeito às 
categorias, ou modos de organização das perguntas em uma ação discursiva. 
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Argumentativo 

Modos de perguntar 
caracterizados por estimular a 
participação dos interlocutores, dar 
espaços às vozes, bem como a sua 
orquestração, provocando um 
desenvolvimento do conhecimento 
favorecendo na concepção do objeto 
compartilhado de uma atividade 
discursiva. 

Fazer perguntas que estimulem 
formas de participação, possibilidades 
de apresentação de pontos de vista, 
provoquem dúvidas e desencadeie 
processos argumentativos e que 
ajudem a recuperar informações 
dispersas no sentido de 
construir/reconstruir argumentos. 

 
 

O segundo aspecto abordado nesta pesquisa é o de articulação entre as ideias. 

Para isso, apresento as categorias de perguntas, conforme discutidas por Ninin (2013, 

p. 101), para facilitar a compreensão de como os planos discursivos apontados no 

quadro acima organizam-se na ação dialógica e como cada uma delas contribui para 

articulação, ou não, entre as ideias apresentadas pelos interlocutores. Para Ninin 

(2013), essas categorias são apenas um recurso didático para ajudar na compreensão 

da organização discursiva, uma vez que na vida real o imbricamento entre as 

diferentes formas de perguntar constroem a trama discursiva. 

No quadro a seguir, apresento essas diferentes categorias como mecanismos 

de articulação de perguntas, utilizados nesta pesquisa; apresento definições e 

exemplos retirados dos encontros presenciais de formação de professores para o 

trabalho com TDMs na sala e aula. 

 
Quadro 12. Categorias de Perguntas (com base em Ninin, 2013) 

Mecanismo de Articulação 
de  

Perguntas 
Definição Exemplo 

Fo
rm

a 

Declarativa 

Tipo de pergunta que organiza-se 
a partir de um enunciado 
declarativo, ou seja, que sugere 
que um interlocutor posicione-se 
em relação ao que está implícito 
ou explícito no enunciado.  

Turno 82 (Encontro 1): 
 
PCP - Rede? E a questão do 
interesse que foi tão falada 
aqui. 
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Interrogativa 

Tipo de perguntas que se 
organizam a partir de marcadores 
de função interrogativa ou 
pronomes explicativos (como, 
quando, quanto, por que, para 
que, o que, qual, quem) podendo 
também aparecer no formato de 
negação (não foi, não é mesmo, é 
isso) 

Turno 5 (Encontro 1): 
 
PCP - A gente aprende 
construindo com o outro a partir 
do outro, não é? 

Ti
po

 

Esclarecimento 
Tipo de pergunta que solicita 
explicação / justificativa sobre o 
que foi apresentado. 

Turno 18 (Encontro 1): 
 
PCP - O que você quis dizer em 
relação à mentalidade? Qual 
seria essa mentalidade 
adequada? 

Expansão 

Tipo de pergunta que possibilita 
expandir, aprofundar o 
pensamento, avançando no 
raciocínio. Possibilita-se por meio 
delas a inserção de contribuições 
de outros participantes e, por 
consequência, o engajamento na 
ação discursiva. 

Turno 105 (Encontro 4): 
 
PCP - Olha só, a criticidade, é o 
questionamento que fazemos 
sobre a estrutura e situações 
postas de forma fundamentada 
[...], sem achismo, ou seja, com 
base científica, não é a crítica 
pela crítica, mas algo que 
acrescente. Todos concordam? 

Polêmica 
Tipo de pergunta que exige dos 
respondentes posicionamentos 
frente a temas cuja divergência 
está instaurada no grupo. 

Turno 32 (Encontro 1):  
 
PH - Mais aí nós é que temos 
que nos adaptar aos alunos? 
100 por cento? 

C
on

du
çã

o 
Te

m
át

ic
a Introdutória 

Tipo de pergunta que focaliza 
desde os conhecimentos prévios 
ao assunto em si, organizando-se 
para fazer vir à tona 
conhecimentos preliminares. 

Turno 15 (Encontro 1):  
 
PCP - E aí algum comentário? 
Vamos lá, comentários, 
concordam ou discordam, 
vamos construindo... PA? não? 
PF? não? 

Desenvolvimento 

Tipo de pergunta que pode se 
organizar em torno do assunto, 
mas também recorrer a outros a 
fim de se manter a situação 
discursiva. Pode também ocorrer 
momento de digressão quando 
uma nova pergunta se insere sem 
fazer parte do tema em questão. 

Turno 103 (Encontro 4):  
 
PCP - Posso partir para o item 
criticidade agora? PP1 é a 
vermelha? Não, quem é? 

Es
tr

ut
ur

a 

Semirretórica 

Tipo de pergunta respondida pela 
própria pessoa que pergunta, que 
não espera pela resposta dos 
interlocutores, mantendo o 
interesse em sua argumentação. 

Turno 53 (Encontro 1):  
 
PI2 - E por que o 
entretenimento não pode trazer 
conhecimento? Pode. 

 



 

79 

 

Retórica 

Tipo de pergunta elaborada com o 
propósito de não ser respondida 
pelos interlocutores, dada que sua 
resposta já é de seu 
conhecimento. 

Turno 22 (Encontro 1): 
 
PH - E o professor, na minha 
opinião, ele tem essa função, 
né? De fazer aquela máquina 
incrível funcionar. Por que do 
que adianta, sem saber usar 
para que elas servem? 

Metadiscursiva 
Tipo de pergunta cuja função é 
auxiliar aquele que pergunta no 
planejamento de sua ação 
discursiva. 

Turno 105 (Encontro 4): 
 
PCP - Você falou uma coisa, 
falar sabendo, aí eu vou ler o do 
PM que completa a sua, pode 
ser PM? 

 
 

4.7.3  Categorias linguísticas 
 

Conforme Liberali (2013), para a discussão das características linguísticas é 

necessário considerar diferentes aspectos de materialidade do texto, chamados 

mecanismos de composição do discurso. A fim de auxiliar nas análises desta 

pesquisa, serão utilizados os mecanismos de conexão, modalização e distribuição das 

vozes. 

Os mecanismos de conexão, observados a partir dos marcadores 

argumentativos, são muito importantes para a composição da atividade discursiva, 

uma vez que se relacionam aos modos de encadeamento de ideias em um texto 

(LIBERALI, 2013) e como elas se relacionam, possibilitando ou não o posicionamento 

dos interlocutores. A utilização de conectivos permite entrelaçar ideias no texto por 

meio de diferentes formas de vinculação, que geram aprofundamento e 

complexificação do tema em discussão. Para Koch (2006), os marcadores 

argumentativos trazem em seu enunciado argumentos que evidenciam 

intencionalidade, introduzindo comprovações, relações pragmáticas, retóricas ou 

ideológicas, discursivas ou argumentativas. 

Para esta pesquisa, os marcadores argumentativos conforme categorizados 

por Koch (2006) servirão como base para análise dos dados. O quadro  seguir 

exemplifica esses marcadores e traz exemplos selecionados dos encontros de 

formação. 
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Quadro 13. Marcadores Argumentativos (com base em Gonçalves (2013) e Koch (1984/2006)) 

Marcadores  
Argumentativos Função Exemplo 

porque, que, já que, 
pois, uma vez que 

Introduz uma justificativa ou 
explicação relativa ao 
enunciado anterior. 

Turno 18 (Encontro 1): 
 
PH - Exatamente, não substituir o 
tablet pela lousa, porque você tem 
uma imagem aqui que mostra... 

mas, porém, 
contudo, todavia, 
no entanto, 
embora, ainda que, 
posto que, apesar 
de 

Contrapõe argumentos 
orientados para conclusões 
contrárias. 

Turno 16 (Encontro 1): 
 
PH - Se a sua mentalidade está 
associada à ferramenta que você 
tem, você sabe, você é capaz de usá-
la de forma adequada; porém, se a 
mentalidade não está de forma 
adequada, você não vai conseguir 
usar de uma forma produtiva. 

um pouco, quase, 
pouco, apenas, só, 
somente 

Obedece a regras 
combinatórias e se figuram 
em escalas opostas 
orientadas para a afirmação 
total ou para a negação total. 

Turno 5 (Encontro 1): 
 
PCP - Nesse primeiro momento a 
ideia foi que, claro, que vocês lessem 
o texto gerado aí, não é? Para motivar 
a discussão e para que alguns 
tivessem um primeiro contato com a 
ferramenta e vivenciassem um 
pouquinho a forma de 
aprendizagem. 

isto é, quer dizer, 
ou seja, em outras 
palavras, ou 
melhor, de fato, 
pelo/ao contrário, 
ao invés de, ou, 
então, assim 

Estabelece relações de 
correção ou de definição e 
colaboram para o 
ajustamento da precisão de 
sentido, enfatizando um 
argumento mais forte, mais 
claro, orientando para uma 
determinada conclusão. 

Turno 5 (Encontro 1): 
 
PH - Então, tem meia dúzia de 
merrequinhas, então assim, a gente 
tá acostumado essas coisas são 
incríveis, realmente são. 

além disso, demais, 
ademais, 
outrossim, ainda 
mais, ainda assim, 
por outro lado, 
também, e, nem, 
não só/apenas … 
mas também, não 
só/apenas… como 
também 

Adiciona informações ou dar 
continuidade ao argumento 
iniciado. 

Turno 8 (Encontro 1): 
 
PCP - Questão de sobrevivência, é 
mesmo! Mas esse conceito, está 
muito ligado a isso né, a 
sobrevivência. 

embora, ainda que, 
mesmo que, 
conquanto, apesar 
de, malgrado, não 
obstante, mesmo 
assim, ainda assim, 
agora 

Exprime uma concessão, 
ressalva. 

Turno 18 (Encontro 1): 
 
PH - Agora, se o professor consegue 
pensar de uma forma ágil, dinâmica, 
agora, nós não temos 15 anos, esse 
é o desafio. Será que a gente 
consegue se transformar? 
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com o fim de, a fim 
de, com o 
propósito de, com a 
finalidade de, com 
o intuito de, para 
que, a fim de que, 
para, ao propósito 

Levanta propósito, intenção e 
finalidade. 

Turno 24 (Encontro 1): 
 
PH - então para que adianta? Eles 
[alunos] são tão ágeis, mas a maioria 
só sabe mexer no Facebook. 

 
 

Será analisada a presença de diferentes modalizadores a fim de buscar 

evidências dos valores atribuídos às falas dos professores no processo de formação. 

Os mecanismos de modalização, de acordo com Liberali (2013), organizam-se para 

avaliar: 1) aspectos de realização, condições de verdade, lógica, probabilidade e 

obrigatoriedade; 2) aspectos de domínio do direito, obrigação social e/ou da 

conformidade com as normas em uso; 3) resultados do julgamento como benéficos, 

infelizes, estranhos e 4) capacidade e desejo. Vale destacar que, por estarem 

presentes na maior parte das ações discursivas no processo e formação de 

professores, auxiliarão na análise das posições dos sujeitos falantes em relação aos 

seus interlocutores e a si mesmos. 

Utilizarei, como base de análise, os dois primeiros aspectos apresentados por 

Liberali (2013), conforme exemplificado no quadro abaixo, com excertos selecionados 

dos encontros de formação. 

 
Quadro 14. Mecanismos de modalização (com base em Gonçalves (2013) e Liberali (2013)) 

Mecanismos de modalização Função Exemplo 

Podem expressar-se em 
graus: alto (certamente, 
definitivamente, isso deve 
ocorrer), médio 
(provavelmente, isso pode 
ocorrer) ou baixo 
(possivelmente, isso poderia 
ocorrer) 

Avaliar aspectos de domínio 
do direito, da obrigação social 
e/ou da conformidade com as 
normas em uso. 
 

Turno 63 (Encontro 4): 
 
PH - [...] pra ele começar a 
improvisar ele tem que ter 
algo que ele enxergue 
aquilo, como ele enxerga 
isso ou aquilo. 

Também podem ser expressos 
em graus: alto (obrigações e 
necessidade: deve, tem que, 
é inadmissível), médio 
(conselhos: Você deveria 
fazer as lições) e baixo 
(permissões: Você pode fazer 
suas lições mais tarde) 

Avaliar aspectos/condições 
de realização condições de 
verdade, lógica, 
probabilidade e 
obrigatoriedade. 
 

Turno 18 (Encontro 1): 
 
PCP - Você pode mostrar 
essa imagem pro pessoal? 
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Por fim, analisarei a utilização de pronomes pessoais e vocativos como 

mecanismos de distribuição das vozes, com base em Meaney (2009). De acordo com 

Liberali (2013), esses mecanismos marcam a implicação do sujeito no enunciado, por 

meio de por marcas do eu e do tu, em expressões de 1ª pessoa e/ou de 2ª pessoa, 

de formas pessoais para assumir uma opinião ou para envolver ou implicar o 

destinatário. Alguns exemplos e funções desses pronomes pessoais e vocativos 

encontram-se listados no quadro seguinte. 
 

Quadro 15. Mecanismos de distribuição das vozes (com base em Meaney (2009) e Liberali (2013) 

Pronomes pessoais Função no enunciado 

Eu, vou Assumir opinião, mostrar a individualidade, atribuir responsabilidade a si 
mesmo. 

A gente, vamos, eles, 
vocês 

Pensar no coletivo, atribuir responsabilidade ao grupo, fazer 
generalizações. 

 
Para facilitar a análise e a leitura da presença dessas categorias nos discursos 

produzidos nas formações, utilizarei uma legenda gráfica caracterizando cada uma 

delas. Assim, para os marcadores argumentativos ou de conexão, utilizarei o grifo em 

amarelo (porque), par os mecanismos modalizadores, em azul (certamente) e para os 

mecanismos de distribuição das vozes, a cor cinza (Eu acho). Os planos de ações 

discursivas, bem como os tipos de perguntas serão ressaltados em parênteses, em 

negrito, itálico e sublinhado. (Epistêmico quanto à forma). 
É importante ressaltar que os professores participantes do programa de 

formação autorizaram a apresentação de suas falas nesta pesquisa. No entanto, os 

nomes dos participantes, conforme determinações éticas, foram substituídos por 

siglas iniciadas pela letra P, seguidas a letra inicial da disciplina lecionada pelo 

participante (Ex.: PH, PB, PG). No caso de dois ou mais professores lecionarem a 

mesma disciplina, um marcador numérico foi adicionado à sigla (Ex.: PI1, PI2, PQ1, 

PQ2), conforme o quadro a seguir. 

 
Quadro 16. Descrição dos participantes da pesquisa 

PCP – (Coordenador-pesquisador) 

PM – (Matemática) 

PP1 – (Português) 

PH – (História) 
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PP2 – (Português) 

PG – (Geografia) 

PI1 – (Inglês) 

PI2 – (Inglês) 

PF – (Física) 

PQ1 – (Química) 

PQ2 – (Química) 

PFS – (Filosofia e Sociologia) 

PB – (Biologia) 

PA – (Artes) 

 

 
 

4.8  Garantias de Credibilidade 
 

Durante esta pesquisa, o pesquisador passou por diversos momentos de 

reflexão e discussão sobre o desenvolvimento do trabalho. Para isso, participou de 

orientações individuais, seminários de pesquisa e orientação, simpósios, congressos, 

projetos acadêmicos e disciplinas de mestrado. A participação em cada uma dessas 

atividades acadêmicas contribuiu para a construção do referencial teórico, base deste 

trabalho, e, principalmente, para o desenvolvimento do trabalho como um todo. 

No andamento dos trabalhos, a proposta de pesquisa foi submetida à avaliação 

do Comitê de Ética, que a aprovou sem ressalvas, conforme verifica-se na autorização 

registrada sob o parecer nº 411.610 e anexada ao final desta dissertação (Anexo 1). 

A fim de sustentar a credibilidade da pesquisa, apresento um quadro com a 

descrição das atividades acadêmicas considerdas as mais relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa, realizadas entre 2012 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Quadro 17. Atividades acadêmicas de credibilidade ao projeto de pesquisa. 

Atividade 
Acadêmica 

Tipo de 
Participação Local e Data Contribuição 

Disciplina de 
Mestrado:  
Linguagem e 
Produção de 
Conhecimento 

Apresentação 
de trabalho oral 
e escrito 

PUC-SP 
1º Semestre de 
2012 

Nessa disciplina, estudei sobre a produção de 
conhecimento em atividades sociais, a 
argumentação como ferramenta de 
negociação de sentidos e significados, 
aspectos fundamentais para a preparação 
das atividades de formação de professores 
estudadas nesta pesquisa. 

Disciplina de 
Mestrado: 
Pesquisa 
Crítica de 
colaboração 

Apresentação 
de trabalho oral 
e escrito 

PUC-SP 
1º Semestre de 
2012 

Essa disciplina apresentou-me a TASHC, um 
novo aporte teórico-metodológico que visa à 
transformação. Na apresentação oral, meu 
projeto de pesquisa foi apresentado com 
vistas a essa nova maneira de fazer pesquisa. 

Disciplina de 
Mestrado:  
Panorama 
Histórico da 
Linguística 
Aplicada: 
Questões 
Teóricas e 
Metodológicas. 

Apresentação 
de trabalho oral 
e escrito 

PUC-SP 
2º Semestre de 
2012 

Por meio das leituras e apresentações feitas 
nessa disciplina, aprofundei meus 
conhecimentos sobre a história da linguística, 
o que me ajudou a ver o percurso dos estudos 
linguísticos até que chegássemos às 
perspectivas atuais que são utilizadas nesta 
dissertação. 

Disciplina de 
Mestrado: 
Questões 
Teóricas e 
Metodológicas 
da Ciência. 

Apresentação 
de trabalho oral 
e escrito 

PUC-SP 
2º Semestre de 
2012 

Essa disciplina apresentou-me as noções 
fundamentais da ciência linguística, uma vez 
que minha formação acadêmica não 
contemplou esses conceitos. Tal conteúdo foi 
fundamental para a compreensão da ciência 
como um todo. 

Disciplina de 
Mestrado: 
Formação 
Crítica de 
Educadores 
(Professores). 

Apresentação 
de trabalho oral 

PUC-SP 
1º Semestre de 
2013 

Nessa disciplina, tive contato, de forma 
bastante abrangente, com o conceito de 
criticidade e o modo como pode estar inserido 
no fazer cotidiano do professor. O conceito de 
criticidade constituiu um dos eixos 
estruturadores desta pesquisa. 

Disciplina de 
Mestrado: 
Argumentação 
em contexto 
escolar 

Apresentação 
de trabalho oral 
e escrito 

PUC-SP 
1º Semestre de 
2013 

Nessa disciplina, estudei o histórico e as 
categorias de análise da Argumentação, 
utilizadas na parte teórica e metodológica 
desta pesquisa.  

Grupo de 
estudos sobre 
gestão (GREG)  

Participação nas 
discussões do 
grupo 

PUC-SP 
2º Semestre de 
2012 e 1º 
Semestre de 
2013 

Por se tratar de um grupo de pesquisa 
interdisciplinar, as discussões me ajudaram a 
desenvolver uma ideia mais abrangente a 
respeito do conceito de gestão abordado 
nesta pesquisa. 
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Miniqualificaçõ
es do grupo 
LACE  

Apresentação 
da condução do 
trabalho para a 
orientadora e 
para outros 
colegas do 
grupo de 
pesquisa 

PUC-SP 
1º e 2º 
Semestre de 
2012 e 1º e 2º 
Semestre de 
2013 

Nas miniqualificações, fui   questionado e 
passei por um processo de intervenções, por 
outros membros do grupo de pesquisa, a 
respeito do meu projeto, fator que muito 
contribuiu no desenvolvimento e na 
continuação do trabalho. 

5° Simpósio 
Ação Cidadã  

Comunicação 
individual do 
trabalho “A 
formação de 
professores para 
a utilização do 
tablet na sala de 
aula” 

Colégio 
Albert Sabin 
2º Semestre de 
2011 

A apresentação do trabalho nesse simpósio 
favoreceu a discussão sobre a introdução das 
novas tecnologias no contexto da sala de 
aula, mais especificamente em relação ao 
tablet como instrumento de trabalho. 

6° Simpósio 
Ação Cidadã  

Comunicação 
individual do 
trabalho “A 
argumentação 
na formação de 
professores para 
a utilização do 
tablet na sala de 
aula” 

Colégio Rio 
Branco 
2º Semestre de 
2012 

A apresentação do trabalho nesse simpósio 
favoreceu a discussão sobre como a 
argumentação pode contribuir em um 
processo crítico-colaborativo com a expansão 
das ideias que professores possuem em 
relação à utilização do tablet na sala de aula. 

7º Simpósio 
Ação Cidadã 

Comunicação 
individual do 
trabalho “A 
gestão da 
argumentação 
na formação de 
professores para 
a utilização do 
tablet na sala de 
aula” 

PUC-SP 
2º Semestre de 
2013 

A apresentação do trabalho nesse simpósio 
favoreceu a discussão sobre a argumentação 
como um modo de gestão do discurso na 
formação de professores para a utilização do 
tablet na sala de aula. 

Projeto 
Digitmed 
Brasil 

Participação em 
discussões e 
elaboração de 
apresentações e 
projetos 
didáticos 

PUC-SP 
1º e 2º 
Semestre de 
2013 

A participação nesse projeto internacional 
possibilitou-me abranger ainda mais as 
possibilidades de trabalhos com mídias 
digitais, bem como entrar em contato com 
uma nova metodologia de trabalho com essas 
ferramentas. 

Congresso 
Mackenzie de 
Tecnologias 
Educacionais 

Minicurso 
apresentado em 
parceria com a 
colega Camila 
Gonçalves com 
o título “A 
formação de 
educadores na 
Era Digital: As 
novas 
tecnologias 
como 
instrumentos de 
uma 
aprendizagem 

Universidade 
Mackenzie 
1º Semestre de 
2013 

O minicurso possibilitou-me maior 
aprofundamento de conceitos que envolvem o 
trabalho com mídias digitais, bem como do 
papel da colaboração-contradição em 
projetos de formação de professores. 
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crítico-
colaborativa” 

Semana de 
Licenciaturas 
da Faculdade 
Oswaldo Cruz 

Palestra 
apresentada aos 
alunos de 
licenciaturas de 
diversas áreas 
com a temática 
“A 
argumentação 
na formação de 
professores” 

Faculdade 
Oswaldo Cruz 
2º Semestre de 
2012 

A palestra favoreceu a discussão sobre o 
papel da argumentação no contexto da sala 
de aula e a importância de uma mudança de 
paradigma em relação à didática 
instrucionista. 

Qualificação 

Apresentação 
do estudo aos 
professores que 
compuseram a 
banca de 
avaliação 

PUC-SP 
1º Semestre de 
2014 

Na qualificação, as contribuições dadas pelas 
professoras permitiram-me reorganizar o 
direcionamento de meu estudo. 

 
 

Na seção seguinte será feita a análise e a discussão dos dados, com base nas 

teorias, nos paradigmas e nas categorias apresentadas até o presente momento.  
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5  ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 

Nesta seção, contextualizarei e descreverei os encontros de formação, tanto os 

em grupo quanto os individuais, escolhidos para análise, além de interpretá-los a fim 

de responder a pergunta de pesquisa apresentada na Introdução deste trabalho: 

 

Como se realizou o processo de formação para o uso de tecnologias digitais 

móveis por um grupo de professores em uma escola privada da região do Grande 

ABC em São Paulo? 

 

Para responder a pergunta proposta, a seção está organizado em duas 

subseções. Primeiramente, apresento o programa de formação, caracterizando os 

encontros de formação em grupo, bem como as atividades que foram desenvolvidas 

em plataforma virtual. Na segunda subseção, respondo as duas perguntas-guias desta 

pesquisa. Para isso, apresento as atividades realizadas para a apropriação do 

trabalho com TDMs em sala de aula e discuto como a gestão crítico-colaborativa 

organizou-se no programa de formação. Nas atividades desenvolvidas, analisei como 

as perguntas e as respostas foram organizadas para um discurso argumentativo entre 

coordenador-pesquisador e professores participantes do processo de formação. 

A metodologia de perguntas será o instrumento fundamental de argumentação, 

e será encarada também como categoria interpretativa, uma vez que, para Ninin 

(2013, p. 49), as perguntas pressupõem interação, portanto quando feitas pelo 

coordenador-pesquisador, convidam os participantes a uma postura ativa. Além disso, 

as perguntas têm um papel fundamental em dar vozes aos colaboradores, propiciando 

a oportunidade de externalizarem seus sentidos e significados em torno do que está 

em discussão, o que traz a possibilidade de compartilhá-los e de criar uma noção 

comum. 

Os dados foram analisados e interpretados à luz da TASHC e dos conceitos 

apresentados nas seções 2 e 3. 
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5.1  O Programa de Formação de Professores para o Trabalho com TDMs 
 

O Programa de Formação de Professores para a o trabalho com TDMs teve 

início com o a apresentação da proposta de inserção do tablet na sala de aula, em 

uma reunião pedagógica realizada em agosto de 2012. Na ocasião, foram 

apresentadas as novas possibilidades e as previsões do colégio para a modernização 

da estrutura física para atender às novas demandas que a utilização do tablet na sala 

de aula poderia requerer. 

Durante as discussões, os professores apresentaram diversas dúvidas 

relacionadas a como seriam apresentados ao instrumento, se haveria um programa 

de formação e se o público de alunos da escola tinha o perfil para utilizar o tablet em 

substituição aos livros didáticos. Ressaltaram também a importância de não substituir 

a escrita mecânica, que não pode jamais deixar de ser praticada. 

A partir daí, foi apresentado ao grupo o programa de formação. A forma como 

os encontros foram organizados levou em consideração o perfil dos envolvidos no 

grupo de formação, as regras da instituição de ensino, a autorização da direção e os 

objetivos das disciplinas lecionadas no Ensino Médio. 

No planejamento do programa, a atividade de reunião entre o coordenador 

pesquisador e a orientadora do projeto foi o ponto de partida. Como orientando do 

programa de mestrado, o coordenador-pesquisador teve o papel de apresentar o 

contexto de pesquisa para sua orientadora, que por sua vez, passou a promover 

situações de reflexão e de encaminhamentos na condução do projeto, além de 

disponibilizar horários para que esses momentos ocorressem. Devido à distância que 

separa fisicamente os dois, as reuniões em sua grande parte aconteceram por skype, 

nos horários determinados pela orientadora. A partir dessas reuniões, coordenador-

pesquisador e orientadora discutiram e chegaram a um modelo de programa que 

contemplasse os objetivos propostos. 

No programa, o papel do coordenador-pesquisador era o de organizar as datas 

dos encontros, divulgá-los por e-mail e fazer a convocação do grupo. Fez também 

parte de suas atribuições o planejamento de atividades para as reuniões em grupos e 

a preparação das tarefas na plataforma Moodle. Os encontros de formação em grupo 

e individuais aconteceram dentro das horas de trabalho pedagógico que a escola já 

possui em contrato de trabalho, portanto os professores eram remunerados. 
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Estruturado em cinco encontros presenciais, com duração de uma hora e meia 

a cada mês e um encontro individual mensal de uma hora, o programa foi elaborado 

dentro da teoria da atividade de Vygotsky, levando em consideração os fatores sócio-

histórico-culturais presentes no grupo envolvido no projeto. O objetivo dos encontros, 

em grupo ou individuais, foi o de promover momentos de discussão e interação entre 

os participantes da equipe para que refletissem sobre suas práticas, para que 

adquirissem novos conhecimentos, vivenciassem novas experiências e 

ressignificassem sua função, tendo o tablet como interface de aprendizagem e de 

transformação da sala de aula. 

A estrutura dos encontros em grupo ficou assim estabelecida: 

 
Quadro 18. Programa de encontros presenciais. 

1º Encontro 
Duração: 1h30 

As TDMs na sala de aula: pressões e oportunidades 
- Leitura do texto: “Tablets para todos conseguirão mudar a escola?” de José 
Manuel Moran. 
- Debate sobre a inserção das TDMs, em especial os tablets na sala de aula e 
as implicações no ensino. 

2º Encontro 
Duração: 1h30 

Apresentação do tablet: funcionalidades e novidades 
- Aula prática sobre comandos básicos do tablet. 

3º Encontro 
Duração: 1h30 

Aprendendo a aprender com as TDMs 
- Vivência de uma atividade social mediada por uma TDM. 
- Apresentação dos conceitos de criatividade, criticidade e engajamento social. 

4º Encontro 
Duração: 1h30 

Criticidade, criatividade e engajamento social 
- Discussão crítico-colaborativa a respeito dos conceitos chave para a atividade 
social e para a promoção de uma pedagogia crítica. 
- Orientação aos professores para a elaboração de aulas utilizando o tablet 
como mediador de aprendizagem para a criação de ZPDs. 

5º Encontro 
Duração: 1h30 

Apresentação final 
- Apresentação das propostas de aula elaboradas pelos professores com base 
nas teorias discutidas e tendo o tablet como instrumento de mediação. 

 

 

A plataforma virtual Moodle foi utilizada como ferramenta de produção e 

pesquisa do professor e serviu como uma ferramenta para iniciar as discussões que 

aconteceram no encontro 4. Os encontros individuais, após serem organizados pelo 

coordenador-pesquisador e agendados junto aos professores, aconteceram em 

diferentes dias, a maioria deles nas aulas vagas dos professores. 
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A seção seguinte traz a descrição das atividades realizadas no programa de 

formação e como ocorreram as participações do coordenador-pesquisador e dos 

professores. 

 

 

5.2  Atividades Realizadas para Apropriação de TDMs pelo Grupo de 
Professores 

 

Nesta sessão, a partir dos conceitos e dos princípios da TASHC, apresento a 

contextualização dos encontros, em grupos e individuais, do Programa de Formação 

de Professores para a o trabalho com TDMs. Descrevo os objetivos de cada encontro, 

o conteúdo discutido e a caracterização dos elementos da atividade.  

 

 

5.2.1  1º Encontro em grupo 
 

O primeiro encontro de formação, em grupo, reuniu os 14 professores que 

lecionam para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de agosto. Trata-

se de um horário dedicado normalmente às reuniões pedagógicas semanais, portanto, 

não foi necessária nenhuma alteração na rotina do colégio. A reunião aconteceu em 

uma sala de aula equipada com multimídia e acesso à internet. Era um dia quente e, 

por conta da reunião acontecer pouco depois da hora do almoço, muitos professores 

chegaram com a aparência cansada. 

Para favorecer a compreensão do contexto da reunião, apresento o Quadro 19, 

destacando o local de produção do encontro de formação: 

 
Quadro 19. Local de produção do encontro 1 

Momento físico e 
social de interação 

Sala de aula multimídia do Colégio Stagio. O encontro acontece em um local 
onde ocorrem as aulas do Ensino Médio e todos devem aprender a lidar com 
o tablet na sala de aula. 

Papel social dos 
interlocutores  

Coordenador-pesquisador: Por desempenhar o papel social de 
coordenador pedagógico e, pelo fato de o projeto tratar também de uma 
pesquisa acadêmica pessoal, desenvolve o papel de líder e possui o papel 
de mediar a situação formativa. 

Grupo de professores: Por lecionarem para o Ensino Médio, necessitam 
aprender a lidar com o tablet como instrumento de trabalho para o ano 
seguinte. 
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Objetivos da 
interação Discutir a respeito do uso de tablets nas aulas do 1º ano do Ensino Médio. 

Objeto / conteúdo 
temático 

Criar uma noção compartilhada do que é o trabalho com as TDMs para o 
grupo de professores deste colégio. 

 

O grupo era composto por professores de diferentes áreas do conhecimento, a 

maioria com mais de 5 anos de experiência no colégio, e alguns trabalhavam também 

em outras escolas da rede pública e da rede privada. Como regra para o próximo ano, 

todos estariam submetidos a uma nova realidade de trabalho com tablets na sala de 

aula, o que colocou o grupo, em um primeiro momento, sob a desconfiança e a 

preocupação pelo desconhecimento causado em relação ao novo instrumento. Todos 

sentaram-se em mesas hexagonais, porém todos voltados para o sentido da lousa, 

que foi a posição escolhida pelo coordenador-pesquisador. 

O papel do coordenador-pesquisador era o de mediar, a partir da sua 

experiência com os instrumentos e os conhecimentos adquiridos durante o curso de 

mestrado, os sentidos e os significados a respeito do assunto, com todos, a fim de 

que compartilhassem uma noção comum para o uso do instrumento no colégio. No 

início do encontro, foi apresentado pelo coordenador-pesquisador o programa e sua 

relação entre o estudo que estava desenvolvendo para o curso de Mestrado e o projeto 

que seria desenvolvido na escola. Foi solicitada a autorização de todos quanto às 

filmagens que seriam realizadas ao longo do encontro, feitas pelo estagiário de 

informática. 

O trecho a seguir faz parte do discurso introdutório do coordenador-

pesquisador, para explicitar as regras para o desenvolvimento da atividade de 

formação. 

 
Quadro 20. Excerto 1 – 1º encontro de formação em grupo 

Turno / 
Iniciais 

Discurso 

2PCP 

[...] eu não vou mais estender a discussão, senão nós vamos entrar no texto que a gente 
vai ler, mas nós vamos ter que nos preparar para lidar com isso. A ideia é [que] nós não 
fazermos o mais do mesmo, né? Chegar aqui e substituir a lousa pelo livro digital, não 
somente isso. A gente tem que estar preparado para lidar com o que essa ferramenta 
aqui vai nos levar, e isso aqui é uma mudança não só de postura profissional, mas de 
sociedade, que vai mudar e muda a cada dia por conta disso aqui. [O tablet.] Tá bom? 
(Pragmática/Retórica) 
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No excerto, PCP interrompe o que estava falando, no caso sobre os desafios 

com o ensino com TDMs, para que seu discurso não adentrasse ao tema a ser lido 

pelos professores no texto sugerido posteriormente. No trecho “nós vamos ter que nos 

preparar para lidar com isso”, PCP sugere, por meio do pronome nós e do mecanismo 

de modalização vamos ter que, a atribuição de responsabilidade ao grupo, uma vez 

que coloca como regra da atividade que todos terão que aprender a lidar com esta 

realidade que é o tablet na sala de aula. Confirma essa afirmação a pergunta em plano 

de ação discursiva pragmática “Tá bom?”, que encerrou o turno de PCP. Em função 

do papel social ocupado pelo coordenador-pesquisador, a pergunta pode ser 

considerada de estrutura retórica, uma vez que sugere que os participantes não 

respondam e não se posicionem em relação a o que foi colocado como regra. 

Dessa forma, o coordenador-pesquisador não teve a oportunidade de saber o 

que pensavam os professores a respeito disso, e de certificar-se de que as regras 

estavam claras para os participantes, pois ela não foi construída na atividade, 

conforme Ninin (2013). Para Magalhães (2011), as regras devem ser bem 

esclarecidas para que haja a colaboração de todos na construção do conhecimento. 

Para que os docentes tivessem a oportunidade de expor seus sentidos e 

significados a respeito do que pensavam sobre o uso de tablets na sala de aula, foi 

proposta pelo coordenador-pesquisador uma tarefa. O coordenador-pesquisador 

disponibilizou seis tablets para os professores; solicitou que se reunissem em grupos, 

de preferência unidos por áreas de ensino e, em seguida, solicitou de cada um dos 

grupos que trabalhassem com um tablet. Primeiramente, foi solicitado que abrissem 

seus e-mails pessoais e acessassem um arquivo em PDF com o texto “Tablets para 

todos conseguirão mudar a escola?”, de José Manuel Moran. 

Feito isso, os grupos realizaram a leitura do texto, que posteriormente serviria 

como motivador da discussão. Após a leitura, foi solicitada a escolha de uma imagem 

no Google Imagens que representasse o pensamento do grupo e servisse como ponto 

de partida para o debate que aconteceria em seguida. Após 30 minutos de leitura e 

discussão entre os integrantes dos grupos, o coordenador-pesquisador deu início às 

discussões, conforme o excerto a seguir: 
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Quadro 21. Excerto 2 – 1º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

5PCP 

Pessoal, então vamos lá? Olha, não se preocupem se não deu tempo de terminar a 
atividade, a que eu solicitei, porque assim, né, nesse primeiro momento a ideia foi que, 
claro, que vocês lessem o texto gerado aí, não é? Para motivar a discussão e para que 
alguns tivessem um primeiro contato com a ferramenta e vivenciassem um pouquinho a 
forma de aprendizagem. Eu percebi que muitos grupos, as dificuldades foram 
aparecendo com as ferramentas e... o grupo buscou auxilio com o colega, com um que 
sabe um pouco daqui, o outro que sabe de lá... Isso pra mim ficou bem visível aqui o 
conceito de Vygotsky, a aprendizagem social, a gente aprende construindo com o outro 
a partir do outro, não é? (Pragmática/Interrogativa) 

6PQ2 A gente se vira! [risos] 

7PF Com certeza é uma questão de sobrevivência, né? (Pragmática/Interrogativa) 

8PCP 

Questão de sobrevivência, é mesmo! Mas esse conceito está muito ligado a isso, né, a 
sobrevivência. Os seres humanos, por sobrevivência, por necessidade, eles buscam o 
conhecimento, eles buscam a informação. Então a partir desse... eu levantei a bola se é 
que podemos dizer assim, não é? Agora eu gostaria que cada grupo levantasse seu ponto 
em cima dessa temática. 

 

Na apresentação e na retomada da atividade após o desenvolvimento da leitura 

do texto e do manuseio do tablet, PCP traz novamente as expectativas em relação a 

o que se espera com a tarefa. Percebe-se novamente aqui o uso recorrente de 

mecanismos de distribuição de vozes como pronomes pessoais (eu solicitei, eu 

percebi) para atribuir responsabilidade pessoal ao que estava sendo solicitado, e 

também de pronomes (alguns, vocês lessem, o grupo) caracterizando o que era de 

responsabilidade dos participantes. Porém, nesse momento, a preocupação em não 

utilizar um discurso de autoridade evidenciou-se no uso de alguns mecanismos 

modalizadores como (um pouco, um pouquinho), podendo significar que a primeira 

avaliação feita pelo coordenador-pesquisador não seria tão relevante assim, 

buscando, dessa forma, tranquilizar os participantes e estimulá-los à participação. 

Esse tipo de posicionamento pode ser interpretado de duas maneiras. Se por 

um lado, o coordenador-pesquisador buscou por meio de mecanismos modalizadores 

tranquilizar os participantes, visto que a temática era, por si só, uma fonte de 

insegurança e resistência, conforme discutido por Almeida (2011), por outro lado pode 

trazer também um sentido de não responsabilidade aos participantes, uma vez que 

estes podem não se sentir cobrados por uma postura mais ativa frente ao que foi 

solicitado. Nesse sentido, trazendo a questão espinozana do conatus, a potência em 

agir dos participantes pode ter diminuído, já que podem ter sentido que a expectativa 

em relação ao seu potencial seja baixa. 
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Em sequência, PCP buscou por meio da pergunta “a gente aprende construindo 

com o outro a partir do outro, não é?” estabelecer uma relação com os conhecimentos 

científicos conforme apresentados por Vygotsky, colocando assim o discurso em um 

plano de ação epistêmico, pois pode levar os participantes do encontro à expansão 

do conceito de se aprender com TDMs. 

Para isso, utilizou uma pergunta do tipo interrogativa, expressa pelo marcador 

linguístico “não é?”. A pergunta, de forma interrogativa em formato de negação, coloca 

as tensões historicamente acumuladas em conflito (ENGESTRÖM, 2001), conforme 

podemos observar nas respostas que foram dadas. PF demonstra por meio do 

modalizador “com certeza” um compromisso social em relação à regra, pois afirma 

que é uma questão de sobrevivência. A palavra “sobrevivência” está relacionada à 

função docente no sentido profissional. O fato de a professora PF aceitar a regra 

poderá fazer com que ela se engaje em direção ao objeto, que seu motivo seja a 

sobrevivência no mercado de trabalho. 

Em seguida, ao concordar com PF, PCP utiliza-se do marcador argumentativo 

“mas” para estabelecer novamente uma relação com os conceitos de Vygotsky, ao 

afirmar que a sobrevivência está relacionada a quanto as pessoas estão engajadas 

em aprender e buscar o conhecimento, comparando a forma como os professores 

atuaram durante a tarefa. A questão da busca do conhecimento foi discutida por Demo 

(2009), que afirma que aprender significa também autocriar-se, ou seja, buscar 

superar os conflitos que, para Santos (2000), se estabelecem com o intuito de que o 

desenvolvimento técnico caminhe de acordo com a própria história. 

Ao fazer isso, PCP posiciona-se em relação à ideia apresentada por PF, mas 

deixa de presentar o sentido a respeito do que seria “sobrevivência” para ela, 

impossibilitando a expansão desse significado para a cadeia criativa. PCP poderia ter 

utilizado uma pergunta em plano de ação argumentativa para externalizar a voz de PF 

e dos demais participantes, de uma forma democrático-participativa (LIBÂNEO, 2001). 

Apesar de ter impedido a expansão dos sentidos em PF, PCP convida os 

demais participantes a dar início às suas explanações a respeito do que leram no 

texto, fazendo valer a regra da divisão de tarefas estabelecida no início da atividade. 

Uma vez que os professores se colocaram, nesse momento, de maneira a serem os 

enunciadores, o papel de PCP, na visão dos professores, pode ser o de dar reforço 

positivo ou negativo em relação às suas falas, como apareceu no discurso de PF, que 

usou a pergunta “né?” como um pedido de confirmação à sua afirmação. 
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Na sequência, o grupo da área de línguas estrangeiras apresentou, através da 

professora PI1, o que pensavam a respeito do texto lido e a imagem escolhida para 

representar esse pensamento. O grupo deixou claro em seu discurso que a 

aprendizagem por meio de TDMs ajuda o aluno na área de inglês a entrar em contato 

com pessoas do mundo todo, podendo praticar a língua em qualquer momento ou 

espaço. Em suma, que os professores deveriam estar preparados para enfrentar essa 

nova realidade. PCP, apesar de ter pedido para o grupo sustentar suas discussões 

em trechos do texto, procurou estimular a participação do restante dos participantes 

jogando para o grupo a tarefa de se posicionarem em direção ao que foi dito por PI1. 

A partir desse pedido, instaura-se uma nova situação discursiva, de acordo com o 

excerto abaixo: 

 
Quadro 22. Excerto 3 – 1º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

15PCP E aí, algum comentário? Vamos lá, comentários, concordam ou discordam, vamos 
construindo... PA? Não? PF? Não? (Argumentativo/introdutório) 

16PH 
É tudo uma questão de mentalidade. Se a sua mentalidade está associada à 
ferramenta que você tem, você sabe, você é capaz de usá-la de forma adequada, 
porém se a mentalidade não está de forma adequada, você não vai conseguir usar de 
uma forma produtiva. 

17PCP O que você quis dizer em relação à mentalidade? Qual seria essa mentalidade 
adequada? (Argumentativo/expansão) 

18PH 

Exatamente, não substituir o tablet pela lousa, porque você tem uma imagem aqui que 
mostra... agora desça na página 35, ou seja, não mudou nada, os alunos estavam 
sentados, no caso aqui eram laptops e tal, mas está usando de uma forma tradicional. 
Vire na página tal, não mudou nada! A mentalidade manteve-se igual né. Agora, se o 
professor consegue pensar de uma forma ágil, dinâmica, agora, nós não temos 15 
anos. Esse é o desafio. Será que a gente consegue se transformar?  (Polêmica) Eu 
tava gravando um vídeo comercial com os alunos, e aí eu tive a sensação, exatamente 
que eles tiveram em relação a mim, foi exatamente que eu tive em relação aos pais. 
Eu não fico fuçando no celular, no smartphone toda hora, eu não vejo tanta graça 
quanto eles vêm, claro que eles treinam mais que eu, eles têm mais agilidade, então... 

19PP1 Muita!!! (risos) 

20PH 

Então... eu tava filmando, as vezes eu esquecia de entrar no modo de gravação e ficava 
no modo foto. Então aí o M (aluno) tava meio que se estressando porque eu esquecia 
de mudar o modo, porque pra ele era óbvio que eu tinha que ter checado antes, então 
assim é claro, a agilidade deles é maior que a minha e a dos demais que virão talvez 
seja maior ainda que a deles. Só que assim, tudo bem, eles tem uma agilidade, só que 
aí uma outra imagem que eu encontrei, tava assim um pendrive tem 4000 giga, meu 
computador processa uma informação em tantos mili segundos. Aí um outro 
personagem diz assim, e nessa sua cabeça, o que é que tem? Ah, uma meia dúzia de 
merrequinhas aí... Então é assim.. 

21PCP Você pode mostrar essa imagem pro pessoal? 
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22PH 

Então, tem meia dúzia de merrequinhas, então assim, a gente tá acostumado essas 
coisas são incríveis, realmente são, mas são computadores que precisam ser 
operados, precisam de um sistema operacional. O que é o sistema operacional? Os 
nossos professores. Eles são ágeis, são. Mas sem um sistema operacional eles não 
funcionam. E o professor, na minha opinião, ele tem essa função, né, de fazer aquela 
máquina incrível funcionar. Por que do que adianta, sem saber usar para que elas 
servem? 

23PCP Então digam, qual foi o conceito do texto que vocês escolheram? 

24PH 
Olha aqui, vou descrever a imagem... [descrição], então para que adianta, eles [alunos] 
são tão ágeis, mas a maioria só sabe mexer no Facebook. Só! É só o que eles sabem. 
Isso é suficiente para sobreviver? Não, não é suficiente, então, é... 

 

O coordenador-pesquisador PCP convida os participantes à discussão da ideia 

apresentada por PI1. Para fomentar a discussão, fez uma pergunta em plano de ação 

discursiva argumentativa, que, quanto ao tipo, pode ser considerada de expansão, 

pois permite que outros participantes se posicionem frente a um fato previamente 

apresentado (“algum comentário? Concordam, discordam?”), permitindo assim um 

engajamento na ação discursiva. 

O professor PH apresenta seu ponto de vista a fim de expandir o sentido dado 

por PI2 à ideia apresentada. Verifiquei que, por meio de marcadores de conexão 

argumentativos (se, porém), PH discute a questão apresentada por PI1 por meio de 

questões contraditórias e apresenta a ideia de “mentalidade” como central no discurso. 

A contradição instaurada em seu discurso diz respeito à condicional de um uso 

eficiente das TDMs atrelado à forma como o docente e o aluno pensam sobre elas. 

No entanto, PH deixa marcas em seu discurso que demonstram uma preocupação em 

ser capaz de ter essa “mentalidade”, mas, o que ele quis dizer sobre isso ainda não 

ficou evidente.  

A fim de buscar a expansão do sentido de “mentalidade” apresentado por PH, 

PCP faz as perguntas “o que quis dizer com mentalidade?” e “qual seria a mentalidade 

adequada?” como pedido de apresentação do sentido dessa ideia para ele. Vale 

destacar que o uso do modalizador “seria” (futuro do pretérito) convida à participação 

no discurso. PH diz que a mentalidade está relacionada à forma como os professores 

utilizam as TDMs, que a nova tecnologia também exige uma nova postura, no sentido 

apresentado por Moita Lopes (2006, p. 30) a respeito da necessidade de pensar 

diferente e de problematizar o pensamento produzido. 

PH também faz uma pergunta: “Será que a gente consegue se transformar?”. 

Ele usa o marcador argumentativo “será” como uma ressalva para atingir a 

“mentalidade” por ele comentada, já que questiona o coletivo “a gente”, sobre se terão 
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condições de se transformar, apresentando, dessa forma, uma polêmica contradição 

instaurada que pode retratar a angústia de toda a equipe. Em seguida, apresenta uma 

situação pessoal em que os alunos tiveram maior domínio técnico da ferramenta do 

que ele. 

Essa contradição fica mais clara no final do turno 18, quando traz a fala para si 

e apresenta o sentido para o verbo “transformar”, que pode estar ligado à dificuldade 

para lidar com a ferramenta em si, uma vez que, por não simpatizar com ela tanto 

quanto os alunos, acredita que seja necessária agilidade em relação às TDMs. Isso 

pode significar, para PH, uma possível dificuldade para que ele desenvolva suas 

aulas. Vale citar que em outras ocasiões, em reuniões pedagógicas, o professor já 

citou essa dificuldade técnica pessoal, e por esse fator não as incorporava 

regularmente às suas aulas. 

Essa ideia de agilidade com equipamentos tornou-se mais clara no discurso de 

PH quando este cita uma charge encontrada durante a atividade, que dizia sobre um 

garoto que possuía um avançado conhecimento da linguagem informática e um outro 

personagem lhe pergunta: “e nesta cabeça, o que tem?”. A resposta “meia dúzia de 

merrequinhas” justifica que o aluno, apesar de conhecer muito o instrumento, precisa 

ainda de um professor que o auxilie a usá-lo da forma adequada, para que ele aprenda 

a aprender com as tecnologias, como ficou evidente na continuação de sua fala no 

turno (20).  

Essa questão foi comentada por Moita Lopes (2006), que disse que o 

conhecimento tem de ser novo não simplesmente pelo fato de o mundo estar diferente, 

mas porque essas mudanças na produção de conhecimento devem necessariamente 

implicar, em seu processo de produção, mudanças na vida social. 

Para que o sentido a respeito da imagem escolhida fosse externalizado por PH, 

PCP solicita, com a utilização do modalizador “pode” – que convida à participação –, 

que mostre a imagem escolhida para o grupo. Dessa forma, criou espaço para que 

PH falasse mais sobre o que a charge escolhida pelo grupo representava para eles, 

que apenas endossa o que pensou sobre a importância do professor no processo de 

aprendizagem com TDMs. 

Em sequência, PCP solicita a PH que diga então qual o conceito do texto que 

escolheram para chegar a essas ideias, porém, PH não traz a referência do texto e 

faz apenas uma leitura da imagem, endossando ainda mais o seu pensamento, de 

que só a agilidade do aluno não é suficiente. 
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A pergunta feita por PCP poderia ter se instaurado em um plano argumentativo 

se PH tivesse expandido teoricamente, com base no texto lido, a ideia que sustentou 

durante o excerto. No entanto, o que observei na continuação do excerto foi que a 

ideia apresentada por PH instigou os demais participantes à participação, em especial 

a professora PF, que apresenta seu ponto de vista e deixa alguns traços do significado 

de “sobrevivência” apresentado por ela anteriormente. Isso indica que houve um 

movimento expansivo do objeto entre uma atividade e outra (ENGESTROM, 2001, 

136). Demonstra ainda que a ação discursiva se encontra em um plano argumentativo.  

O excerto seguinte, em continuação ao discurso anterior, apresenta como o 

sentido apresentado por PH para o uso de TDMs se entrelaça com as vozes dos 

demais participantes, em especial com a professora PF. 

 
Quadro 23. Excerto 4 – 1º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

25PP1 
Nós estamos vendo a dificuldade deles agora para formatar o TCC. Que vamos lá, né, 
gente, é Word. A dificuldade que eles estão tendo de fazer uma formatação conforme as 
normas da ABNT. Então assim, eles dominam realmente algumas ferramentas, com 
grande propriedade, o que é interessante. 

26PF 

Mas é a ferramenta do uso. Num jogo, se de repente tivesse lá as normas da ABNT em 
um jogo, eu tenho certeza que eles aprenderiam rapidamente, conseguiriam resolver como 
se fosse um problema essa situação. E até mesmo nós, nós não temos contato, que nem 
o PH falou, vai mexendo, nós não temos contato. Agora a partir do momento que é 
necessário, como nós fizemos hoje... Como faz? Como faz? Como faz? Essa é a questão, 
nós vamos ter que nos adaptar a isso... como fazer? (Argumentativo) 

27PP1 

Que é interessante é. Eu tava dando uma aula pro primeiro ano de slogans, e eu tinha 
selecionado alguns, pra mostra logomarcas e tal eu tinha uma apresentação no 
Powerpoint. Aí eu pus o da Mercedes Benz, aí um aluno disse que a marca Ferrari é tão 
poderosa que não precisa de slogan. Eu falei é mesmo? Será que é verdade? Gente, na 
hora a gente já baixou, pegou na internet, aquilo é imediato, aí fizemos uma comparação, 
estávamos falando de público alvo do Itaú e do Personalitté. Né? Pegamos os dois na 
hora, então isso é fascinante. Você ter acesso imediato a algo que você está fazendo. 

 

Na situação dialogal acima, PP1, que fez parte do mesmo grupo de PH na 

tarefa, discute o que foi apresentado pelo professor e, por meio de um exemplo 

pessoal, deixa claro que para ela a questão é o domínio técnico que o aluno possui, 

se ele é voltado para atividades acadêmicas ou para outro tipo de tarefas com um 

computador, por exemplo. 

Em seguida, observei que o posicionamento apresentado pela professora PF 

resgata um pouco do que ela trouxe logo no início do encontro a respeito do que quis 

dizer sobre “sobrevivência”. Como PCP, naquele momento, não questionou mais 
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profundamente a respeito de seus sentidos, a ideia aparece agora entrelaçada às 

palavras de PH, como se observa no turno 26. 

Ao apresentar, em seu discurso, o marcador argumentativo “de repente”, 

propõe uma situação hipotética, sugerindo que, caso houvesse jogos que ensinassem 

ao aluno coisas mais específicas, eles (alunos) se interessariam mais pelas aulas. PF 

afirma que, quando surge a necessidade, eles (alunos) e os professores, da mesma 

forma que fizeram com a ferramenta em mãos no início do encontro, buscam o como 

fazer. Apresenta a palavra “adaptação”, que, no sentido de “sobrevivência” 

apresentado anteriormente por ela, pode significar a mesma coisa. 

No posicionamento de PF, ficou evidente a forma diferente como vê a questão 

da apropriação às TDMs em comparação a PH. Para ela, a questão está no 

movimento intencional rumo ao objeto, ou seja, na ação do sujeito em transformar a 

forma como vê a ferramenta – o tablet, nesse caso. Esta questão é apresentada por 

Ninin (2013), que diz que uma atividade organiza-se a partir da necessidade de um 

sujeito em relação a um determinado objeto, por meio da mediação de instrumentos 

ou artefatos culturais. 

É importante para esta discussão levar em consideração o papel sócio-

histórico-cultural ocupado pela professora PF no contexto físico, no desenvolvimento 

da pesquisa. Por tratar-se de uma professora com muita experiência na área de 

Matemática e Física, lecionando há anos no colégio, apresenta um perfil bastante 

questionador no cotidiano. Apesar de ser uma professora muito exigente com seus 

alunos, em situações de mudança ou nas inovações que partem da escola, seu lado 

questionador sempre se faz presente e até mesmo a leva a resistir e criar barreiras 

para algumas mudanças em suas aulas. 

Fica evidente, nos dois excertos apresentados, o papel desempenhado pela 

argumentação, materializada em perguntas que podem ser classificadas, de acordo 

com Ninin (2013), como aquelas que possibilitam um maior potencial de expansão do 

conhecimento, existindo um engajamento social mútuo em um compromisso 

estabelecido entre os participantes para questionarem-se e refletirem sobre suas 

práticas. No entanto, nem sempre as perguntas eram feitas por PCP, mas sim pelos 

próprios professores, que, nesses momentos, assumiam o papel de enunciadores. 

A professora PP1, no turno 27, mais uma vez traz situações de sua vivência 

para ilustrar o lado positivo de se trabalhar com as tecnologias, mas não traz nenhum 
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questionamento para o grupo. No entanto, PH posiciona-se, querendo instaurar uma 

nova situação polêmica e abre uma nova temática, conforme o excerto abaixo: 

 
Quadro 24. Excerto 5 – 1º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais 

Discurso 

28PH Eu acho que a falha está nos valores que os pais deram. Os pais não deram valor ao 
conhecimento, aí não é nossa culpa, é uma falha da educação de casa. 

29PF Mas aí sendo falha ou não, nós temos que nos envolver. 

30PH Mais aí nós é que temos que nos adaptar aos alunos? 100 por cento? 

31PP1 

Não, 100 por cento não, mas você concorda comigo que uma aula vai, um dia desses eu 
vi lá um programa do Museu do Louvre, que você entra no Louvre, gente... o que fazemos 
hoje, a gente entra no Google Imagens e pega imagens estanques... Ali você sente, quer 
dizer, se eles gostam e o seu conteúdo permite acessar uma ferramenta tão fascinante, 
é óbvio que pra eles vai ser muito mais legal. Imagina você se sentir andando pelo Louvre 
e se deparar com a Monalisa. Muito melhor do que pegar só a imagem. 

32PF Pra eles tem muito mais significado. 

33PH Tudo bem, mas tem significado pra quem? Qual grupo dos 40? Quantos dos 40 acha que 
aquilo é realmente significativo? 

34PF Mas compara o expositivo com o vivido. Qual você acha que tem mais significado pra 
vida? (Argumentativo) 

38PH Pois é, depende da pessoa. Esse é o problema. 

 

Para PH, a falha em como os alunos lidam com as tecnologias é uma 

responsabilidade da família, que não lhes oferece o valor ao conhecimento e, portanto, 

a responsabilidade não é do professor. A colocação de PH não corrobora o que vinha 

sendo discutido anteriormente, quando o foco estava nas habilidades que os alunos 

possuem com o instrumento. 

Ao considerarmos o papel social ocupado por PH na atividade, em sua fala nos 

turnos 28 e 30, o professor apresenta elementos que podem significar sua própria 

dificuldade em adaptar-se às tecnologias, traduzida em uma transmissão de 

responsabilidade na educação. Ao responsabilizar a família, PH pode estar se 

referindo ao valor da educação, mas não assumiu a responsabilidade em transformar 

a sua prática para se adaptar a esses alunos. Rojo (2006) diz que não se trata de 

simplesmente compreender e descrever as novas formas de comunicação 

emergentes em contextos virtuais, mas de fazer com que os professores reflitam, a 

partir de suas práticas, sobre as novas possibilidades de melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, a partir destes novos instrumentos. Essa melhoria de vida pode 
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significar a forma com que os alunos poderão passar a trabalhar com o instrumento 

se novas maneiras de manuseá-lo lhes forem apresentadas. 

Nesse sentido, a pergunta feita por PH “Mais aí nós é que temos que nos 

adaptar aos alunos? 100 por cento?” instaura uma situação de conflito em relação a 

o que pensam PP1 e PF. A professora PP1, novamente traz um exemplo pessoal para 

ilustrar o que para ela significa trabalhar com as TDMs, que, em sua fala, refere-se a 

tornar o que se pretende ensinar mais interessante para o aluno. PF corrobora o que 

diz PP1 ao afirmar que o aprendizado mediado pelas mídias pode ter mais significado 

para o aluno. 

Nesse momento, PCP poderia ter feito um questionamento a PF com o intuito 

de saber o que é ter “significado”, na opinião da professora. Porém, PH prontamente 

apresenta mais um questionamento e instaura novamente uma pergunta polêmica 

“Tudo bem, mas tem significado pra quem? Qual grupo dos 40? Quantos dos 40 acha 

que aquilo é realmente significativo?”. Dessa forma, PH incitou PF a dar sentido ao 

que ela quis dizer com “significado”, possibilitando à professora expandir o que pensa 

sobre isso, conforme o turno 34. 

Ao se posicionar, PF exprime uma ressalva por meio do marcador “mas”, 

trazendo uma comparação entre o que é expositivo e o que vivido pelo aluno. Solicita, 

por meio do modalizador “Você acha”, que PH se posicione sobre o que ele acha que 

tem mais significado para o aluno. PH manteve-se em sua opinião anterior e insistiu 

em dizer que a aprendizagem torna-se significativa para apenas alguns alunos. 

Devido ao tempo do encontro, que já chegava ao final, PCP não fez nenhum 

questionamento à PH, pois tinha que encaminhar o fechamento do encontro. Durante 

o excerto, PH e PF colocaram-se em situações contraditórias, que levaram à 

externalização dos sentidos dados à apropriação de TDMs para o trabalho na escola. 

No entanto, como PCP não insistiu no questionamento em relação a o que estava em 

discussão, não foi possível identificar uma noção compartilhada entre os dois 

professores. Porém, observei que existiu uma diferença entre a predisposição em ir 

ao encontro do objetivo, em ambos os casos. Para PH, a questão está no sentido de 

não acreditar ainda que a mudança tenha que vir do professor, o que se observa de 

maneira contrária no discurso de PF, que, ao trazer a questão da sobrevivência, viu 

no caminho da aprendizagem significativa um meio para se introduzir a ferramenta, 

mesmo que ainda com dificuldades técnicas. 
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Para finalizar as discussões e encaminhar o processo de aprendizagem em 

torno do tema, o coordenador-pesquisador pediu para que todos apresentassem 

definições sobre o que foi discutido no encontro, para se chegar a uma noção 

compartilhada sobre os desafios a serem enfrentados pelo grupo de professores do 

colégio, para inserir o tablet na sala de aula de uma forma coerente com os ideais da 

escola. O formato escolhido para essa tarefa foi o brainstorm, no qual o grupo falava 

livremente sobre os significados apresentados no encontro. 

No excerto a seguir, marquei em vermelho as palavras que foram ditas pelo 

grupo de professores, com o intuito de analisar quais sentidos para o uso de TDMs 

foram construídos durante o 1º encontro. 

 
Quadro 25. Excerto 6 – 1º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

66PCP 
E então, gente, vamos usar palavras para construirmos uma frase para responder a nossa 
pergunta? 

67PA Não ausência. 

68PCP 
Não ausência? Presença? Seria isso? Em que sentido não ausência? 

69PA No sentido assim, você não estar ausente em lugar nenhum, não chega a ser uma 
presença. 

70PG Eu acho que mobilidade é uma boa palavra. 
71PCP Fala, PP2! 

72PP2 

Se você aplicar o princípio da aprendizagem para conhecimento significativo, é a partir do 
conhecimento de tecnologia que eles [alunos] têm, então é a partir do entretenimento e 
então conhecimento. 

73PCP O que mais? 

74PQ1 Conexão. 

75PCP 

Conexão. Pessoal, não esqueçam, estamos falando de construir conhecimento realmente 
significativo, é aquilo que vai... quer dizer, conhecimento significativo como aquele 
conhecimento útil pra vida do aluno, isso eu uso na minha vida para [...] cozinhar, beber, 
escrever... enfim, que mais? 

76PI2 Vontade, motivação. 

77PP1 Eu acho que recurso tecnológico, ele é um instrumento e não finalidade. 

78PM PCP, eu acho que rede é algo importante. 

79PCP Rede? E a questão do interesse que foi tão falada aqui? 

80PF Estar disposto a aprender. 

84PA Mas o disposto não é a vontade? 

85PM Disposição. 
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86PH Para isso tem que ter conectado o passado ao presente imediato. 

87PP2 Conexão com avida do aluno. 

88PF Eu acho que tem também a criatividade. 

 

Dentre as principais discussões levantadas pelo grupo, estavam a preocupação 

com o acesso às redes sociais e a exposição pública, a utilização de jogos como 

ferramentas de aprendizagem e a incerteza de uma educação voltada para o 

entretenimento e, principalmente, como motivar o aluno para aprender e para agir com 

autonomia frente à internet e às obrigações acadêmicas. 

Quando solicitado ao professor que explicasse melhor um conceito 

apresentado, ficava mais claro para o grupo o sentido apresentado, passando então 

a ser uma noção compartilhada entre o professor e o formador, uma vez que aquele 

expande o significado do termo com seus argumentos. Isso ocorre porque os sujeitos 

podem rever suas colocações, expandindo significados. 

Importante também destacar que, em uma gestão crítico-colaborativa, não se 

pode considerar o outro, conforme Perelman (2011), como uma folha em branco, 

como um simples ouvinte na ação discursiva, mas sim, deve-se considerar todos os 

indivíduos do processo formativo em sua historicidade, social e cultural. 

Essa é a condição fundamental para a introdução do tablet no contexto da sala 

de aula. Por se tratar de um instrumento tecnológico, portador de mídias, e um objeto 

que faz parte do universo cultural dos jovens e adultos, e ainda devido ao fato de 

estarem cada vez mais presentes no contexto das aulas, faz-se, a partir daí, um 

caminho importante para abertura de um diálogo entre o que pretendemos ensinar – 

conhecimentos científicos –, com o que se relaciona com a vida dos alunos – 

conhecimentos cotidianos. 

É muito comum, mesmo quando observamos a utilização de tecnologias 

anteriores em sala de aula, como computadores e videocassete, que o professor se 

coloque de uma maneira positivista em relação ao instrumento, fazendo com que seja 

simplesmente um veículo transmissor de conteúdos e esperando que o aluno aprenda 

por si só ao manuseá-lo. Ao contrário, a mudança de mentalidade se faz 

extremamente necessária, pois o aluno precisa ser estimulado por situações-

problema nas quais sente-se desafiado e estimulado a aprender a aprender. Num 

mundo em que se vive uma “trama movente” (FABRÍCIO, 2008), a educação pode 
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evoluir de maneira conjunta com os artefatos culturais, que interferem diretamente nas 

formas de produzir trabalho na sociedade. 

Portanto, para que haja uma gestão crítico-colaborativa, deve haver o 

predomínio de um discurso mais internamente persuasivo, o que, em muitas vezes 

durante o encontro, não ficou caracterizado. O discurso internamente persuasivo é 

contraditório ao discurso de autoridade (BAKHTIN, 2010), que, em uma concepção 

dualista, de acordo as observações de atividades escolares nos anos de trabalho 

como coordenador pedagógico, é predominante no discurso do professor. Em uma 

perspectiva positivista, representa as práticas de diálogo que ocorrem em situações 

unilaterais, impedindo a expansão e a troca de sentidos entre os participantes de uma 

ação formativa. 

As discussões foram promovidas em formato de debate, no qual os 

participantes foram estimulados a dar suas opiniões e a contribuir com suas 

experiências de vida para construirmos um projeto pedagógico que fosse incorporado 

por todos e que criasse um senso de corresponsabilidade no desenvolvimento das 

ações, a fim de atingir os objetivos esperados. Esse procedimento possibilitou, por 

meio da multiplicidade das vozes, característica inerente a um sistema de atividades, 

o estabeleecimento das contradições e a exposição das tensões historicamente 

acumuladas ao longo das vidas de cada um dos participantes (ENGESTRÖM, 2001). 

O tablet, considerado um novo artefato cultural, é colocado em conflito com as regras, 

com a divisão do trabalho e com a comunidade, provocando uma tentativa por 

mudanças. 

O grupo concluiu que a nova ferramenta pode ajudar o aluno e o professor na 

tarefa do ensino-aprendizagem, contanto que o planejamento das atividades seja feito 

de uma forma organizada e interdisciplinar. Destacou-se também a importância de 

trazer as famílias dos alunos para o debate sobre as regras para utilização das 

tecnologias em sala de aula. Ficou estabelecido que na primeira semana de aula de 

2013 os pais seriam convocados para, por meio de uma assembleia, deliberarmos o 

“Código de Conduta para o uso de tecnologias em sala de aula”. 

Para que chegassem a essas conclusões, foi de relevante importância o 

choque entre as contradições. Percebeu-se que os professores que permaneceram 

em silêncio durante a atividade tiveram maior dificuldade para a aceitação do projeto, 

como foi possível observar nos momentos seguintes. Isso se deve ao fato de que a 

externalização das vozes e das contradições não foi feita de maneira equitativa com 
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todos os participantes. O coordenador-pesquisador poderia ter solicitado que eses 

professores expusessem suas opiniões nos momentos adequados. No entanto, 

levando em consideração a Cadeia Criativa na produção dos significados para o 

trabalho com o tablet na sala de aula, esses novos significados compartilhados pelo 

grupo foram retomados no encontro seguinte e estabelecido um objetivo 

compartilhado, mesmo que não de maneira igual para todos os participantes: o novo 

instrumento exigiria também mudanças na postura e na didática em sala de aula. 

Para o encontro seguinte, foi solicitado aos professores que entrassem e 

navegassem na página de formação de professores, no Moodle, para registrar suas 

opiniões e impressões sobre o projeto. 

 

 

5.2.2  2º Encontro em grupo 
 

A proposta para o segundo encontro era trazer ao conhecimento dos 

professores algumas funcionalidades do tablet e alguns aplicativos voltados à 

educação, que pudessem auxiliá-los no planejamento de suas aulas. O objetivo era 

fazer com tivessem contato com a ferramenta e vivenciassem experiências educativas 

mediadas por recurso midiático. Para esse encontro, o papel dos participantes 

permaneceu como o de receptor do novo conhecimento, porém, algumas contradições 

se estabeleceram logo no início do encontro.  

Dessa vez, trazendo as discussões do último encontro e a necessidade de 

novas posturas didáticas, os docentes questionaram o modo como o último encontro 

ocorreu, pois sentiram falta de maior tempo de manuseio do instrumento para a 

adaptação.  

O encontro teve início e foi solicitado aos professores que acessassem a página 

de formação de professores na plataforma Moodle. O coordenador pesquisador 

elaborou uma atividade em que os professores deveriam assistir a um vídeo tutorial a 

respeito do tablet, explicando as funções básicas do equipamento. Para isso, os 

professores receberam fones de ouvido para que ouvissem, cada um em seu 

respectivo tablet, sem atrapalhar os demais. O intuito era que pudessem vivenciar a 

atividade de aprendizagem por mídias utilizando a própria mídia como instrumento. 

Logo no início da atividade algumas dificuldades se apresentaram. A conexão 

com a internet apresentava lentidão e grande parte dos professores não tinham 
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conhecimento de suas senhas de acesso no sistema Moodle. Mudamos a estratégia 

e nos dirigimos à sala de informática; deixamos o tablet de lado e passamos a usar 

computadores convencionais. Os professores recuperaram suas senhas e a atividade 

seguiu normalmente. 

As dificuldades enfrentadas no início do encontro mostraram necessidades 

fundamentais que deveriam ser melhoradas na estruturação física do colégio para 

atender a nova demanda. Porém, chamaram a atenção algumas situações 

observadas enquanto os professores navegavam no site de formação e assistiam ao 

vídeo. Percebeu-se que grande parte dos professores tem apenas domínio dos 

instrumentos básicos que a computação atual oferece, como Word e PowerPoint; 

alguns conhecem o Excel e têm domínio básico de internet. Com o domínio superficial 

que possuíam, teriam fatalmente dificuldades para manusear e aprender a lidar com 

as novas ferramentas que o tablet proporciona. 

Esse fato provocou uma reflexão a respeito do elemento discutido no encontro 

anterior, sobre os professores que não se colocaram na reunião de formação. Isso se 

deve ao fato de a historicidade dos professores em relação ao domínio de tecnologias 

não ter sido levada em conta no momento do encontro. Para Engeström (2001), o 

objeto de uma atividade relaciona-se com outra como instrumento cultural ou artefato; 

o não domínio desse instrumento impossibilita a cadeia criativa, pois dificulta sua 

expansão nos demais ciclos da atividade.   

Após essas observações, verificou-se a necessidade de um trabalho com os 

princípios básicos da informática e com o conceito inicial de tablet, para, a partir daí, 

darmos início a um processo de apropriação do professor quanto ao uso do 

instrumento. Para auxiliar nesse processo, quatro tablets foram colocados nas salas 

de professores, de modo que, durante os intervalos ou aulas vagas, os participantes 

pudessem se ambientar aos poucos à ferramenta. 

Como fechamento do segundo encontro, foi proposto que postassem, caso 

conseguissem, experiências de novos aprendizados adquiridos sobre o tablet a fim de 

trocarem experiências na página de formação. Poucos conseguiram executar a tarefa 

devido ao pouco tempo que restava para o fim do encontro, porém, apesar das 

dificuldades iniciais apresentadas, o encontro serviu como um excelente diagnóstico 

para a continuação do projeto de inserção dos tablets na sala de aula.  

A fim de colaborar para uma gestão crítico-colaborativa da aprendizagem por 

meio de tablets, todos os demais encontros foram organizados tendo-o como artefato 
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cultural ou instrumento, de modo a favorecer uma reflexão sobre as práticas e se 

repensar o uso das mídias na sala de aula. Conforme Nóvoa (1995), a formação não 

pode ocorrer somente em um processo de acumulação de teorias em leituras, mas 

sim, deve ser repensada a partir da prática, o que levou o coordenador-pesquisador a 

pensar em como organizar os próximos encontros integrando a vivência com o tablet 

e as formas de ensinar com esse instrumento, com o intuito de trazer a realidade do 

trabalho do professor para a formação. 

No entanto, ainda faltava o engajamento social com a vida dos professores. 

Stetsenko (2011) discute que a evolução acontece não somente de uma forma 

adaptativa, mas também por meio de práticas sociais. Ao considerarmos que por meio 

da linguagem, os indivíduos agem em direção a um objeto, a organização do encontro 

seguinte foi pensada, de modo que cada um dos professores tivesse uma experiência 

com o trabalho com tablets na sala de aula, em sua área específica de conhecimento, 

uma vez que se espera do docente que elabore suas aulas também de uma forma 

engajada com a vida de seus alunos. 

Destaco novamente que, devido à necessidade de foco para este estudo, não 

foi feita uma análise mais detalhada dos discursos e interações que ocorreram nesse 

encontro. No entanto, o intuito foi contextualizá-lo, uma vez que, por serem os 

encontros organizados em sequência didática, a descrição de cada um torna-se 

importante para a compreensão dos resultados apresentados. 

 

 

5.2.3  3º Encontro em grupo 
 

O terceiro encontro de formação em grupo reuniu os professores que lecionam 

para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de outubro. Assim como os 

demais encontros, realizou-se em um horário dedicado normalmente para as reuniões 

pedagógicas semanais, portanto, também não foi necessária nenhuma alteração na 

rotina do colégio. Nesse dia, nove professores estavam presentes, pois cinco dos que 

estiveram nos encontros anteriores não puderam comparecer. Dois professores 

justificaram problemas de saúde e os demais, não puderam comparecer, pois foram 

convocados para uma reunião com a direção do colégio, a respeito de um projeto que 

iriam desenvolver na escola. 
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A reunião aconteceu em uma sala de aula equipada com multimídia, acesso à 

internet e projeção. Era um dia em que os alunos do Ensino Médio fizeram prova e 

puderam sair mais cedo do colégio. Assim, os professores puderam almoçar com mais 

tempo e conseguiram chegar com mais calma no horário combinado para início do 

encontro. 

Para compreender o contexto dessa reunião, apresento o quadro 26, que 

discorre sobre o local de produção do encontro de formação: 

 
Quadro 26. Local de produção do encontro 3 

Turno / Iniciais Discurso 

Momento físico e 
social de interação 

Sala de aula multimídia do Colégio Stagio. O encontro acontece em um 
local onde as aulas do Ensino Médio acontecem e todos devem aprender 
a lidar com o tablet na sala de aula. 

Papel social dos 
interlocutores  

Coordenador-pesquisador: o papel social do coordenador-pesquisador 
nesta atividade foi o de elaborar propostas didáticas com base na TASCH 
para que os professores tivessem uma vivência prática com o instrumento. 
Grupo de professores: os professores tiveram o papel de discutir e 
interpretar as atividades que foram propostas pelo coordenador-
pesquisador, analisando as possibilidades de aplicação do tablet em suas 
rotinas pedagógicas. 

Objetivos da 
interação Vivenciar uma atividade mediada pelo artefato tablet. 

Objeto / conteúdo 
temático Apropriar-se da ferramenta tablet e de estratégias de mediação. 

 

O objetivo desse terceiro encontro era oferecer aos professores a possibilidade 

de vivenciarem uma atividade mediada por uma linguagem digital disponibilizada pelo 

tablet, elaborada sob uma perspectiva crítica e engajada com a realidade em que 

vivem. 

No início do encontro, em seu discurso inicial, o coordenador-pesquisador 

recuperou as discussões das duas últimas reuniões, envolvendo a aprendizagem 

significativa por meio dos tablets e a adaptação do professor à nova ferramenta. 

Discutiu algumas experiências implantadas em outras escolas e frisou a importância 

de se ver a ferramenta como uma mediadora do processo de aprendizagem. 

Para sustentar essas ideias com o grupo de professores, apresentou três 

conceitos considerdos fundamentais para a mediação: a criticidade, a criatividade e o 

engajamento social. A discussão sobre esses conceitos não é o foco desta pesquisa, 
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no entanto, eles se tornaram também um instrumento para que os professores 

tivessem um movimento em relação ao objeto, aspecto que será discutido no encontro 

4. No encontro em questão, a apresentação dos conceitos teve a função de introduzir 

uma nova ferramenta ao programa de formação, a plataforma Moodle. 

Para que os professores compreendessem a utilidade da nova ferramenta que 

estava sendo apresentada, o coordenador-pesquisador iniciou uma discussão a 

respeito da forma como os seres humanos aprendem, dando início à situação dialogal 

que se encontra no excerto a seguir: 

 
Quadro 27. Excerto I – Encontro de formação 3 

Turno / 
Iniciais Discurso 

1PCP 

[...] Este triângulo nós vamos ter 3 vértices, que serão inseparáveis um dos outros. Um 
deles é a criatividade, o outro a criatividade e o outro, o engajamento social. Olhamos para 
isso e pensamos sobre como formar o aluno crítico, o aluno pensante dentro desses 
objetivos de que a humanidade tanto necessita, de pessoas que pensam, que não sirvam 
simplesmente para servir à um mercado consumidor e que não sejam apenas reprodutores 
daquilo que a gente fala, mas que recriem, compartilhem. Por exemplo, tudo isso que a 
gente recebe de informações do meio, como é que vocês acham que isso fica registrado 
no nosso cérebro? (Declarativa) 

2PF Como ele fica registrado? (Interrogativa) 

3PCP Como é que o cérebro registra a informação que vem? (Interrogativa) 

4PF A gente guarda o que faz sentido, mas se você puxar você vai recordar. 

5PCP Ok, mas onde é que são formados esses sentidos? (Esclarecimento) 

6PF Todos? 

7PCP É. Quando começam a se formar os sentidos? (Interrogativa) 

8PF Ao nascer. 

9PCP 
Concordo, vamos imaginar a cabeça de um bebê como um HD de um computador novo. 
Você compra ele e não tem o Windows; não tem nada, né. 

10PD Mas ele tem que vir com Windows senão ele não registra as informações. 

11PH 
Na verdade é aquela discussão, se uma criança nasce no Brasil, ela concentra a língua 
portuguesa. Se ela nasce nos EUA, as informações vão ser em inglês. Esse é o sistema 
operacional dela, é o primeiro sistema operacional, ela recebe a linguagem. 

12PF 
Do meio; o meio traz as informações. 

 

Após um longo discurso introdutório, PCP apresenta, no formato de um 

triângulo, os conceitos que serviriam como guia para o trabalho com TDMs. No 

triângulo, cada vértice composto por um deles deve acontecer de forma dependente, 

como condição para que uma aprendizagem significativa ocorra. PCP apresenta o seu 
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sentido para essa aprendizagem significativa, que se refere a formar o aluno pensante, 

crítico e atento às informações que adquire do meio. Com o uso do marcador 

argumentativo “Por exemplo”, inicia um questionamento adicionando informações 

complementares ao seu argumento, trazendo uma pergunta do tipo declarativa, 

pedindo posicionamento dos participantes em relação a como acham que as 

informações são armazenadas em “nosso” cérebro, deixando claro que ele, naquele 

momento, não se referia aos alunos, mas incitava uma autorreflexão. 

A professora PF faz uma pergunta de forma interrogativa, apenas solicitando 

uma confirmação ou uma explicação, com o intuito de confirmar se entendera o que 

havia sido perguntado por PCP. Este, por meio do modalizador “É”, confirma o que foi 

perguntado e repete a mesma pergunta enunciada anteriormente a respeito de como 

nosso cérebro armazena as informações. PF posiciona-se sobre o que pensa a 

respeito do assunto, afirmando: “A gente guarda o que faz sentido”. Apresenta um 

termo que, para esta pesquisa, é de extrema importância: o conceito de sentido. 

Complementa, afirmando: “se você puxar, você vai recordar”. 

Importante destacar, nessa situação discursiva, o posicionamento de PCP nos 

turnos 5 e 7, em busca de um esclarecimento a respeito do sentido dado por PF ao 

próprio termo “sentido” apresentado por ela. Nota-se que, no turno 5, PCP modaliza o 

discurso, confirmando a afirmação de PF, e, por meio do marcador argumentativo 

“mas”, contrapõe o argumento apresentado pela professora, orientando o discurso a 

uma pergunta em forma de esclarecimento, questionando: “onde é que são formados 

esses sentidos?”. 

No momento, a pergunta de PCP poderia ter trazido PF a expandir sua ideia, 

levando-a a compreender o papel ocupado pelo instrumento em uma atividade: 

provocar a construção de sentidos. Porém, quando PF, no turno 6, pergunta se PCP 

estava se referindo a todos os sentidos, ele novamente modaliza o discurso 

confirmando o que ela perguntou, mas nota-se que, dessa vez, PCP procurou 

presentar novamente a pergunta, substituindo o “onde” pelo “quando”, modificando, 

assim, a intencionalidade inicial da pergunta. A diferença entre “onde” e quando”, no 

contexto da pergunta, modificou o modo como PF reflete sobre o assunto, pois ela 

responde à primeira pergunta “Todos” e, à segunda, “ao nascer”. 

Essa afirmação tornou-se evidente na resposta de PF, evidenciando que a 

oportunidade de se discutir o instrumento não se expandiu no momento em que PCP 

modificou o sentido da pergunta. Essa situação ficou ainda mais evidente quando 
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PCP, no turno 9, por meio do modalizador “Concordo”, deu ênfase a o que foi dito pela 

professora. Por outro lado, PCP fez uma analogia entre os seres humanos e os 

computadores, comparando o cérebro humano ao disco rígido de um computador, 

que, como o de um bebê que acaba de nascer, ainda não tem seu sistema 

operacional. A visão apresentada por PCP traz uma contradição em relação ao 

objetivo deste estudo. A comparação entre o ser humano e os computadores retoma 

as tradições behavioristas, por afirmar que o ser humano nasce “vazio” de 

conhecimentos; para o paradigma sociointeracionista, o indivíduo começa a se 

apropriar da linguagem antes mesmo de nascer, no útero materno.  

O exemplo de PCP convida ao discurso o professor PH, que por meio do 

marcador argumentativo “mas”, coloca uma situação condicional para que a 

aprendizagem ocorra. O professor apresenta a mesma analogia já enunciada por 

PCP, porém, destacando o fato de que a condição para a existência de um sistema 

operacional é começar a registrar as informações. 

Ao trazer o marcador argumentativo “na verdade”, no turno 11, PCP deixa de 

solicitar que PH explique o que para ele é o “sistema operacional” e traz o exemplo da 

aquisição de informações em crianças que nascem em países de línguas diferentes, 

destacando o ponto que, para PCP, era o mais importante: a linguagem. Assim, não 

criou um espaço de expansão de sentido para PH, conforme demonstrou o excerto. 

Porém, PF volta à discussão e afirma que a informação provém do “meio”. É 

interessante perceber aqui que a discussão iniciada entre PCP e PH foi o instrumento 

para que PF compreendesse o que foi questionado no turno (5). A partir dessa 

colocação de PF é que o coordenador-pesquisador traz à discussão a importância dos 

instrumentos na produção de conhecimentos, o que serviu de introdução para a tarefa 

seguinte proposta ao grupo.  

Podemos concluir, a partir do excerto, que a ação discursiva, por vezes, esteve 

no plano pragmático, principalmente em relação à PH. No entanto, em relação à PF, 

pela expansão do sentido apresentado inicialmente pela professora e por ter sido mais 

estimulada por meio das perguntas, o plano discursivo foi o argumentativo. 

Pensando nos significados construídos nos encontros anteriores, o 

coordenador-pesquisador decidiu criar um instrumento para que os professores 

pudessem ter uma prática mediada pelo artefato tablet e que fosse um exemplo do 

que poderiam desenvolver em suas aulas. 
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Pela necessidade de vivência apresentada, e por esta pesquisa ter sua base 

na teoria da atividade, tenho clareza do papel do instrumento como mediador da 

aprendizagem humana que impulsiona ao resultado (NININ, 2013). Por ser o tablet 

um meio disponível aos professores para a execução de uma atividade, este intervém 

na relação sujeito (professor) e objeto (apropriar-se das TDMs), provocando 

movimentos na forma de pensar e aprender. 

Para isso, levando em consideração que a apropriação para as tecnologias não 

pode ocorrer apenas por meio de acúmulo de teorias, mas deve ser repensada a partir 

da prática (NÓVOA, 1995), o coordenador-pesquisador utilizou como instrumento para 

esse encontro de formação, além do tablet, o plano de uma aula estruturada nos 

moldes da TASHC. No intuito de respeitar as diferentes áreas do conhecimento, o 

coordenador-pesquisador elaborou roteiros, sugerindo todos os elementos da 

atividade de acordo com Engeström (1987). Esses roteiros serviram como instrumento 

para mediação da tarefa. Foram elaborados por ele seis roteiros diferentes, buscando 

atender ao grupo de professores e suas especificidades sócio-histórico-culturais. 

Para a realização da atividade proposta, o coordenador-formador 

intencionalmente organizou duplas de acordo com a tarefa que deveriam desenvolver, 

respeitando suas áreas de atuação. Como o foco está nas interações em que estão 

presentes os professores PD e PF, trago apenas as atividades propostas para eles e 

suas respectivas duplas. As demais encontram-se na seção de anexos. 

Para as áreas de Língua Portuguesa e História, foi proposta uma atividade onde 

os professores deveriam produzir uma página biográfica no Facebook, com o perfil de 

D. Pedro I, conforme mostra o quadro a seguir: 

 
Quadro 28. Roteiro / Atividade 1 com a utilização do tablet com instrumento de mediação 

Roteiro / Atividade 1 – PP1 (Português) e PH (História) 

Atividade  Criar uma página de Facebook 

Objeto Criar uma página biográfica com o perfil de D. Pedro I. 
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Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Conta de e-mail para criação de página no Facebook; 
- Acesso às redes de busca para pesquisa conceitual e de imagens; 
- Conceitos da História: 

- Primeiro Reinado 
- D. Pedro I 

- Conceitos da Língua Portuguesa: 
- Gênero biografia 
- Resumo 
- Interpretação 

Sujeitos Coordenador-pesquisador e professores PP1 e PH 

Regras 

- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador-pesquisador acompanha e participa do processo dando 
suporte para a realização; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e moral das 
tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores executam e constroem conhecimento a partir de seus 
pontos de vista, registram resultados e discutem novas intervenções; 
- O coordenador-pesquisador, como mediador, interfere no processo 
propondo questionamentos a fim de promover a reflexão do professor 
sobre sua ação. 

 
Para os professores PH e PP1, o coordenador-pesquisador propôs a confecção 

de uma página biográfica no Facebook. Os professores tiveram a oportunidade de 

vivenciar uma estratégia que utiliza uma linguagem de comunicação extremamente 

difundida no mundo atual. Por meio desse objeto, os professores tiveram que articular 

os seus conhecimentos históricos a respeito de D. Pedro I e as exigências que um 

texto no gênero biográfico possui. Importante destacar que a ferramenta Facebook 

corresponde a uma rede social e possui meios para que o perfil de um usuário 

contenha todas as características sobre a vida da pessoa. Pode, dessa forma, tornar-

se uma interessante estratégia de trabalho. 

Para a atividade, a descrição formatada nos moldes da TASHC levou em 

consideração os fatores sócio-histórico-culturais dos indivíduos envolvidos no 

processo de aprendizagem. Como instrumentos para a confecção da página, além de 

toda a estrutura tecnológica que se fez disponível, os conceitos específicos da área 

de atuação dos professores também foram mediadores do processo de confecção do 

perfil biográfico. 

Por conta de o grupo ser composto por nove participantes, a professora PF não 

teve uma dupla para compartilhar sua tarefa, portanto a executou sozinha. O 
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coordenador-pesquisador propôs a ela o planejamento de uma instalação elétrica 

simples, com o uso de um aplicativo simulador de circuitos, o iCircuit12. O roteiro para 

a tarefa proposta, dentro dos moldes da TASCH, encontra-se no quadro abaixo: 

 
Quadro 29. Roteiro / Atividade 2 com a utilização do tablet com instrumento de mediação 

Roteiro / Atividade 2 – PF (Física) 
 

Atividade  
Social Planejar instalações elétricas 

Objeto Projetar um circuito elétrico para a instalação de 1 ponto de luz acionado 
por interruptor, 1 tomada 220V e uma 110V. 

Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Aplicativo iCircuit; 
- Acesso às redes de busca para pesquisa conceitual e de imagens;  
- Conceitos da Física: 

- Elétrica; 
- Lei de Ohm; 
- Corrente, potência, tensão; 
- Ligações elétricas. 

Sujeitos Professora PF e coordenador-pesquisador. 

Regras 
- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador-pesquisador acompanha e participa do processo dando 
suporte para a realização; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e moral das tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores executam e constroem conhecimento a partir de seus 
pontos de vista, registram resultados e discutem novas intervenções; 
- O coordenador-pesquisador, como mediador, interfere no processo 
propondo questionamentos a fim de promover a reflexão do professor 
sobre sua ação. 

 

A proposta de montagem de um circuito elétrico contempla conteúdos 

conceituais da área de Física, considerados também como instrumentos nesta 

atividade. O aplicativo sugerido proporciona ao aluno, ou, neste caso, à professora, 

por meio de uma série de componentes elétricos como lâmpadas, tomadas e 

12 iCircuit é o primeiro aplicativo para iPhone e iPad para a concepção e experimentação de circuitos. 
Seu motor de simulação avançado pode lidar com circuitos analógicos e digitais e apresenta em tempo 
real sempre em análise. É o companheiro perfeito para estudantes, amadores e engenheiros. 
Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/app/icircuit/id383359044?mt=8>. Acesso em: 01 maio 
2014. 
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interruptores, organizar um circuito e fazer nele testes de funcionamento. Importante 

destacar que, para todas as tarefas propostas pelo coordenador-pesquisador aos 

professores, os tablets utilizados já continham as ferramentas instaladas e preparadas 

para uso. 

Durante a realização das atividades, os professores manusearam os 

equipamentos e buscaram acompanhar o roteiro proposto conforme descrito em uma 

folha impressa. Enquanto discutiam a atividade proposta, buscavam soluções para o 

manuseio do tablet, procurando respostas para suas dificuldades uns com os outros. 

Percebeu-se que durante aproximadamente 40 minutos a equipe buscou uma 

adaptação ao instrumento, o que já era previsto pelo coordenador-pesquisador, uma 

vez que antes da apropriação didática do instrumento existe a fase de adaptação à 

nova ferramenta. Dois professores mais experientes com “gadgets”13 encarregaram-

se de auxiliar os demais colegas. 

Durante o momento de realização das atividades propostas, alguns professores 

discutiam a respeito de outras possibilidades de aplicação da atividade, trazendo para 

outras áreas ou temas de conhecimento, como no caso do professor de Matemática, 

que sugeriu a montagem de uma malha numérica capaz de calcular as parábolas dos 

pássaros arremessados no jogo “Angry Birds”14. 

A professora PF mostrou-se entusiasmada em relação ao aplicativo 

apresentado, buscando, além de cumprir a tarefa proposta, outras formas de montar 

circuitos. No momento em que a professora trabalhava, o coordenador-pesquisador 

foi também sugerindo outros aplicativos que possuem características semelhantes, 

possibilitando uma abertura de possibilidades à professora. Já o professor PH e sua 

dupla tiveram alguns problemas com a conexão à internet para a montagem da página 

no Facebook e foram auxiliados, durante todo o tempo, pelo auxiliar técnico, que 

garantiu que as condições instrumentais não prejudicassem a atividade. 

13 Gadgets referem-se a mini aplicativos desenvolvidos para tornar mais simples a vida dos usuários – 
tanto no oferecimento de informações úteis quanto na melhoria de serviços pré-existentes. Disponível 
em: <http://www.tecmundo.com.br//1959-o-que-e-gadget-e-widget-e-a-mesma-coisa-
.htm#ixzz2frIlADlz>. Acesso em: 20 set. 2013. 
14 Angry Birds é uma série de jogos desenvolvidos pela finlandesa Rovio Entertainment. O game oferece 
jogabilidade com desafios baseados na Física e horas de valor de repetição. Cada nível requer lógica, 
habilidade e força para ser resolvido. Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/app/angry-birds>. 
Acesso em: 20 set. 2013. 
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A atividade seguiu até o final do encontro, porém, ainda não havia sido possível 

identificar em que medida a proposta e o instrumento haviam provocado 

transformações nos sentidos dos professores em relação ao objeto de apropriação de 

TDMs. Esse fato era previsto pelo coordenador-pesquisador, que pretendia visualizar 

os sentidos na tarefa proposta para o 4º encontro da formação, a utilização da 

plataforma Moodle. 

Nessa tarefa, os professores, cujos cadastros foram previamente elaborados 

pelo auxiliar técnico, receberam identificação de usuário e senha e foram orientados 

pelo coordenador-pesquisador. Como o encontro seguinte aconteceria depois de um 

mês, os docentes deveriam pesquisar e apresentar suas interpretações teórico-

práticas a respeito do significado de criticidade, criatividade e engajamento social. A 

ferramenta do Moodle utilizada para isso foi a Wiki. Por meio dela, cada docente, 

representado por uma cor, postaria suas explanações a fim de incitar os debates que 

aconteceriam no próximo encontro. 

Devido ao tempo de reunião que chegava ao fim, não houve oportunidade para 

uma discussão mais aprofundada com os professores a respeito da tarefa proposta 

no Moodle. No entanto, durante o mês que antecedeu o 4º encontro, muitos 

professores procuraram ajuda com o auxiliar técnico para fazer suas postagens e, em 

alguns encontros individuais, o coordenador-pesquisador promoveu discussões a 

respeito dos conceitos propostos. 

 

 

5.2.4  4º Encontro em grupo 
 

O quarto encontro de formação em grupo reuniu os professores que lecionam 

para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de novembro. Assim como 

nos demais encontros, este foi realizado em um horário dedicado normalmente às 

reuniões pedagógicas semanais, portanto, também não foi necessária nenhuma 

alteração na rotina do colégio. Nesse dia, apenas um dos professores participantes 

da equipe não estava presente. Os ausentes no encontro anterior estavam presentes 

neste encontro. O fato de estes professores não terem vivenciado a experiência com 

o tablet foi um motivo de preocupação para o coordenador-pesquisador, apesar de 

terem executado a tarefa proposta no Moodle. 
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A reunião aconteceu em uma sala de aula equipada com multimídia, acesso à 

internet e projeção. Para compreender o contexto dessa reunião, apresento no Quadro 

30, caractgerísticas do local de produção do encontro de formação: 

 
Quadro 30. Local de produção do encontro 4 

Momento físico e 
social de interação 

Sala de aula multimídia do Colégio Stagio. O encontro acontece em um 
local onde as aulas do Ensino Médio acontecem e todos devem aprender 
a lidar com o tablet na sala de aula. 

Papel social dos 
interlocutores  

Coordenador-pesquisador: mediar as situações discursivas e integrá-las 
com as participações no ambiente virtual Moodle que foram produzidas 
pelos professores. 
Grupo de professores: pesquisar, criar e postar definições para os 
conceitos de engajamento social, criticidade e criatividade em uma Wiki, no 
ambiente virtual Moodle. Participar das discussões sobre os conceitos 
apresentados. 

Objetivos da 
interação Discutir os conceitos de criticidade, criatividade e engajamento social. 

Objeto / conteúdo 
temático 

Criar um conceito comum para os que foram apresentados que se 
tornariam a base para o trabalho com TDMs neste colégio. 

 

O objetivo do 4º encontro era proporcionar uma discussão sobre os conceitos 

de criticidade, criatividade e engajamento social, uma vez que estes deveriam ser 

levados em consideração no planejamento da atividade que os professores 

participantes elaborariam para o encontro seguinte. A estratégia adotada pelo 

coordenador-pesquisador foi a de, na semana anterior ao encontro, utilizar a página 

de formação de professores criada na plataforma Moodle e, por meio da ferramenta 

Wiki, solicitar dos professores participantes que criassem uma definição sobre o 

primeiro olhar que tinham para os conceitos em discussão. Desta forma, por meio de 

um código de cores, onde cada professor participante assumia uma cor, colocaram 

suas definições, que seriam tomadas como base para as discussões no encontro. 

O quadro a seguir ilustra como foi construída a Wiki para o conceito de 

engajamento social, favorecendo a compreensão das próximas discussões. 

 
Quadro 31. Wiki para apresentação dos sentidos para o conceito de engajamento social 
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O que você entende por engajamento social? (PCP) 

Relacionar a aprendizagem ao cotidiano do aluno para que possamos, desta maneira, atingir uma 
aprendizagem mais significativa, que o aluno leve consigo para os mais diversos momentos de sua 
vida, e não apenas como uma simples memorização de conteúdos para realização de provas e 
cumprimento de tarefas escolares. 

É estimular nos alunos através de atividades didáticas, habilidades motoras, comunicação, 
escrita, resolução de problemas, etc., para que ele possa usar essas habilidades na sua vida adulta 
em situações diversas como o trabalho por exemplo. 

São atividades realizadas pelos alunos, visando estimular a sua participação em causas 
comunitárias e sociais que poderá ajudar em sua vida profissional. 

Essa ideia está relacionada ao envolvimento voluntário em situações cuja interação entre as pessoas 
está muito presente. 

É a união de pessoas em busca de um bem comum. 

Mudando eu, mudo o mundo. Engajamento é conhecer e agir sobre a sociedade que vivo. Identificar 
falhas e relacioná-las com minha existência... e transformá-las associando-se com outras pessoas. 

São atitudes/atividades do aluno, visando o bem comum, sem buscar vantagens pessoais. 

 

Em uma Wiki, existe a possibilidade de criação de textos colaborativos, e a 

estratégia das cores é a mais utilizada para identificar a opinião de cada um que 

compartilha a gestão de um texto. No exemplo apresentado, a Wiki teve início com 

uma pergunta de PCP e, em seguida, os professores apresentaram suas posições a 

respeito. A tarefa não configurou um texto compartilhado, mas deixou em aberto a 

opinião de todos a respeito do assunto. 

Para introduzir o encontro, o coordenador-formador apresentou os objetivos e 

esclareceu algumas dúvidas dos participantes quanto ao trabalho que deveriam 

desenvolver para o 5º encontro. A página onde os professores colocaram suas 

definições foi projetada na lousa, par que todos tivessem acesso a o que estava em 

discussão. A maioria dos professores apresentou suas definições, o que facilitou muito 

a discussão. Pude observar, na fala dos participantes que não conseguiram realizar a 

tarefa, que a dificuldade esteve ligada a questões técnicas. 

Conforme combinado, a discussão teve início pelo conceito de criatividade. 

Conforme lia o que os professores haviam apresentado na Wiki, PCP questionava 

sobre o que queriam efetivamente dizer. O excerto abaixo ilustra o momento em que 

PCP faz a leitura do texto apresentado por PH. 
 

 

http://www.colegiostagio.com.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=67
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Quadro 32. Excerto 1 - 4º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

62PCP 
Eu vou falando todos aqui, e comentamos no final, senão não vai dar tempo. Criatividade 
é utilizar elementos do cotidiano que se conectam à realidade do aluno para dar significado 
ao conhecimento acadêmico, foi o PH? (Interrogativa) 

63PH 
Sim, é, porque pra ele começar a improvisar, ele tem que ter algo que ele enxergue aquilo, 
como ele enxerga isso ou aquilo, é a vida dele, ou ele já conseguiu associar com as coisas 
que ele já tinha internamente, aí ele vai produzir, aí a produção vai ser com a sua cara. 

64PM O PH pensou especificamente na aula né. 

65PH Na aula, isso. 

66PM Criatividade específico de aula, assim, tentar relacionar isso com a vida dele, dar uma 
aula. 

67PCP 

E eu acho que é isso mesmo, aliás próprio conceito do Vygotsky, ele fala de conhecimento 
científico e conhecimento cotidiano, é justamente a aproximação de tudo o que ele adquiriu 
durante a vida que é o conhecimento cotidiano, ou seja, o senhor da roça, que sabe carpir, 
que sabe de tudo o que ele faz ali, ele tem esse conhecimento cotidiano dele, ele não 
aplica matemática, de uma certa forma? Ele não utiliza estratégia do seu cotidiano para 
resolver a questão do terreno dele? Na porção de terra, ou na plantação, enfim, como é 
que ele consegue fazer isso? (Semirretórica) Ele consegue aplicar o conceito no seu 
cotidiano, mesmo que inconsciente, por descoberta, por criatividade. 

68PH 
É o caso da matemática da cozinha também, as ciências, a biologia, a física né, vocês 
lidam mais com o cotidiano, quer dizer, todo mundo lida, mas o de vocês é mais palpável 
né. 

69PF É mais fácil fazer significado né. 

70PH É. 

71PF Eu lido muito com a Matemática quando eu vou na 25. 
72 

TODOS Risos 

73PF Com o limite do cartão. 

 

Para poder abrir espaço para que PH participasse do diálogo, PCP solicitou do 

professor a leitura da definição de criatividade introduzida na Wiki. Para PH, o conceito 

de criatividade está relacionado a trazer elementos cotidianos para introduzir 

conteúdos acadêmicos, o que, em primeira instância, relaciona-se aos conceitos 

cotidianos e científicos, conforme discutidos por Vygotsky (1934). Ao justificar sua 

colocação, PH explica que para que o indivíduo comece a criar, é preciso que ele faça 

relação com seus conhecimentos prévios, antes que a produção tenha a sua própria 

identidade. 

A afirmação de PH, conforme os turnos 64 e 66 parece ser também um ponto 

de concordância entre os professores, ao pensar no contexto específico da sala de 

aula. Vale notar também o uso, por diversas vezes, do pronome pessoal “ele”, 
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caracterizando que PH, pessoalmente, não se incluiu no processo de criatividade, ou 

pelo menos, até esse momento, não apresentou o papel do professor quanto a isso. 

No turno seguinte, 67, PCP modaliza, mesmo que apresentando incerteza “eu acho”, 

e discute a afirmação de PH conforme os preceitos vygotskyanos.  

Ao trazer o exemplo de uma pessoa que trabalha na roça e seus 

conhecimentos cotidianos sobre a matemática, PCP pergunta: “como ele consegue 

fazer isso?”. Esta seria uma pergunta de expansão, no entanto, PCP a transforma em 

uma semirretórica, ao responder ele mesmo a pergunta, sem permitir que os 

participantes refletissem sobre o que perguntou. Essa questão assemelha-se a o que 

foi discutido por Perelman e Olbrecht-Tyteca (1996), pois, ao ignorar as teses aceitas 

pelos participantes e colocar suas próprias conclusões, por possuir uma grande 

confiança ou, pelo fato de não levar em consideração, mesmo que inconscientemente, 

as teses aceitas pelo grupo de professores, PCP configura seu discursocomo 

autoritário. 

Por outro lado, no turno 68, PH generaliza a ideia apresentada por PCP 

trazendo novos exemplos, como a vivência na cozinha e sua relação com a 

Matemática, Física e outras disciplinas. Por meio do marcador argumentativo “mas”, 

demonstra ter dificuldade para fazer essas relações na disciplina que leciona. Isso fica 

claro quando ele afirma: “isso é mais palpável na área de vocês”. Para que essa ideia 

fosse expandida, PCP deveria ter feito uma pergunta de expansão para saber sobre 

os sentidos apresentados por PH, no entanto, a colocação de PH introduziu PF no 

discurso. 

Ao inserir-se no discurso, PF apresenta um exemplo da vida pessoal – “fazer 

compras na 25 de Março” – para ilustrar o que PH disse, demonstrando assim o 

entendimento que teve a respeito desse tema. Apesar da possibilidade de participação 

dialogal dos professores, no excerto apresentado a expansão dos sentidos não foi 

possibilitada por PCP, uma vez que o conceito discutido está muito mais relacionado 

ao engajamento social do que à criatividade e isso poderia ter sido melhor explorado 

com perguntas de expansão. Como PCP não promoveu nenhum tipo de 

questionamento nesse sentido, a discussão favoreceu a participação dos professores, 

porém, ficou em um plano discursivo pragmático. 

A discussão sobre o conceito de criatividade estendeu-se por mais de metade 

da reunião, preocupando PCP com o tempo disponível, o que fez com que acelerasse 

o processo. Isso pode ter sido um dos fatores que o impediu de explorar os sentidos 
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do grupo, uma vez que ainda havia mais dois conceitos a serem discutidos. A 

professora PF não participou da discussão desse conceito, portanto, apresento sua 

participação, ocorrida no momento seguinte. 

O próximo conceito que foi discutido pelo grupo foi a criticidade. No mesmo 

formato proposto anteriormente, PCP propõe a abertura de discussões fazendo a 

leitura das definições na Wiki e pedindo esclarecimentos aos professores. No excerto 

a seguir, é possível observar que PCP inicia a discussão do conceito a partir da 

definição apresentada por PF. 

 
Quadro 33. Excerto 2 – 4º encontro de formação 

Turno / 
Iniciais Discurso 

103PCP 
Posso partir para o item criticidade agora? PP1 é a vermelha? Não, quem é? 
(Desenvolvimento) É a PF! Que em Relação aos termos e aos fatos apresentados e 
conhecidas de acordo com sua vivência. 

104PF 

A gente critica de acordo com aquilo que a gente convive. As vezes o que é pra um não 
é para o outro, então eu tenho base na minha vivência, minha base vai ser o que naquilo 
que eu critico? Naquilo que eu vivencio, se eu não sei o que acontece do outro lado, não 
tem como eu criticar embasada naquilo. Então (eu) acho que a gente critica de acordo 
com a nossa vivência, se eu não conheço um assunto, eu não tenho como falar, eu não 
sei o que que tá acontecendo, que é a volta da criatividade, se eu não tenho base, como 
vou fazer alguma coisa? (Retórica) Se não tenho conhecimento do assunto, eu não tenho 
como criar ou como criticar. 

105PCP 

Você falou uma coisa, falar sabendo, aí eu vou ler o do PM que completa a sua, pode ser 
PM? (Metadiscursiva) Olha só, a criticidade, é o questionamento que fazemos sobre a 
estrutura e situações postas de forma fundamentada, sem achismo, ou seja, com base 
científica, não é a crítica pela crítica, mas algo que acrescente. Todos concordam? 
(Expansão) 

106PM 

Eu acho perigoso você criticar algo pela sua vivência. Porque é um recorte da realidade 
e se você não tiver.... ela pode ser uma crítica baseada no senso comum. Aí você num tá 
criticando aquilo de forma a acrescentar alguma coisa. Você tá criticando porque você tá 
olhando pro seu público. Por exemplo, quando fomos lá na comunidade quilombola eu 
perguntei pra eles o que foi o governo Lula, pra ele foi ótimo ele disse. Então é o sentido 
que eles dão. Se eu pensar, pra mim não foi bom, mas pra eles sim. 

107PA Mas veja só, a crítica é a partir do seu mundo.  Por que você pode ver que pro outro, foi 
muito significativo. 

108PP1 

Mas aí amplia o teu, porque eu lembro quando no Nordeste, no Nordeste é muito claro o 
questionamento do Bolsa Família, é muito, muito forte isso, então, quem concorda, por 
que concorda? Quem discorda? (Retórica) Então, eu vi coisas que nunca passou pela 
minha cabeça, então é isso que eu também acho, amplia o teu mundo, mais do que a tua 
vivência, você também aprende com a vivencia do outro. 

109PF Mas a gente questiona baseado no que a gente vive. 

110PP1 Então, esse é o teu primeiro questionamento. 

111PM Mas eu acho perigoso fazer uma crítica baseada só na tua vivência. 

112PF Mas a nossa vivência é baseada naquilo de todos nós. O senso comum vem de onde? 
(Semirretórica) Da vivência. 
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A professora PF, ao apresentar na Wiki sua opinião sobre o conceito de 

criticidade, trouxe a palavra vivência como central. Para ela, a crítica só pode ser feita 

a partir daquilo que se vive. Para a discussão a respeito da opinião da professora, o 

coordenador-pesquisador, por meio do modalizador “posso”, pede permissão a PM 

para ler sua definição, a fim de confrontar com a discussão de PF. PCP, utilizando-se 

de uma pergunta de expansão como instrumento discursivo, chama todos à 

participação e entrelaçamento de posições, pedindo para se posicionarem a respeito 

da opinião de PM. 

A partir daí, nos turnos 106, 107 e 108, os professores PM, PA e PP1 

apresentam os seus sentidos a respeito do conceito de criticidade de forma crítica e 

contrária em relação a PF. Pode-se perceber que, no discurso de PM e PP1, a vivência 

apresentada por PF teve um significado ligado à experiência de suas vidas. Ambos 

trouxeram experiências pessoais, mostrando que paradigmas são quebrados em 

relação a ideias pré-concebidas, ou ao senso-comum, quando se tende a ouvir o outro. 

O sentido apresentado pelos professores corrobora o que pensa Borges (2009), 

quando ressalta que o sujeito que vai se apropriando das tecnologias de forma crítica 

e consciente é capaz de utilizá-las a seu favor e a favor do outro, do seu grupo social, 

buscando a transformação de sua realidade ao mesmo tempo em que se auto 

modifica. Tal aspecto relaciona-se ao conceito de criticidade apresentado para 

discussão. 

Vale notar a presença, por muitas vezes, da utilização dos pronomes pessoais 

“eu”, “você” e “ele”, indicando um movimento que apresenta o sentido de criticidade 

dos professores, a preocupação de olhar-se a partir do outro e vice-versa. Entre os 

turnos 107 e 112, com exceção do 110, todas as explanações foram iniciadas com o 

marcador argumentativo “mas”, contrapondo opiniões, gerando um movimento 

argumentativo e uma exposição de sentidos. 

O sentido de criticidade, apresentado por PF na Wiki e explicado por ela no 

turno 104, provocou um movimento nos sentidos dos demais participantes e também 

no dela. O ponto fundamental para que isso acontecesse foi a pergunta de expansão 

apresentada por PCP, convidando todos à participação, proporcionando a realização 

do debate em torno do conceito em um plano discursivo argumentativo. 

As regras de participação no quarto encontro de formação possibilitaram uma 

divisão do trabalho com mais igualdade se comparada aos demais encontros. Os 

participantes passaram a verbalizar mais as suas opiniões. Observei que muitos 
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participantes pautaram-se criticamente em situações diárias ou exemplos das suas 

práticas ou valores referentes ao processo de ensino-aprendizagem, o que talvez 

mostre um ponto positivo quando falamos da desarticulação teórica e prática, 

resquício da formação dos professores que está enraizada em uma concepção 

epistemológica herdada do positivismo (MAGALHÃES, 2002; GÓMES, 2001; 

KINCHELOE, 1997; CELANI, 1995). 

Devido ao tempo escasso, não foi possível a discussão a respeito do conceito 

de engajamento social. Minutos antes do encerramento do encontro, o coordenador-

pesquisador relembrou aos participantes que no próximo e último encontro, a ser 

realizado no mês de dezembro, cada um deveria apresentar uma proposta de aula 

utilizando o tablet como ferramenta de trabalho e mediação do ensino-aprendizagem. 

Destacou a importância de que todos buscassem refletir sobre os conceitos que foram 

discutidos e tentassem implantá-los em suas propostas de aula. 

 

 

5.2.5  5º Encontro em grupo 
 

O quinto e último encontro de formação reuniu os professores que lecionam 

para o Ensino Médio em uma manhã de quarta-feira, no mês de dezembro. O encontro 

aconteceu após o término das aulas, em uma semana de planejamento pedagógico. 

Nesse encontro, contamos com um imprevisto: os professores que lecionavam 

também na rede estadual tiveram um chamado de emergência e não puderam 

comparecer, portanto, somente 7 dos 14 professores que iniciaram o programa de 

formação estavam presentes. 

Durante a semana que antecedeu o encontro, percebi que muitos professores 

procuraram o auxiliar técnico para discutir e pedir auxílio em relação a aplicativos que 

poderiam utilizar para preparar suas aulas. 

Mesmo com um público mais reduzido, o coordenador-pesquisador decidiu 

manter o encontro e garantir que a regra estabelecida fosse cumprida. Dessa forma, 

estaria estimulando os participantes para que a divisão de tarefas fosse cumprida e 

que o objeto de apropriação das TDMs fosse compartilhado, ao menos, entre os 

presentes. 

O primeiro professor a apresentar a proposta foi PH, que trouxe uma vivência 

de uma aula de História a respeito do conceito de “ditaduras”, na qual, por meio de um 

 



 

124 

 

aplicativo para tablet, o Google Talk15, os participantes poderiam, em tempo real 

durante a aula, discutir por meio de mensagens que apareceriam em uma tela 

projetada pelo professor no quadro branco. A ideia era que todos os participantes, na 

posição de alunos, se engajassem em uma situação discursiva a respeito do tema. 

Segundo o professor, essa atividade poderia facilitar a participação de alunos mais 

tímidos, que normalmente apresentam dificuldades para fazer perguntas, em aulas 

expositivas. 

Na sequência, a professora PF apresentou sua proposta de aula. A estratégia 

adotada por ela foi utilizar, como instrumento, o aplicativo Educreations 16 . A 

professora preparou uma aula, gravada em vídeo e com áudio sincronizado com 

animações, para discutir o conceito de velocidade média. Segundo a professora, a 

ideia seria compartilhar essa aula online com os alunos e estes, de uma forma 

colaborativa, incluirem seus comentários para complementar a aula com situações de 

seu cotidiano. 

Foi interessante notar, na aula preparada pela professora, que os conceitos de 

“sobrevivência” e “vivência”, tão discutidos por ela durante os encontros, apareceram 

de uma forma explícita. No sentido da “sobrevivência”, a professora deu um salto 

técnico considerável ao preparar a videoaula. Pode-se considerar que, para um 

iniciante, preparar uma aula com o aplicativo por ela escolhido possui um grau de 

dificuldade moderado. A professora comentou sobre suas inúmeras tentativas para 

conseguir cumprir a tarefa.  

Em todos os encontros de formação, os enunciados proferidos por PF e PH 

apresentavam alguns traços discursivos que traziam pistas sobre o sentido que 

estavam construindo para a ferramenta. Observei, nos discursos proferidos por PH, a 

presença dos pronomes “eles” e “deles”, o que pode ser interpretado como uma fonte 

de insegurança do professor, tentando atribuir as responsabilidades ao outro. Isso 

15 Google Talk é um mensageiro rápido e fácil de usar para conversar. A interface do usuário é 
projetada especialmente para conversar com amigos facilmente no iPad, iPhone e iPod touch. 
Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/app/chat-for-google-talk/id480613677?mt=8>. Acesso em: 
01 maio 2014. 
16 Educreations transforma o tablet em um quadro de gravação que captura voz e escrita para produzir 
vídeo aulas que podem ser compartilhadas online. Fonte: <http://www.educreations.com>. Acesso em: 
01 maio 2014. 
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pode ter ocorrido devido à dificuldade técnica comentada pelo próprio professor no 

primeiro encontro. 

Já a professora PF, em praticamente todos os seus turnos, utilizou o pronome 

“eu”, atribuindo responsabilidade a si mesma, como questão de “sobrevivência, o que 

significou a persistência apresentada por ela ao buscar vivenciar o instrumento ao 

máximo, para ganhar experiência, possibilitando enxergar novas maneiras para sua 

abordagem didática. 
Os demais professores também apresentaram suas propostas, e o que 

predominou nas apresentações, que pode ser considerado como uma regra, foi o fato 

de que, quanto mais os professores buscaram ajuda e experimentaram tecnicamente 

os aparelhos, maiores foram as condições de apropriação metodológica do tablet, o 

que vale para qualquer TDM que implantarmos na sala aula. 

Ao final do 5º encontro, pude observar, por meio da participação e das falas 

apresentadas pelos professores que, apesar das deficiências técnicas, fator que 

dispederia um esforço pessoal de todos para superação, as possibilidades de novas 

abordagens, discutidas a partir dos conceitos apresentados no 4º encontro ainda 

careciam de estudos mais aprofundados. Essas carências foram posteriormente 

discutidas e confrontadas nos encontros individuais. 

Os encontros individuais aconteceram durante todo o ano de 2013. Nessas 

reuniões entre professores e coordenador-pesquisador, diferentes foram os graus de 

apropriação quanto à nova ferramenta. Durante todo o ano, os professores tentaram 

diferentes abordagens com os alunos. Algumas delas ainda apresentaram um caráter 

instrucionista, baseado no estímulo e resposta, mesmo tento o tablet como 

instrumento de trabalho. Já os professores melhor adaptados à ferramenta, buscaram 

ajuda com os próprios alunos a respeito de aplicativos mais adequados às suas 

propostas, possibilitando assim, uma abordagem mais voltada à realidade sócio-

histórico-cultural da turma. Algumas das atividades elaboradas pelos professores 

encontram-se na seção de anexos. 

Por meio das análises apresentadas, busquei responder à seguinte pergunta 

de pesquisa: 

Como se realizou o processo de formação para o uso de tecnologias digitais 

móveis por um grupo de professores em uma escola privada da região do Grande 

ABC em São Paulo? 
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Para que a pergunta fosse respondida, duas perguntas-guia me auxiliaram na 

organização das análises: 

 

 Que atividades foram realizadas para a gestão coletiva de professores? 

 Como se realizou a gestão dessas atividades? 

 

Para responder a primeira – que atividades foram realizadas –, realizei a 

discussão dos encontros à luz da TASHC, valorizando os aspectos sócio-histórico-

culturais dos envolvidos no programa de formação, considerando o momento físico e 

social onde as interações ocorriam. O destaque coube à organização das regras e da 

divisão de trabalho. Isso propiciou ao coordenador-pesquisador e aos professores 

participantes uma alternância nos pepéis de mediação nos momentos de enunciação, 

que foi aumentando a cada encontro, durante as discussões. 

Para Engeström (2001), o que determina a participação dos envolvidos é a 

divisão do trabalho, criando diferentes modos de agir, visto que cada um carrega sua 

própria história; estas interagem de um sistema de atividade para outro por meio dos 

artefatos culturais, das regras e da comunidade. Pode-se dizer que há uma fonte de 

contradições e inovações que emergem das vozes sempre em negociação. 

A divisão de tarefas, em uma forma alternada nos discursos, possibilitou uma 

gestão compartilhada, crítico-colaborativa ao proporcionar um avanço nos sentidos 

produzidos pelos professores participantes, principalmente no próprio coordenador-

pesquisador, que também se transformou nesse processo. Isso ficou visível na medida 

em que também este foi se tornando mais questionador e propiciando instrumentos 

para que os professores falassem e vivenciassem situações propícias à criação de um 

sentido compartilhado para a apropriação das TDMs para o trabalho na sala de aula. 

Liberali (2013) enxerga essa questão a partir da argumentação como uma forma de 

estabelecer uma relação transformadora nos sujeitos, levando os educadores e o 

coordenador-pesquisador a criarem um novo significado para o uso das TDMs na sala 

de aula. 

A gestão crítico-colaborativa é possível em um encontro de formação de 

professores para o trabalho com TDMs na sala de aula contanto que a atividade de 

formação esteja em consonância com a realidade sócio-histórico-cultural dos 

educadores. Identificou-se, durante o processo de formação, que professores que não 
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tiveram possibilidades de externalização de suas vozes sentiram maior dificuldade em 

seu relacionamento com o objeto da atividade, uma vez que este não se tornou um 

objetivo pessoal, justamente pela dificuldade apresentada na historicidade de sua 

relação com as tecnologias. 

O sistema de atividade composto pelos cinco encontros de formação sofreu 

transformações ao longo do processo, na medida em que o coordenador-formador 

sentiu a necessidade de adaptações às realidades dos sujeitos e da comunidade. O 

impulso em relação ao resultado da atividade, de acordo com Ninin (2013), se dá 

justamente pela inserção de novas perguntas, que apareceram propostas na maioria 

dos encontros justamente para estabelecer links com as anteriores. 

Em linhas gerais, percebeu-se que os docentes que possuíam maior domínio 

sobre a ferramenta conseguiram discutir com maior propriedade os conceitos 

apresentados, transpondo-os para o plano de suas aulas de uma maneira mais 

engajada com a vida social, como, por exemplo, a aula apresentada por PF. O fato de 

a professora ter participado de todos os encontros e, pessoalmente ter se esforçado 

para adaptar-se ao novo instrumento, possibilitou-lhe perceber a necessidade de uma 

abordagem menos instrucionista. 

Essa questão é comentada por Stetsenko e Arievitch (2008), quando dizem que 

esse tipo de padrão estímulo-resposta leva a um modelo de aprendizagem por 

memorização, portanto, sem conexão com a vida do aluno. Tal discussão vai ao 

encontro do que pensam Almeida (2000, 2011), Goulart (2002), Fantin e Rivoltella 

(2012), pois, para estes, a formação inicial docente carece de uma abordagem mais 

integrada para o uso das ferramentas tecnológicas, ficando submetidas a uma 

abordagem instrucionista, baseada no estímulo e resposta. 

Podemos dizer que os professores que não tiveram a oportunidade de 

externalização de suas vozes durante processo de formação, tiveram seu conatus, ou 

potência em agir (ESPINOZA, 1677), diminuídos durante o processo. Ao verem o 

desenvolvimento dos demais, desestimulam-se no processo de buscar a superação 

frente ao problema estabelecido com a introdução do novo instrumento, o que nas 

observações feitas pelo coordenador-pesquisador durante os encontros, tornou-se 

evidente na medida em que percebi que os que tinham pouca participação, muitas 

vezes estavam intimidados perante os conhecimentos dos colegas.  

Por fim, pode-se dizer que a expansão do objeto inicial ocorreu de uma forma 

mais efetiva nos participantes com quem PCP teve uma postura discursiva mais elaborada, 
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organizada e questionadora, dando voz à externalização de suas ideias e 

possibilitando o aumento da potência em agir nos encontros. 

A diversidade de atividades realizadas durante o processo de formação 

possibilitou aos professores focais desta pesquisa uma ressignificação dos sentidos 

trazidos desde o 1º encontro. Isso foi possível quando PCP colocou-se de forma mais 

questionadora, possibilitando a expansão dos sentidos, caracterizando, desse modo, 

uma gestão crítico-colaborativa e constituindo uma Cadeia Criativa.  

Ao ter na TASCH a base para a compreensão dos diálogos ocorridos durante 

os encontros, o coordenador-pesquisador pôde compreender, de uma forma mais 

abrangente, os efeitos de sentido que eram produzidos pelos participantes. Apesar de 

alguns desses sentidos não serem possíveis de ilustração, o coordenador-

pesquisador procurou materializá-los a partir de sua vivência e conhecimento do grupo 

com o qual trabalha, há alguns anos.  

Pode-se dizer, por meio dos dados apresentados nos cinco encontros de 

formação, que o papel estabelecido pela linguagem, na Cadeia Criativa de formação 

de professores para a apropriação de TDMs, é fundamental, já que esta é importante 

para que haja a formação crítico-colaborativa dos participantes.  

Apesar de as análises demonstrarem tais afirmações, concluo que a introdução 

das TDM´s no contexto da sala de aula exige, tanto dos professores quanto da escola, 

uma mudança de posturas que diz respeito não somente às abordagens, mas também 

ao movimento de apropriação das ferramentas, a fim de incorporá-las como cultura na 

escola. 

Por fim, por tratar-se de um campo em franca expansão no contexto da 

educação, exige-se uma mudança de paradigma que deve ser iniciativa não somente 

das escolas, mas deve, principalmente, começar com a formação inicial de 

professores, nos cursos de licenciatura. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No início do programa de Mestrado, em 2012, minha intenção era a de elaborar 

um material didático, junto aos professores, para a aplicação nas aulas do 1º ano do 

Ensino Médio, conforme apresentei na introdução deste estudo. Acreditava que, por 

meio desse material, a introdução do tablet na sala de aula se tornaria mais fácil, ou 

ainda, mais significativa aos alunos. Por ainda não ter nenhuma experiência como 

pesquisador, não havia percebido que a elaboração de material seria um projeto de 

ação, que envolveria prioritariamente fazer com que os professores se engajassem na 

proposta e, para isso, precisariam de uma base pedagógica sólida frente ao novo 

instrumento a eles apresentado. 

Os conceitos de sentido e significado que me foram apresentados no 1º 

semestre de 2012, amplamente discutidos pelo grupo de pesquisa, pelos colegas de 

classe e pela professora e orientadora Fernanda Liberali, despertaram meu interesse 

e mostraram-me uma nova maneira de organizar a formação de professores. Como a 

maioria dos professores que lecionam para o Ensino Médio no colégio possuíam 

conhecimentos básicos da área tecnológica, fatalmente eu enfrentaria um grande 

problema frente à proposta inicial. Foi através dos conceitos trabalhados no curso e no 

grupo de pesquisa que percebi a importância da prática discursiva em busca de uma 

noção comum, que faria com que os professores se engajassem na nova proposta. 

Para isso, com o apoio de minha orientadora e com o aval da direção do colégio, 

decidi elaborar um programa de formação que contemplasse os conceitos que foram 

sendo apresentados nas aulas do programa de mestrado. Foi fundamental o 

direcionamento dado por minha orientadora para a elaboração de cada um dos 

encontros. Como o programa de formação teve início já no segundo semestre de 2012, 

meus conhecimentos teóricos sobre a teoria da atividade e sobre sentidos e 

significados ainda eram rasos, insuficientes para que eu pudesse caminhar sozinho 

nesse percurso.  

Acho importante destacar que durante o período em que este estudo se 

desenvolveu, diversas foram as transformações pelas quais não somente eu mas 

também a escola passamos. No ano de 2013, além de estar envolvido com as 

atividades de pesquisa e com os afazeres que demandam a função de coordenador 
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pedagógico, decidi me casar e dei início à reforma de uma casa. No entanto, acredito 

que esses fatores, apesar de tomarem grande parte do tempo de minha vida pessoal, 

contribuíram de forma significativa também para o meu crescimento pessoal e para o 

meu amadurecimento humano e profissional. Em relação à escola, diversas foram as 

vezes em que o peso pela culpa de não estar presente fisicamente, atuando ao lado 

dos professores para a implantação do projeto, fizeram com que eu me questionasse 

sobre a maneira como estava atuando. 

Durante os encontros ocorridos durante todo o segundo semestre de 2012, 

minha atuação foi, por muitas vezes, não colaborativa, no sentido de não gerar 

expansão dos sentidos produzidos pelos professores. Isso não quer dizer, de forma 

alguma, que não houve nenhuma transformação no contexto escolar. Ao contrário, 

percebi no ano de 2013, que os conceitos e as vivências apresentadas aos professores 

nos encontros proporcionaram quebras de paradigmas e ajudaram a fazer com que, 

durante o ano, estes buscassem meios para a utilização do tablet na sala de aula. 

Isso deve-se ao fato de que, apesar de minha falta de percepção no momento 

dos discursos quanto aos questionamentos, os professores experimentaram, muitas 

vezes, trocas de papéis, envolvendo-se em situações discursivas uns com os outros 

e, principalmente, estabelecendo uma relação dialética com os instrumentos que lhes 

foram apresentados. A professora PF desenvolveu várias novas formas de apresentar 

conteúdos aos alunos, tendo agora o tablet como seu aliado. Em suas aulas, pude 

observar a presença dos conceitos de criatividade e engajamento social, tão 

amplamente discutidos no 4º encontro.  

Em uma das aulas planejadas pela professora, o conceito de “Leis de Newton” 

foi trabalhado por meio de um aplicativo em que os alunos, com seus tablets, deveriam 

construir uma história em quadrinhos relacionando o conceito a uma situação 

cotidiana. O resultado foi surpreendente para todos. Para a professora, significou a 

comprovação de que uma abordagem mais voltada ao protagonismo do aluno pode 

ser muito mais efetiva. Para os alunos, a aprendizagem tornou-se mais significativa e 

mais divertida.  

A imagem abaixo retrata uma das atividades elaboradas pelos alunos na aula 

de Física: 
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Figura 6. Atividade de física realizada por aluno do 1º ano do Ensino Médio 

 
 

O professor PH, apesar de se apresentar muitas vezes de uma forma dura, no 

sentido de questionar a preparação dos alunos para lidarem com a nova ferramenta, 

em menor grau em relação à PF, também apresentou algumas transformações em 

suas aulas. Apesar de uma certa dificuldade com tecnologias, fato apresentado por ele 

mesmo nas discussões, durante todo o ano foi transformando as suas abordagens nas 

aulas de História.  

Tradicionalmente, os professores dessa disciplina caracterizam-se por longos 

discursos em sala de aula e, muitas vezes, por uma prolixidade em seus discursos. 

Essa foi a maior transformação que ocorreu nas aulas do professor PH, que passou a 

enxergar o contexto, em muitas de suas aulas, por um viés mais embasado no que os 

alunos trazem de seu cotidiano. Apesar de ter usado pouco o tablet, o primeiro passo 

em direção a uma metodologia mais dialética e argumentativa foi dado. 

Esta pesquisa deve contribuir, de forma relevante, para a compreensão dos 

tipos de argumentos e perguntas que ocorrem em um contexto de formação de 

professores e, principalmente, para a sua importância na circulação e articulação de 

sentidos dos participantes. Os dados apontaram que, conforme as perguntas e as 
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respostas apresentadas pelos participantes se entrelaçavam em um plano de ação 

discursiva argumentativa, o processo de formação foi contribuindo para um 

crescimento pessoal e profissional dos professores e também do coordenador-

pesquisador. No entanto, foi pela análise dos fatores sócio-histórico-culturais que 

essas contribuições tornaram-se evidentes e puderam gerar transformações nos 

professores.  

Na escola, espera-se que este projeto dê início a uma grande mudança cultural, 

em que as mídias que são trazidas pelas TDMs sejam encaradas não somente como 

uma aula diferente, ou como um momento de ludicidade, mas sim, como a cultura em 

si, como a realidade que vivemos e que precisa ser discutida e reinventada em seus 

modos de uso. No ano em que concluo este estudo, percebo que as transformações 

geradas pela introdução do tablet na sala de aula no 1º ano do Ensino Médio, hoje, 

cresceram de uma forma considerável.  

O projeto foi expandido também para as turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental II. Para isso, os professores também passaram por um processo de 

formação, só que desta vez, o cuidado por parte do coordenador-pesquisador em 

relação ao estabelecimento de uma ação argumentativa fez-se mais constante, devido 

à experiência e aos conhecimentos acumulados durante o programa de Mestrado. 

Espero, por fim, que este estudo contribua para a área de formação de 

professores e sensibilize instituições escolares a investirem fortemente na formação 

contínua docente. Inserir as TDMs na sala de aula é uma tarefa de muita 

responsabilidade, uma vez que não se trata apenas de colocá-las no contexto e repetir 

as velhas formas de ensinar, mas também, de se considerar uma forma de atuação 

crítica e consciente frente aos meios de comunicação, proporcionando modos de ser 

e estar no mundo mais colaborativos e criativos. 

Através das disciplinas cursadas, seminários de orientação e pesquisa e do 

incentivo à participação em congressos nacionais e internacionais que aconteceram 

durante minha permanência no programa de Mestrado na PUC-SP, pude repensar as 

minhas concepções filosóficas e, principalmente, minhas relações com os outros e 

com o mundo. No âmbito profissional, pude rever minhas concepções de 

metodologias de ensino-aprendizagem, revendo minha prática à luz da teoria.  

A grande lição que aprendi durante este período é que, para transformar, é 

preciso ouvir, refletir, questionar e, principalmente, proporcionar meios para que isso 

ocorra, ou seja, investir sempre na formação contínua.  
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Atividades preparadas pelo coordenador pesquisador para a 
vivência com o tablet. 
 

Atividade 3 - PM (Matemática)  

Atividade 
Social Ensinar matemática por meio do jogo “Angry Birds” 

Objeto 
Aplicar conceitos de parábola para encontrar a direção 
correta em que o pássaro deve atingir o alvo no jogo 
“Angry Birds” 

Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Aplicativo do jogo “Angry Birds” 
- Aplicativo “Numbers” para execução de planilha; 
- Conceitos da Matemática: 
- Parábolas; 
- Tabelas; 
- Gráficos. 

Sujeitos Professores , Coordenador de área e coordenador 
pedagógico. 

Regras 

- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador de área acompanha e participa da 
produção; 
- O coordenador geral, direção e orientadores 
educacionais acompanham e participam do processo; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e 
moral das tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em 
geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores executam o aplicativo, jogam o jogo 
“Angry Birds”, anotam as parábolas e os resultados 
obtidos. Registram esses dados na planilha e buscam 
intervenções para a obtenção de melhores resultados no 
jogo; 
- O coordenador de área realiza a atividade junto aos 
professores dando-lhes subsídios pedagógicos e 
questionando as escolhas; 
- O coordenador pedagógico, como mediador, interfere 
no processo propondo questionamentos a fim de 
promover a reflexão do professor sobre sua ação. 
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Atividade 4 – PQ1 (Química) e PB (Biologia) 

Atividade  
Social Dissecar um sapo para estudo de órgãos 

Objeto Fazer a dissecação virtual de um sapo por meio do 
aplicativo no tablet. 

Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Aplicativo Frog Dissection; 
- Acesso às redes de busca para pesquisa conceitual e 
de imagens; 
- Conceitos da Biologia: 
     - órgãos; 
     - anfíbios. 

Sujeitos Professoras, Coordenador de área e coordenador 
pedagógico. 

Regras 

- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador de área acompanha e participa da 
produção; 
- O coordenador geral, direção e orientadores 
educacionais acompanham e participam do processo; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e 
moral das tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em 
geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores discutem, constroem conhecimento a 
partir de seus pontos de vista, registram resultados e 
discutem novas intervenções; 
- O coordenador de área realiza a atividade junto aos 
professores dando-lhes subsídios pedagógicos e 
questionando as escolhas; 
- O coordenador pedagógico, como mediador, interfere no 
processo propondo questionamentos a fim de promover a 
reflexão do professor sobre sua ação. 
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Atividade 5 - PG (Geografia) e PQ2 (Química) 

Atividade  
Social Construir uma cidade sustentável no jogo “Cidade Verde” 

Objeto Aplicar o conceito de sustentabilidade e planejamento de 
ações para o desenvolvimento social 

Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Conta de e-mail para criação de usuário na plataforma 
do jogo; 
- Acesso às redes de busca para pesquisa conceitual e de 
imagens; 
- Conceitos da Geografia: 
     - Planejamento urbano; 
     - Sustentabilidade; 
     - Mobilidade social. 
- Conceitos da Química: 
     - Água e tratamento de efluentes. 

Sujeitos Professores PJ e PR, Coordenador de área e 
coordenador pedagógico. 

Regras 

- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador de área acompanha e participa da 
produção; 
- O coordenador geral, direção e orientadores 
educacionais acompanham e participam do processo; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e 
moral das tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em 
geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores jogam ao jogo “Cidade Verde disponível 
em: www.cidadeverde.org, montam a cidade fictícia, 
discutem, constroem conhecimento a partir de seus 
pontos de vista, registram resultados e discutem novas 
intervenções; 
- O coordenador de área realiza a atividade junto aos 
professores dando-lhes subsídios pedagógicos e 
questionando as escolhas; 
- O coordenador pedagógico, como mediador, interfere no 
processo propondo questionamentos a fim de promover a 
reflexão do professor sobre sua ação; 
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Atividade 6 - PA (Artes) e PFS (Filosofia e Sociologia) 

Atividade  
Social Organizar exposição virtual 

Objeto Montar uma exposição de artes impressionistas virtual na 
plataforma Flickr. 

Instrumentos 

- Tablet; 
- Conexão wi-fi com a internet; 
- Conta de e-mail do Yahoo para criação de página no 
Flickr; 
- Acesso às redes de busca para pesquisa conceitual e 
de imagens; 
- Conceitos da Arte: 
     - Impressionismo; 
     - Artes visuais e fotografia; 
     - Leitura de imagens; 
- Conceitos da Filosofia: 
     - Olhar de estranhamento. 
Instrumentos linguistico-discursivos: 

Sujeitos Professores PM e PCZ, Coordenador de área e 
coordenador pedagógico. 

Regras 

- Os professores realizam a tarefa proposta; 
- O coordenador de área acompanha e participa da 
produção; 
- O coordenador geral, direção e orientadores 
educacionais acompanham e participam do processo; 
- Regras da instituição escolar quanto ao uso ético e 
moral das tecnologias. 

Comunidade Equipe pedagógica, alunos, famílias e a comunidade em 
geral. 

Divisão do  
Trabalho 

- Os professores discutem, constroem conhecimento a 
partir de seus pontos de vista, registram resultados e 
discutem novas intervenções; Selecionam 10 fotos que 
representem o pensamento da dupla sobre o tema e 
postam as fotos no Flickr fazendo, na legenda da foto, 
uma descrição do ponto de vista sobre a obra a partir do 
olhar do mundo moderno; 
- O coordenador de área realiza a atividade junto aos 
professores dando-lhes subsídios pedagógicos e 
questionando as escolhas; 
- O coordenador pedagógico, como mediador, interfere no 
processo propondo questionamentos a fim de promover a 
reflexão do professor sobre sua ação. 
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	2   Tecnologias Digitais Móveis e a Escola
	2.1  Histórico do Uso das Tecnologias na Educação
	2.2  O Professor e o Uso das TDMs: a integração entre escola e vida que se vive
	2.3  Pesquisas sobre Gestão, Formação de Professores e Tecnologias Digitais Móveis
	O intuito desta pesquisa é colaborar, de forma relevante, com a reflexão para o uso das TDMs na educação básica e, principalmente, com o currículo da formação de professores. O acesso às TDMs é um fenômeno crescente em todo o mundo, ampliando as conex...
	A Câmara do Legislativo do Distrito Federal aprovou, em 2008, uma lei que proíbe a utilização de telefones celulares e aparelhos eletrônicos como tocadores de MP3 e videogames nas escolas públicas e privadas da Educação Básica. O que se observa em 201...
	O Quadro 1, apresentado por Cerqueira (2014), traz uma recente pesquisa brasileira (TIC Educação 2012) e mostra que, em média, 38% dos alunos, tanto de escolas públicas quanto das privadas, possuem acesso à internet por meio das TDMs. Outro fator prep...
	Quadro 1. Proporção de alunos por local de acesso à internet por meio do telefone celular
	Fonte: NIC.br – set/dez 2012.
	Com base nessas informações, percebemos que o trabalho com mídias digitais na sala de aula torna-se uma prioridade quando falamos de uma educação voltada para a vida. Podemos observar uma discrepância cultural entre as pessoas que nasceram antes do ad...
	Cerqueira (2014) analisou ações empregadas na implantação de um programa de integração das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ao currículo de uma escola de educação básica, identificando as resiliências surgidas nesse processo.
	Em suas pesquisas, além de apontar ações resilientes que contribuíram para o processo de integração com as TDIC, Cerqueira constatou que
	O processo de integração das tecnologias digitais ao currículo deve ser pensado e efetivado a partir de uma reflexão, de um diálogo, com a participação de todos os sujeitos do ato pedagógico (em particular, professores, alunos e gestores), na perspect...

	3
	TASHC na Formação dos Professores para o Trabalho com as Tecnologias Digitais Móveis (TDM)
	3.1  Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC)

	Uma das características fundamentais da espécie humana é a de que somos seres que nos constituimos com os outros, e, por possuirmos capacidades linguísticas e motoras diferenciadas de outras espécies, mudamos o mundo à medida que ele também nos muda. ...
	Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com os outros seres vivos, e, portanto compartilhamos com eles o processo vital. Construímos o mundo em que vivemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez, ele também nos constrói no decorrer dess...
	Percebemos que o ser humano, por sua capacidade de planejar e de ter intencionalidade sobre suas ações, é também capaz de transformar o contexto em que vive. Se optarmos por uma visão de Marx (1845-46), podemos considerar que é natural que os seres hu...
	A presente pesquisa, por estar estruturada dentro do paradigma crítico-colaborativo, encontra na linguagem o elemento mediador das relações humanas que constituem tanto a forma com que individualmente é construido o pensar, como também a maneira como ...
	Para a filosofia marxista, o conceito de atividade é apresentado a partir de três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto ressalta que toda atividade é orientada por um motivo. Esse aspecto foi discutido posteriormente por Leontiev (1977), ao relaci...
	O grupo de pesquisas LACE desenvolve suas pesquisas à luz da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), e considera a linguagem, vista aqui como um instrumento mediador constitutivo das relações humanas, um elemento que não acontece de uma ...
	Dessa forma, a existência do homem é determinada pelo que ele produz durante a vida e pelas ações que o levaram a essa produção (MARX, 1845-46). No contexto da formação de professores, essa questão da produção é uma das contradições que se estabelecem...
	Vygotsky, que viveu na URSS na época do domínio das ditaduras socialistas, em suas formulações, fez questionamentos à reflexologia6F  russa, ao apresentar a relação sujeito-objeto, ou estímulo resposta, como incompleta, levando em consideração a media...
	Ainda nessa perspectiva, Vygotsky (1978) faz distinção entre dois tipos de instrumentos mediadores que se relacionam entre si: as ferramentas técnicas e os signos, sendo o último pertencente a uma categoria mais ampla de ferramentas psicológicas. Enqu...
	Vê-se aí a necessidade de se mediar a atividade humana por meio de seu contexto sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1934), ou ainda numa visão marxista, na “vida que se vive” (ibid., 1845/46). Nesse contexto, a linguagem constitui-se como ferramenta p...
	A figura a seguir ilustra, conforme Vygotsky (1934), o modelo da ação humana mediada por instrumentos:
	Figura 1. Ação humana mediada
	Fonte: Vygotsky (1934, p. 33).
	No modelo apresentado acima, Vygotsky propõe que cada forma de comportamento pressupõe uma reação direta à tarefa, o que está representado por S-R, porém, essa reação ocorre por intemédio dos signos (X), que têm ação reversa sobre o indivíduo, operand...
	Leontiev (1981) discute essa questão ao afirmar que o que une o resultado direto da atividade ao seu resultado final está na relação do indivíduo com os outros membros do grupo, em virtude do que lhe pertence do todo da atividade, ou seja, parte do pr...
	Considerando a atividade um ato coletivo, esta não pode existir na individualidade. O que ocorre de forma individualizada são as ações que estão relacionadas aos fins, ou seja, ao objeto de uma forma consciente. O que vai levar o indivíduo a uma ação ...
	Para ilustrar a ideia apresentada, a figura a seguir representa a estrutura hierárquica de atividade com base na distinção feita por Leontiev:
	Não se pode deixar de levar em consideração que, para a realização de uma atividade coletiva, o objeto deve ser compartilhado e comum a todos os integrantes do grupo. Caso isso não ocorra, as ações acontecem de forma individualizada e não se constitue...
	São estas formulações que dão base para Leontiev afirmar que a atividade é uma formação sistêmica em constante movimento interno, o que dará origem ao conceito, denominado por Engeström, de aprendizagem por expansão. De acordo com essas ideias, Leonti...
	A fim de contemplar essas discussões, Engeström (1987) dá continuidade aos estudos de Vygotsky e Leontiev, a partir do desenvolvimento do conceito de aprendizagem por expansão. Para isso, partindo dos estudos de Leontiev, em que a atividade humana dev...
	Figura 3. Estrutura de um sistema de atividade
	Fonte: Engeström, 1987.
	Engeström (2001) afirma que a sociedade está organizada em um sistema de atividades, e tem focalizado, em suas pesquisas, o movimento expansivo do objeto. Propõe a interação entre duas atividades a partir do princípio de que a construção de uma tercei...
	O modelo proposto por Engeström (2001, p. 136) encontra-se na figura abaixo:
	Figura 4 – Modelo mínimo de interação entre dois sistemas - terceira geração da teoria da atividade
	Fonte: Engeström (2001, p. 136).
	Para facilitar a compreensão e a ação reflexiva em torno do objeto, Engeström (2001) propõe 5 princípios fundamentais da teoria da atividade. A partir deses princípios, buscarei estabelecer uma relação com a proposta de gestão da formação de professor...
	3.2  Formação de Professores na Perspectiva da TASHC

	É de fundamental importância que, para dar início à discussão sobre a formação de professores na perspectiva da TASCH (termo adotado pelo grupo LACE), sejam esclarecidos aspectos centrais nos quais essa teoria se fundamenta. Para Liberali (2011), o gr...
	A atividade de formação de professores deve estar em constante discussão. Nessa linha, Nóvoa (1995) afirma que a formação é um processo que não se constituiu por acumulação de conhecimentos em cursos e leituras, mas sim um processo que se dá através d...
	No entanto, se existe uma preocupação com a transformação da escola em um ambiente onde diferentes possibilidades são produzidas para as crianças e também para os adultos, um ambiente que valorize a liberdade e a autonomia, devemos levar em consideraç...
	Os seres humanos, por serem parte dessa substância, são finitos e parcialmente livres. Porém, justamente por serem parte dessa totalidade, essa liberdade é apenas parcial, pois somente em contato com outros seres têm a possibilidade de criar noções co...
	No âmbito desta pesquisa de formação de professores, essas ideias podem ser consideradas como base estruturadora do processo, uma vez que levamos em consideração a importância do aumento da potência de agir dos indivíduos em uma atividade formativa. P...
	O significado de uma palavra pode ser uma produção social, uma vez que, para Vygotsky (1934), por meio dele os seres humanos apropriam-se das produções de gerações anteriores. Para ele, o sentido é definido como a soma de todos os eventos psicológicos...
	Portanto, pode-se dizer que a atividade de formação de professores é constituída historicamente de diferentes sentidos e significados que se cristalizaram, e, uma vez os professores sendo encarados como modos de uma totalidade com suas ideias parciais...
	Neste estudo sobre formação de professores para o trabalho com TDM, a busca dessa noção comum é ponto fundamental. Para isso, esta pesquisa tem na linguagem o ponto fundamental, onde as ideias parciais são externalizadas e compartilhadas com o mundo e...
	3.3  Gestão da Formação de Professores para o Uso das TDMs

	No quadro da TASHC, Liberali (2012) propõe uma discussão do conceito de gestão em uma tradição vygotskyana (VYGOTSKY, 1934), a partir do compartilhamento de significados, para levar à transformação do contexto escolar. Conforme discutido em seção ante...
	4.  Metodologia de Pesquisa
	Esta seção busca esclarecer as escolhas metodológicas, o paradigma de pesquisa e os contextos de pesquisa. Apresento o paradigma crítico-colaborativo da PCCol como escolha metodológica e filosofia de trabalho. Em seguida, apresento o contexto, o histó...
	4.1  Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) como Paradigma de Pesquisa

	O projeto de pesquisa está embasado no paradigma crítico-colaborativo, no quadro da Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2007, 2011). Pretende, a partir de estratégias de colaboração e contradição, abrir espaços para o desenvolvimento da equipe...
	A metodologia de pesquisa não pode ser encarada apenas como um instrumento para se alcançar o resultado, pois, no paradigma dialético em que se encontra, instrumento e resultado fazem parte de um mesmo campo, já que, de acordo com a visão monista, de ...
	A priori, é necessário fazermos uma distinção entre contribuir e colaborar, uma vez que é muito comum estabelecermos uma semelhança entre os dois termos. Quando falamos em contribuição, trazemos, para somar-se a alguma atividade, os sentidos pessoais ...
	Para Magalhães e Fidalgo (2010), colaborar significa criar o que Vygotsky denomina ZPD, ou seja, criar um processo de coprodução de novos sentidos quanto a teorias, funções e ações que ocorrem nessa zona de conflito. Ninin explica a ZPD como
	[...] espaço imaterial, não mensurável, onde circulam as dissonâncias, conflitos e contradições com as quais convive o ser humano em função de sua sociohistória, em que toda atividade de aprendizagem ocorre (NININ, 2013, p. 53).
	Nesse sentido, o que pretendo com a colaboração é criar uma zona de conflito ou contradição, conforme discutido na seção 3.1. Ainda assim, a contradição aqui deve ser entendida em um sentido crítico-colaborativo. Conforme discutido por Oliveira e Maga...
	Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o projeto foi organizado de acordo com a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), de acordo com o modelo idealizado por Vygotsky e implementado por Engeström, em que os valores culturais, históri...
	[...] recai sobre modos de ação-discurso na divisão de trabalho e de aprendizagem e desenvolvimento como processos dialógicos e dialético-sociais, que envolvem colaboração como co-pensar e agir de forma a ouvir e compreender o outro, mas também para q...
	A finalidade central de se trabalhar com o conceito de atividade é a de que, por meio do desenvolvimento coletivo, exista um efeito antialienante que se desenvolva pela práxis em um sentido criativo. Conforme já discutido em seções anteriores, esse ti...
	Pelo fato de esta pesquisa estar inserida na Linguística Aplicada, ressalto a importância do papel exercido pela linguagem no contexto, uma vez que é  partir de sua organização nos discursos na formação de professores que o processo de colaboração-con...
	Nesse contexto, é de fundamental importância o papel do coordenador-pesquisador, pois, por meio de suas ações, torna-se potencialmente o iniciador de um processo mediatizado. É ele que tem o papel de fazer com que as ideias expressas pelos participant...
	A colaboração crítica, nesta pesquisa, não ocorre apenas no processo de formação dos professores e nas intervenções do coordenador-pesquisador, mas em minha própria constituição como indivíduo que se transforma dentro do grupo LACE e na condução da pe...
	Por fim, vale destacar que, por meio da PCCol, busca-se principalmente uma mudança na forma como professores encaram a atividade docente e percebem a necessidade de nova abordagem entre o que pretendem ensinar e o que os alunos aprendem. Nesse sentido...
	Para melhor compreensão sócio-histórico-cultural do projeto, apresento, na seção seguinte, o contexto geral onde as interações acontecem.
	4.2
	Contexto da Pesquisa

	O local escolhido para a realização da pesquisa é o Colégio Stagio, uma instituição privada de ensino de médio porte, localizada no bairro de Rudge Ramos, no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O colégio existe há 32 anos e foi fu...
	O nome “Stagio”7F  diz muito sobre a filosofia de trabalho do colégio. Inspirado nas fases de aprendizagem apresentadas por Jean Piaget em suas pesquisas sobre o cognitivismo, a base construtivista sempre esteve presente na estrutura pedagógica do col...
	O colégio conta, no momento, com aproximadamente 600 alunos matriculados de Ensino Infantil a Ensino Médio. A estrutura física compreende um edifício de quatro andares, com 30 salas de aula, contando com brinquedotecas, salas multimídia, sala de infor...
	O público atendido pelo colégio envolve famílias, na maioria residentes na região de Rudge Ramos, e uma pequena minoria que reside em outras regiões do ABC. São, em grande maioria, famílias consideradas de classe média, sendo uma pequena parte de clas...
	O colégio conta com projetos solidários de incentivo aos estudos e aos esportes. Quanto à equipe pedagógica, o colégio conta com coordenadores pedagógicos por ciclo, orientadoras educacionais e coordenadores de áreas de conhecimento, que dão aos profe...
	Desde 2006, atuando como professor de História, em Ensino Fundamental II e Médio, trabalhando com projetos em educação ambiental que tinham como objetivo a formação crítica e a consciência de mundo dos indivíduos, acumulei experiência e resultados prá...
	Durante esse período, diversos projetos foram desenvolvidos, tendo como base a ação na vida real do aluno e a interdisciplinaridade. Para facilitar a organização dos projetos, as disciplinas foram divididas de acordo com as áreas de conhecimento propo...
	No Ensino Médio, a escola atende a aproximadamente 150 alunos entre 1º e 3º anos, que estudam cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais. A partir do ano de 2013, incorporou-se ao projeto pedagógico a necessidade da inserção das tecnologias na s...
	Para dar suporte ao projeto, a escola preparou-se quanto à estrutura física e de equipamentos necessários para atender à nova demanda tecnológica. As 4 (quatro) salas de aula que atendem à turma do 1º ano receberam projetores multimídia, conexão Wi-Fi...
	Fez-se importante, também nesse processo, um programa de formação de professores, ajudando-os no planejamento e no acompanhamento dos projetos de sala de aula que foram desenvolvidos. Para dar conta dessa demanda, o grupo contou com um programa de for...
	A seguir, apresento o histórico a respeito de como esta pesquisa teve início e quais os motivos que guiaram os estudos do coordenador-pesquisador.
	4.3  Histórico da Pesquisa

	O projeto de inserir a realidade socioambiental no quadro de discussões das disciplinas teve início em 2004, quando concluí o curso de Especialização em Educação Ambiental na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O trabalho tinha co...
	Naquele momento, surgiu a ideia de propor uma formação em educação ambiental para professores da rede estadual de ensino, baseada na orientação à elaboração de projetos, avaliação e estratégias de transformação da ação. Motivado pela Política Nacional...
	O trabalho teve continuidade no ano de 2006, desta vez na rede privada de ensino, no Colégio Stagio em Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. Atuando como professor de História, desenvolvi grande quantidade de projetos em sala de aula, que tinham como ob...
	Com o objetivo de sistematizar e organizar as ações na escola, discutimos e implantamos o projeto Agenda 21 do Colégio Stagio, que tinha como principal foco o tratamento, de maneira global, dos problemas ambientais do colégio, como: lixo, consumo de á...
	Em 2010, no curso de formação de coordenadores pedagógicos “O papel do Coordenador Pedagógico”,promovido pela COGEAE – PUC-SP, foram apresentados os aspectos que integram a Linguística Aplicada no contexto escolar, destacando-se os processos de descre...
	Para que as análises fossem feitas a partir da atividade cotidiana da equipe pedagógica do Colégio Stagio, foi discutida com professores e coordenadores a necessidade de integração de todas as práticas pedagógicas acumuladas durante a experiência de t...
	Inicialmente, a proposta foi vista com certa desconfiança por alguns e euforia por outros. Frente à nova proposta, surgiu a preocupação, por parte do grupo de educadores, a respeito das habilidades tecnológicas que deveriam dominar para lidar com as n...
	As discussões dos objetivos ocorrerm em reuniões, produzindo significados compartilhados pelos sujeitos da ação, em busca da construção de uma noção comum entre equipe pedagógica, professores e alunos.
	4.4
	Participantes da Equipe

	Para a realização da pesquisa, além do coordenador-pesquisador, participaram todos os professores que lecionam para o Ensino Médio. Como o projeto de implantação do tablet na sala de aula aconteceu somente com as turmas de 1º ano do Ensino Médio, o pr...
	Por outro lado, quase a totalidade já manuseava computadores pessoais, apesar de uma minoria não haver, ainda, implantado o instrumento em suas aulas.
	Quadro 3. Equipe de participantes da pesquisa e breve descrição.
	4.5
	A Formação dos Professores do Colégio Stagio: a inserção de TDMs na sala de aula

	Com o objetivo de formar os professores para a apropriação de TDMs, diferentes espaços foram criados para que o grupo tivesse a oportunidade de vivenciar experiências e compartilhar significados sobre o uso dessas tecnologias na sala de aula. A Figura...
	Nesses espaços, a organização da linguagem buscou, na argumentação, o meio para criar zonas de conflito e contradição (ENGESTRÖM, 2008), dando a oportunidade para que os sentidos e significados fossem compartilhados por todos.
	Figura 5. Rede de atividades para o objeto “Apropriação das TDMs para o trabalho em sala de aula”.
	Com o intuito de garantir que os espaços para a criação de ZPDs estivessem em constante expansão no projeto de ação, foram planejados momentos de reflexão conjunta a respeito dos objetivos estabelecidos. Para que isso ocorresse, foi tomado como base o...
	Quadro 4. Momentos de Estudar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto.
	Nos momentos de estudo, o coordenador-pesquisador pôde desenvolver suas concepções teóricas e refletir sobre o seu contexto de trabalho, buscando a melhor forma de tornar relevante a apropriação de TDMs pelos professores que participaram dos encontros...
	Quadro 5. Momentos de Formar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto.
	Nos momentos de formar, o coordenador-pesquisador realizou encontros individuais, coletivos e em ambiente virtual, para garantir que os colaboradores do projeto tivessem sempre a oportunidade de ter seus sentidos e significados sobre o uso das TDMs co...
	Quadro 6. Momentos de Acompanhar do coordenador-pesquisador durante a condução do projeto.
	Nos momentos de acompanhamento, o coordenador-pesquisador pôde observar resultados imediatos e teve a oportunidade de, por meio de sessões reflexivas individuais com os docentes, discutir as aulas e os planejamentos de atividades propostos, estabelece...
	Apesar de todas as atividades terem sido desenvolvidas dentro do programa de formação, para este estudo, foi necessário o recorte de algumas atividades que compõem a rede. Conforme destacado na Figura 5, os encontros de formação em grupo serão objetos...
	4.6  Procedimentos de Produção, Seleção e Armazenamento de Dados

	Com o intuito de preparar o professor para trabalhar com as TDMs na sala de aula, em especial para o uso do tablet, discutiu-se com a direção do colégio a viabilidade de encontros para o projeto de formação, levando em consideração as demandas necessá...
	Observa-se, na Figura 5, das atividades que compõem a rede, que três estão em destaque na cor azul claro: os encontros em grupo, as discussões na plataforma Moodle e os encontros individuais. Para fins de pesquisa, apenas as reuniões coletivas e as ta...
	A produção dos dados teve início no segundo semestre de 2012, logo após o estudo a respeito da TASHC e da Pesquisa Crítica de Colaboração, em disciplinas componentes do curso de mestrado, servindo como base para a preparação e para o planejamento das ...
	Durante esse período, os dados foram produzidos em diferentes momentos com cada um dos 14 professores envolvidos no programa de formação, como descrito na sessão 4.5. Para esse programa, ficou estabelecida uma grade de encontros presenciais e não pres...
	Quadro 7. Programa de atividades para formação do professor para uso de TDMs na sala de aula.
	Os encontros presenciais de formação visaram discutir com todo o grupo de professores os objetivos e as responsabilidades da função docente para lidar com as inovações tecnológicas que as TDMs, em específico os tablets, proporcionam para o fazer disce...
	As formações preparadas em ambiente virtual utilizaram a plataforma Moodle em versão 2.0. Procurou-se utilizar as mais diversas linguagens que a plataforma oferece, como blogs, fóruns, chats, fotoblogs e, principalmente, as wiki. Foi importante nesse ...
	Após a formação inicial, foi fundamental iniciar o processo de acompanhamento das atividades, garantindo ao professor um encontro mensal com o coordenador-pesquisador a fim de apresentar os resultados obtidos em suas aulas e refletir sobre suas prátic...
	4,7   Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados

	O quadro ilustra as categorias enunciativas, discursivas e linguísticas que serviram como base para análise e interpretação dos dados. Cada uma dessas categorias será explicada e exemplificada nas sessões seguintes, com base nos dados produzidos nesta...
	4.7.1  Categorias enunciativas

	As categorias enunciativas, conforme os estudos de Liberali (2013), têm como foco central a compreensão do contexto no qual ocorreu o evento discursivo, ou enunciativo. Para a autora, leva-se em consideração a dialética entre o local, momento, veículo...
	No contexto da formação de professores para a introdução do tablet na sala de aula, é de extrema relevância considerar, além do local de circulação das vozes, o papel dos interlocutores, uma vez que, por tratar-se de uma temática que exigirá uma postu...
	4.7.2  Categorias discursivas
	4.7.3  Categorias linguísticas

	Conforme Liberali (2013), para a discussão das características linguísticas é necessário considerar diferentes aspectos de materialidade do texto, chamados mecanismos de composição do discurso. A fim de auxiliar nas análises desta pesquisa, serão util...
	Os mecanismos de conexão, observados a partir dos marcadores argumentativos, são muito importantes para a composição da atividade discursiva, uma vez que se relacionam aos modos de encadeamento de ideias em um texto (LIBERALI, 2013) e como elas se rel...
	Para esta pesquisa, os marcadores argumentativos conforme categorizados por Koch (2006) servirão como base para análise dos dados. O quadro  seguir exemplifica esses marcadores e traz exemplos selecionados dos encontros de formação.
	Será analisada a presença de diferentes modalizadores a fim de buscar evidências dos valores atribuídos às falas dos professores no processo de formação. Os mecanismos de modalização, de acordo com Liberali (2013), organizam-se para avaliar: 1) aspect...
	Utilizarei, como base de análise, os dois primeiros aspectos apresentados por Liberali (2013), conforme exemplificado no quadro abaixo, com excertos selecionados dos encontros de formação.
	Para facilitar a análise e a leitura da presença dessas categorias nos discursos produzidos nas formações, utilizarei uma legenda gráfica caracterizando cada uma delas. Assim, para os marcadores argumentativos ou de conexão, utilizarei o grifo em amar...
	É importante ressaltar que os professores participantes do programa de formação autorizaram a apresentação de suas falas nesta pesquisa. No entanto, os nomes dos participantes, conforme determinações éticas, foram substituídos por siglas iniciadas pel...
	4.8  Garantias de Credibilidade

	A fim de sustentar a credibilidade da pesquisa, apresento um quadro com a descrição das atividades acadêmicas considerdas as mais relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, realizadas entre 2012 e 2013.
	Quadro 17. Atividades acadêmicas de credibilidade ao projeto de pesquisa.
	Na seção seguinte será feita a análise e a discussão dos dados, com base nas teorias, nos paradigmas e nas categorias apresentadas até o presente momento.
	5  Análise, Interpretação e Discussão dos Dados
	5.1  O Programa de Formação de Professores para o Trabalho com TDMs

	A partir daí, foi apresentado ao grupo o programa de formação. A forma como os encontros foram organizados levou em consideração o perfil dos envolvidos no grupo de formação, as regras da instituição de ensino, a autorização da direção e os objetivos ...
	No planejamento do programa, a atividade de reunião entre o coordenador pesquisador e a orientadora do projeto foi o ponto de partida. Como orientando do programa de mestrado, o coordenador-pesquisador teve o papel de apresentar o contexto de pesquisa...
	No programa, o papel do coordenador-pesquisador era o de organizar as datas dos encontros, divulgá-los por e-mail e fazer a convocação do grupo. Fez também parte de suas atribuições o planejamento de atividades para as reuniões em grupos e a preparaçã...
	Estruturado em cinco encontros presenciais, com duração de uma hora e meia a cada mês e um encontro individual mensal de uma hora, o programa foi elaborado dentro da teoria da atividade de Vygotsky, levando em consideração os fatores sócio-histórico-c...
	A estrutura dos encontros em grupo ficou assim estabelecida:
	5.2  Atividades Realizadas para Apropriação de TDMs pelo Grupo de Professores

	Nesta sessão, a partir dos conceitos e dos princípios da TASHC, apresento a contextualização dos encontros, em grupos e individuais, do Programa de Formação de Professores para a o trabalho com TDMs. Descrevo os objetivos de cada encontro, o conteúdo ...
	5.2.1  1º Encontro em grupo

	O primeiro encontro de formação, em grupo, reuniu os 14 professores que lecionam para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de agosto. Trata-se de um horário dedicado normalmente às reuniões pedagógicas semanais, portanto, não foi necessár...
	Para favorecer a compreensão do contexto da reunião, apresento o Quadro 19, destacando o local de produção do encontro de formação:
	O grupo era composto por professores de diferentes áreas do conhecimento, a maioria com mais de 5 anos de experiência no colégio, e alguns trabalhavam também em outras escolas da rede pública e da rede privada. Como regra para o próximo ano, todos est...
	O papel do coordenador-pesquisador era o de mediar, a partir da sua experiência com os instrumentos e os conhecimentos adquiridos durante o curso de mestrado, os sentidos e os significados a respeito do assunto, com todos, a fim de que compartilhassem...
	O trecho a seguir faz parte do discurso introdutório do coordenador-pesquisador, para explicitar as regras para o desenvolvimento da atividade de formação.
	Quadro 20. Excerto 1 – 1º encontro de formação em grupo
	No excerto, PCP interrompe o que estava falando, no caso sobre os desafios com o ensino com TDMs, para que seu discurso não adentrasse ao tema a ser lido pelos professores no texto sugerido posteriormente. No trecho “nós vamos ter que nos preparar par...
	Dessa forma, o coordenador-pesquisador não teve a oportunidade de saber o que pensavam os professores a respeito disso, e de certificar-se de que as regras estavam claras para os participantes, pois ela não foi construída na atividade, conforme Ninin ...
	Para que os docentes tivessem a oportunidade de expor seus sentidos e significados a respeito do que pensavam sobre o uso de tablets na sala de aula, foi proposta pelo coordenador-pesquisador uma tarefa. O coordenador-pesquisador disponibilizou seis t...
	Feito isso, os grupos realizaram a leitura do texto, que posteriormente serviria como motivador da discussão. Após a leitura, foi solicitada a escolha de uma imagem no Google Imagens que representasse o pensamento do grupo e servisse como ponto de par...
	Quadro 21. Excerto 2 – 1º encontro de formação
	Na apresentação e na retomada da atividade após o desenvolvimento da leitura do texto e do manuseio do tablet, PCP traz novamente as expectativas em relação a o que se espera com a tarefa. Percebe-se novamente aqui o uso recorrente de mecanismos de di...
	Esse tipo de posicionamento pode ser interpretado de duas maneiras. Se por um lado, o coordenador-pesquisador buscou por meio de mecanismos modalizadores tranquilizar os participantes, visto que a temática era, por si só, uma fonte de insegurança e re...
	Em sequência, PCP buscou por meio da pergunta “a gente aprende construindo com o outro a partir do outro, não é?” estabelecer uma relação com os conhecimentos científicos conforme apresentados por Vygotsky, colocando assim o discurso em um plano de aç...
	Para isso, utilizou uma pergunta do tipo interrogativa, expressa pelo marcador linguístico “não é?”. A pergunta, de forma interrogativa em formato de negação, coloca as tensões historicamente acumuladas em conflito (ENGESTRÖM, 2001), conforme podemos ...
	Em seguida, ao concordar com PF, PCP utiliza-se do marcador argumentativo “mas” para estabelecer novamente uma relação com os conceitos de Vygotsky, ao afirmar que a sobrevivência está relacionada a quanto as pessoas estão engajadas em aprender e busc...
	Ao fazer isso, PCP posiciona-se em relação à ideia apresentada por PF, mas deixa de presentar o sentido a respeito do que seria “sobrevivência” para ela, impossibilitando a expansão desse significado para a cadeia criativa. PCP poderia ter utilizado u...
	Apesar de ter impedido a expansão dos sentidos em PF, PCP convida os demais participantes a dar início às suas explanações a respeito do que leram no texto, fazendo valer a regra da divisão de tarefas estabelecida no início da atividade. Uma vez que o...
	Na sequência, o grupo da área de línguas estrangeiras apresentou, através da professora PI1, o que pensavam a respeito do texto lido e a imagem escolhida para representar esse pensamento. O grupo deixou claro em seu discurso que a aprendizagem por mei...
	Quadro 22. Excerto 3 – 1º encontro de formação
	O coordenador-pesquisador PCP convida os participantes à discussão da ideia apresentada por PI1. Para fomentar a discussão, fez uma pergunta em plano de ação discursiva argumentativa, que, quanto ao tipo, pode ser considerada de expansão, pois permite...
	As discussões foram promovidas em formato de debate, no qual os participantes foram estimulados a dar suas opiniões e a contribuir com suas experiências de vida para construirmos um projeto pedagógico que fosse incorporado por todos e que criasse um s...
	O grupo concluiu que a nova ferramenta pode ajudar o aluno e o professor na tarefa do ensino-aprendizagem, contanto que o planejamento das atividades seja feito de uma forma organizada e interdisciplinar. Destacou-se também a importância de trazer as ...
	Para que chegassem a essas conclusões, foi de relevante importância o choque entre as contradições. Percebeu-se que os professores que permaneceram em silêncio durante a atividade tiveram maior dificuldade para a aceitação do projeto, como foi possíve...
	Para o encontro seguinte, foi solicitado aos professores que entrassem e navegassem na página de formação de professores, no Moodle, para registrar suas opiniões e impressões sobre o projeto.
	5.2.2  2º Encontro em grupo

	A proposta para o segundo encontro era trazer ao conhecimento dos professores algumas funcionalidades do tablet e alguns aplicativos voltados à educação, que pudessem auxiliá-los no planejamento de suas aulas. O objetivo era fazer com tivessem contato...
	Dessa vez, trazendo as discussões do último encontro e a necessidade de novas posturas didáticas, os docentes questionaram o modo como o último encontro ocorreu, pois sentiram falta de maior tempo de manuseio do instrumento para a adaptação.
	O encontro teve início e foi solicitado aos professores que acessassem a página de formação de professores na plataforma Moodle. O coordenador pesquisador elaborou uma atividade em que os professores deveriam assistir a um vídeo tutorial a respeito do...
	Logo no início da atividade algumas dificuldades se apresentaram. A conexão com a internet apresentava lentidão e grande parte dos professores não tinham conhecimento de suas senhas de acesso no sistema Moodle. Mudamos a estratégia e nos dirigimos à s...
	As dificuldades enfrentadas no início do encontro mostraram necessidades fundamentais que deveriam ser melhoradas na estruturação física do colégio para atender a nova demanda. Porém, chamaram a atenção algumas situações observadas enquanto os profess...
	Esse fato provocou uma reflexão a respeito do elemento discutido no encontro anterior, sobre os professores que não se colocaram na reunião de formação. Isso se deve ao fato de a historicidade dos professores em relação ao domínio de tecnologias não t...
	Após essas observações, verificou-se a necessidade de um trabalho com os princípios básicos da informática e com o conceito inicial de tablet, para, a partir daí, darmos início a um processo de apropriação do professor quanto ao uso do instrumento. Pa...
	Como fechamento do segundo encontro, foi proposto que postassem, caso conseguissem, experiências de novos aprendizados adquiridos sobre o tablet a fim de trocarem experiências na página de formação. Poucos conseguiram executar a tarefa devido ao pouco...
	A fim de colaborar para uma gestão crítico-colaborativa da aprendizagem por meio de tablets, todos os demais encontros foram organizados tendo-o como artefato cultural ou instrumento, de modo a favorecer uma reflexão sobre as práticas e se repensar o ...
	No entanto, ainda faltava o engajamento social com a vida dos professores. Stetsenko (2011) discute que a evolução acontece não somente de uma forma adaptativa, mas também por meio de práticas sociais. Ao considerarmos que por meio da linguagem, os in...
	Destaco novamente que, devido à necessidade de foco para este estudo, não foi feita uma análise mais detalhada dos discursos e interações que ocorreram nesse encontro. No entanto, o intuito foi contextualizá-lo, uma vez que, por serem os encontros org...
	5.2.3  3º Encontro em grupo

	O terceiro encontro de formação em grupo reuniu os professores que lecionam para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de outubro. Assim como os demais encontros, realizou-se em um horário dedicado normalmente para as reuniões pedagógicas ...
	A reunião aconteceu em uma sala de aula equipada com multimídia, acesso à internet e projeção. Era um dia em que os alunos do Ensino Médio fizeram prova e puderam sair mais cedo do colégio. Assim, os professores puderam almoçar com mais tempo e conseg...
	Para compreender o contexto dessa reunião, apresento o quadro 26, que discorre sobre o local de produção do encontro de formação:
	Quadro 26. Local de produção do encontro 3
	O objetivo desse terceiro encontro era oferecer aos professores a possibilidade de vivenciarem uma atividade mediada por uma linguagem digital disponibilizada pelo tablet, elaborada sob uma perspectiva crítica e engajada com a realidade em que vivem.
	No início do encontro, em seu discurso inicial, o coordenador-pesquisador recuperou as discussões das duas últimas reuniões, envolvendo a aprendizagem significativa por meio dos tablets e a adaptação do professor à nova ferramenta. Discutiu algumas ex...
	Para sustentar essas ideias com o grupo de professores, apresentou três conceitos considerdos fundamentais para a mediação: a criticidade, a criatividade e o engajamento social. A discussão sobre esses conceitos não é o foco desta pesquisa, no entanto...
	Para que os professores compreendessem a utilidade da nova ferramenta que estava sendo apresentada, o coordenador-pesquisador iniciou uma discussão a respeito da forma como os seres humanos aprendem, dando início à situação dialogal que se encontra no...
	Quadro 27. Excerto I – Encontro de formação 3
	Após um longo discurso introdutório, PCP apresenta, no formato de um triângulo, os conceitos que serviriam como guia para o trabalho com TDMs. No triângulo, cada vértice composto por um deles deve acontecer de forma dependente, como condição para que ...
	A professora PF faz uma pergunta de forma interrogativa, apenas solicitando uma confirmação ou uma explicação, com o intuito de confirmar se entendera o que havia sido perguntado por PCP. Este, por meio do modalizador “É”, confirma o que foi perguntad...
	Importante destacar, nessa situação discursiva, o posicionamento de PCP nos turnos 5 e 7, em busca de um esclarecimento a respeito do sentido dado por PF ao próprio termo “sentido” apresentado por ela. Nota-se que, no turno 5, PCP modaliza o discurso,...
	No momento, a pergunta de PCP poderia ter trazido PF a expandir sua ideia, levando-a a compreender o papel ocupado pelo instrumento em uma atividade: provocar a construção de sentidos. Porém, quando PF, no turno 6, pergunta se PCP estava se referindo ...
	Essa afirmação tornou-se evidente na resposta de PF, evidenciando que a oportunidade de se discutir o instrumento não se expandiu no momento em que PCP modificou o sentido da pergunta. Essa situação ficou ainda mais evidente quando PCP, no turno 9, po...
	O exemplo de PCP convida ao discurso o professor PH, que por meio do marcador argumentativo “mas”, coloca uma situação condicional para que a aprendizagem ocorra. O professor apresenta a mesma analogia já enunciada por PCP, porém, destacando o fato de...
	Ao trazer o marcador argumentativo “na verdade”, no turno 11, PCP deixa de solicitar que PH explique o que para ele é o “sistema operacional” e traz o exemplo da aquisição de informações em crianças que nascem em países de línguas diferentes, destacan...
	Podemos concluir, a partir do excerto, que a ação discursiva, por vezes, esteve no plano pragmático, principalmente em relação à PH. No entanto, em relação à PF, pela expansão do sentido apresentado inicialmente pela professora e por ter sido mais est...
	Pensando nos significados construídos nos encontros anteriores, o coordenador-pesquisador decidiu criar um instrumento para que os professores pudessem ter uma prática mediada pelo artefato tablet e que fosse um exemplo do que poderiam desenvolver em ...
	Pela necessidade de vivência apresentada, e por esta pesquisa ter sua base na teoria da atividade, tenho clareza do papel do instrumento como mediador da aprendizagem humana que impulsiona ao resultado (NININ, 2013). Por ser o tablet um meio disponíve...
	Para isso, levando em consideração que a apropriação para as tecnologias não pode ocorrer apenas por meio de acúmulo de teorias, mas deve ser repensada a partir da prática (NÓVOA, 1995), o coordenador-pesquisador utilizou como instrumento para esse en...
	A proposta de montagem de um circuito elétrico contempla conteúdos conceituais da área de Física, considerados também como instrumentos nesta atividade. O aplicativo sugerido proporciona ao aluno, ou, neste caso, à professora, por meio de uma série de...
	Durante a realização das atividades, os professores manusearam os equipamentos e buscaram acompanhar o roteiro proposto conforme descrito em uma folha impressa. Enquanto discutiam a atividade proposta, buscavam soluções para o manuseio do tablet, proc...
	Durante o momento de realização das atividades propostas, alguns professores discutiam a respeito de outras possibilidades de aplicação da atividade, trazendo para outras áreas ou temas de conhecimento, como no caso do professor de Matemática, que sug...
	A professora PF mostrou-se entusiasmada em relação ao aplicativo apresentado, buscando, além de cumprir a tarefa proposta, outras formas de montar circuitos. No momento em que a professora trabalhava, o coordenador-pesquisador foi também sugerindo out...
	A atividade seguiu até o final do encontro, porém, ainda não havia sido possível identificar em que medida a proposta e o instrumento haviam provocado transformações nos sentidos dos professores em relação ao objeto de apropriação de TDMs. Esse fato e...
	Nessa tarefa, os professores, cujos cadastros foram previamente elaborados pelo auxiliar técnico, receberam identificação de usuário e senha e foram orientados pelo coordenador-pesquisador. Como o encontro seguinte aconteceria depois de um mês, os doc...
	Devido ao tempo de reunião que chegava ao fim, não houve oportunidade para uma discussão mais aprofundada com os professores a respeito da tarefa proposta no Moodle. No entanto, durante o mês que antecedeu o 4º encontro, muitos professores procuraram ...
	5.2.4  4º Encontro em grupo

	O quarto encontro de formação em grupo reuniu os professores que lecionam para o Ensino Médio em uma tarde de sexta-feira no mês de novembro. Assim como nos demais encontros, este foi realizado em um horário dedicado normalmente às reuniões pedagógica...
	A reunião aconteceu em uma sala de aula equipada com multimídia, acesso à internet e projeção. Para compreender o contexto dessa reunião, apresento no Quadro 30, caractgerísticas do local de produção do encontro de formação:
	Quadro 30. Local de produção do encontro 4
	O objetivo do 4º encontro era proporcionar uma discussão sobre os conceitos de criticidade, criatividade e engajamento social, uma vez que estes deveriam ser levados em consideração no planejamento da atividade que os professores participantes elabora...
	O quadro a seguir ilustra como foi construída a Wiki para o conceito de engajamento social, favorecendo a compreensão das próximas discussões.
	Em uma Wiki, existe a possibilidade de criação de textos colaborativos, e a estratégia das cores é a mais utilizada para identificar a opinião de cada um que compartilha a gestão de um texto. No exemplo apresentado, a Wiki teve início com uma pergunta...
	Para introduzir o encontro, o coordenador-formador apresentou os objetivos e esclareceu algumas dúvidas dos participantes quanto ao trabalho que deveriam desenvolver para o 5º encontro. A página onde os professores colocaram suas definições foi projet...
	Conforme combinado, a discussão teve início pelo conceito de criatividade. Conforme lia o que os professores haviam apresentado na Wiki, PCP questionava sobre o que queriam efetivamente dizer. O excerto abaixo ilustra o momento em que PCP faz a leitur...
	Quadro 32. Excerto 1 - 4º encontro de formação
	Para poder abrir espaço para que PH participasse do diálogo, PCP solicitou do professor a leitura da definição de criatividade introduzida na Wiki. Para PH, o conceito de criatividade está relacionado a trazer elementos cotidianos para introduzir cont...
	A afirmação de PH, conforme os turnos 64 e 66 parece ser também um ponto de concordância entre os professores, ao pensar no contexto específico da sala de aula. Vale notar também o uso, por diversas vezes, do pronome pessoal “ele”, caracterizando que ...
	Ao trazer o exemplo de uma pessoa que trabalha na roça e seus conhecimentos cotidianos sobre a matemática, PCP pergunta: “como ele consegue fazer isso?”. Esta seria uma pergunta de expansão, no entanto, PCP a transforma em uma semirretórica, ao respon...
	Por outro lado, no turno 68, PH generaliza a ideia apresentada por PCP trazendo novos exemplos, como a vivência na cozinha e sua relação com a Matemática, Física e outras disciplinas. Por meio do marcador argumentativo “mas”, demonstra ter dificuldade...
	Ao inserir-se no discurso, PF apresenta um exemplo da vida pessoal – “fazer compras na 25 de Março” – para ilustrar o que PH disse, demonstrando assim o entendimento que teve a respeito desse tema. Apesar da possibilidade de participação dialogal dos ...
	A discussão sobre o conceito de criatividade estendeu-se por mais de metade da reunião, preocupando PCP com o tempo disponível, o que fez com que acelerasse o processo. Isso pode ter sido um dos fatores que o impediu de explorar os sentidos do grupo, ...
	O próximo conceito que foi discutido pelo grupo foi a criticidade. No mesmo formato proposto anteriormente, PCP propõe a abertura de discussões fazendo a leitura das definições na Wiki e pedindo esclarecimentos aos professores. No excerto a seguir, é ...
	Quadro 33. Excerto 2 – 4º encontro de formação
	A professora PF, ao apresentar na Wiki sua opinião sobre o conceito de criticidade, trouxe a palavra vivência como central. Para ela, a crítica só pode ser feita a partir daquilo que se vive. Para a discussão a respeito da opinião da professora, o coo...
	A partir daí, nos turnos 106, 107 e 108, os professores PM, PA e PP1 apresentam os seus sentidos a respeito do conceito de criticidade de forma crítica e contrária em relação a PF. Pode-se perceber que, no discurso de PM e PP1, a vivência apresentada ...
	Vale notar a presença, por muitas vezes, da utilização dos pronomes pessoais “eu”, “você” e “ele”, indicando um movimento que apresenta o sentido de criticidade dos professores, a preocupação de olhar-se a partir do outro e vice-versa. Entre os turnos...
	O sentido de criticidade, apresentado por PF na Wiki e explicado por ela no turno 104, provocou um movimento nos sentidos dos demais participantes e também no dela. O ponto fundamental para que isso acontecesse foi a pergunta de expansão apresentada p...
	As regras de participação no quarto encontro de formação possibilitaram uma divisão do trabalho com mais igualdade se comparada aos demais encontros. Os participantes passaram a verbalizar mais as suas opiniões. Observei que muitos participantes pauta...
	Devido ao tempo escasso, não foi possível a discussão a respeito do conceito de engajamento social. Minutos antes do encerramento do encontro, o coordenador-pesquisador relembrou aos participantes que no próximo e último encontro, a ser realizado no m...
	5.2.5  5º Encontro em grupo

	O quinto e último encontro de formação reuniu os professores que lecionam para o Ensino Médio em uma manhã de quarta-feira, no mês de dezembro. O encontro aconteceu após o término das aulas, em uma semana de planejamento pedagógico. Nesse encontro, co...
	Durante a semana que antecedeu o encontro, percebi que muitos professores procuraram o auxiliar técnico para discutir e pedir auxílio em relação a aplicativos que poderiam utilizar para preparar suas aulas.
	Mesmo com um público mais reduzido, o coordenador-pesquisador decidiu manter o encontro e garantir que a regra estabelecida fosse cumprida. Dessa forma, estaria estimulando os participantes para que a divisão de tarefas fosse cumprida e que o objeto d...
	O primeiro professor a apresentar a proposta foi PH, que trouxe uma vivência de uma aula de História a respeito do conceito de “ditaduras”, na qual, por meio de um aplicativo para tablet, o Google Talk14F , os participantes poderiam, em tempo real dur...
	Na sequência, a professora PF apresentou sua proposta de aula. A estratégia adotada por ela foi utilizar, como instrumento, o aplicativo Educreations15F . A professora preparou uma aula, gravada em vídeo e com áudio sincronizado com animações, para di...
	Foi interessante notar, na aula preparada pela professora, que os conceitos de “sobrevivência” e “vivência”, tão discutidos por ela durante os encontros, apareceram de uma forma explícita. No sentido da “sobrevivência”, a professora deu um salto técni...
	Em todos os encontros de formação, os enunciados proferidos por PF e PH apresentavam alguns traços discursivos que traziam pistas sobre o sentido que estavam construindo para a ferramenta. Observei, nos discursos proferidos por PH, a presença dos pron...
	Já a professora PF, em praticamente todos os seus turnos, utilizou o pronome “eu”, atribuindo responsabilidade a si mesma, como questão de “sobrevivência, o que significou a persistência apresentada por ela ao buscar vivenciar o instrumento ao máximo,...
	Os demais professores também apresentaram suas propostas, e o que predominou nas apresentações, que pode ser considerado como uma regra, foi o fato de que, quanto mais os professores buscaram ajuda e experimentaram tecnicamente os aparelhos, maiores f...
	Ao final do 5º encontro, pude observar, por meio da participação e das falas apresentadas pelos professores que, apesar das deficiências técnicas, fator que dispederia um esforço pessoal de todos para superação, as possibilidades de novas abordagens, ...
	Os encontros individuais aconteceram durante todo o ano de 2013. Nessas reuniões entre professores e coordenador-pesquisador, diferentes foram os graus de apropriação quanto à nova ferramenta. Durante todo o ano, os professores tentaram diferentes abo...
	Por meio das análises apresentadas, busquei responder à seguinte pergunta de pesquisa:
	Para responder a primeira – que atividades foram realizadas –, realizei a discussão dos encontros à luz da TASHC, valorizando os aspectos sócio-histórico-culturais dos envolvidos no programa de formação, considerando o momento físico e social onde as ...
	Para Engeström (2001), o que determina a participação dos envolvidos é a divisão do trabalho, criando diferentes modos de agir, visto que cada um carrega sua própria história; estas interagem de um sistema de atividade para outro por meio dos artefato...
	A divisão de tarefas, em uma forma alternada nos discursos, possibilitou uma gestão compartilhada, crítico-colaborativa ao proporcionar um avanço nos sentidos produzidos pelos professores participantes, principalmente no próprio coordenador-pesquisado...
	A gestão crítico-colaborativa é possível em um encontro de formação de professores para o trabalho com TDMs na sala de aula contanto que a atividade de formação esteja em consonância com a realidade sócio-histórico-cultural dos educadores. Identificou...
	Em linhas gerais, percebeu-se que os docentes que possuíam maior domínio sobre a ferramenta conseguiram discutir com maior propriedade os conceitos apresentados, transpondo-os para o plano de suas aulas de uma maneira mais engajada com a vida social, ...
	Essa questão é comentada por Stetsenko e Arievitch (2008), quando dizem que esse tipo de padrão estímulo-resposta leva a um modelo de aprendizagem por memorização, portanto, sem conexão com a vida do aluno. Tal discussão vai ao encontro do que pensam ...
	Podemos dizer que os professores que não tiveram a oportunidade de externalização de suas vozes durante processo de formação, tiveram seu conatus, ou potência em agir (ESPINOZA, 1677), diminuídos durante o processo. Ao verem o desenvolvimento dos dema...
	Por fim, pode-se dizer que a expansão do objeto inicial ocorreu de uma forma mais efetiva nos participantes com quem PCP teve uma postura discursiva mais elaborada, organizada e questionadora, dando voz à externalização de suas ideias e possibilitando...
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	A imagem abaixo retrata uma das atividades elaboradas pelos alunos na aula de Física:
	Figura 6. Atividade de física realizada por aluno do 1º ano do Ensino Médio
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