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Construindo o estado da arte da 
informática na educação

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digi-
tal, nas linhas de pesquisa Tecnologias e Meto-
dologias de Inclusão Digital e Processos Educa-

tivos e Linguagem, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Passo Fundo, e na linha 
de pesquisa Tecnologias de Informação, Comunicação 
e Interação Aplicadas ao Ensino de Ciências e Mate-
mática, do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática da Universidade de Passo 
Fundo, desenvolve inúmeras pesquisas envolvendo a 
temática da informática educativa.

No processo de construção do referencial teórico, 
é recorrente a busca por obras de referência que deem 
conta de constituir um corpo teórico de base para as 
pesquisas. Soma-se a esse fato a percepção de que o 
início do processo de escrita, não só em nossa univer-
sidade, mas em diferentes instituições e programas de 
pós-graduação, depende excessivamente da indicação 
de obras por parte dos professores orientadores, o que 
pode ter desdobramentos negativos sobre a produção 
dos discentes dos programas que se ocupam da temáti-
ca. Nesse sentido, esta obra deseja inaugurar uma co-
leção denominada Construindo o estado da arte da 

Apresentação
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Construindo o estado da arte da informática na educação: Parte 1

informática na educação com o objetivo de servir de ponto 
de partida para o mapeamento de obras de referência na área. 
Assim, buscando contemplar diferentes aspectos de construção 
do estado da arte na área, ela organiza-se em torno de cinco 
seções. 

A primeira, denominada Leitura obrigatória, é destina-
da a apresentar os livros e autores clássicos da área, entendidos 
como os precursores da discussão e sobre os quais qualquer pes-
quisador que se ocupe do tema da informática educativa deve 
se debruçar. A segunda seção, denominada Contexto social 
contemporâneo, apresenta resenhas de livros que discutem 
os contornos da sociedade contemporânea, sobre a qual os pro-
cessos educativos devem ocorrer, fundamental para que se ana-
lise o nível de adequação do modelo educacional vigente e seu 
real potencial em formar os sujeitos para o momento histórico 
que vivemos. A terceira seção do livro reflete sobre O modelo 
educacional e apresenta obras que fazem uma análise crítica 
ao modelo educativo contemporâneo com base não somente no 
seu formato, mas também em função das tecnologias disponí-
veis e da forma como eventualmente são utilizadas. A quarta 
seção é destinada a obras que trazem novas perspectivas de 
análise e de possibilidades para a educação, buscando refletir 
sobre Um novo modelo educativo com base em elementos da 
cultura digital. Por fim, a última seção está reservada a obras 
que tratam de Possibilidades de utilização da tecnologia em 
ambientes educativos. As obras resenhadas neste volume são: 

Leitura obrigatória: Logo: computadores na educação 
(PAPERT, 1985), Computadores de papel: máquinas abstratas 
para um ensino concreto (TENÓRIO, 1991) e A máquina das 
crianças: repensando a escola na era da informática (PAPERT, 
1994). 

Contexto social contemporâneo: Cibercultura (LÉVY, 
1999), O que é virtual? (LÉVY, 1996) e Cibercultura e vida pes-
soal na cultura contemporânea (LEMOS, 2008). 
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O modelo educacional: Uma escola com/sem futuro: 
educação e multimídia (PRETO, 1991) e Tecnologia e inclusão 
social: a exclusão digital em debate (WARSCHAUER, 2006). 

Um novo modelo: A ética dos hackers e o espírito da era 
da informação (HIMANEM, 2001), Interação mediada por com-
putador: comunicação, cibercultura e cognição (PRIMO, 2007), 
Entronos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema 
educativo en red (CASTAÑEDA; ADELL, 2013). 

Possibilidades: Digital game-based learning: practical 
ideas for the application of digital game-based learning (PREN-
SKY, 2007), Não me atrapalhe, mãe – Eu estou aprendendo! 
(PRENSKY, 2010), Teaching digital natives: partnering for real 
learning (PRENSKY, 2010) e Facebook na educação: publicar, 
curtir e compartilhar (PORTO; SANTOS, 2014). 

Por fim, buscando criar um espaço de reflexão e comparti-
lhamento de informações acerca do estado da arte da informá-
tica educativa, foi criado um blog para a coleção (disponível em: 
<http://infoeduca-ea.blogspot.com.br/>), no qual os autores das 
resenhas e os leitores da coletânea podem trocar informações 
sobre as obras resenhadas, sobre a coletânea como um todo e 
sobre outras obras de interesse.

A coleção Construindo o estado da arte da informá-
tica na educação é uma contribuição do Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo 
para essa área desafiante, urgente e fundamental da educação! 
Boa leitura e boas interações.

Adriano Canabarro Teixeira
Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital



1. Clássicos da 
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A máquina das crianças: 
repensando a escola na 
era da informática

Palavras-chave: Computadores. Escola. Aprendizagem.
Autoras: Caroline Saúgo*, Valéria Espíndola Lessa**

RefeRência completa 
da obRa

PAPERT, Seymour. A máquina 
das crianças: repensando a es-
cola na era da informática. Tra-
dução de Sandra Costa. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1994.

SobRe o autoR do 
livRo

Seymour Papert é um ma-
temático nascido na África do Sul e é o teórico mais conhecido 
sobre o uso de computadores na educação, um dos pioneiros da 

* Professora de Matemática da Escola de Ensino Fundamental Círculo Operário Passo-Fundense. Mes-
tranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de 
Passo Fundo. E-mail: saugo.mat@gmail.com

** Professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim. Doutoranda em Educação na 
Universidade de Passo Fundo. Mestre em Ensino de Matemática pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. E-mail: lessavaleria@gmail.com / valeria.lessa@erechim.ifrs.edu.br
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inteligência artificial e criador da linguagem de programação 
Logo (A967). Na educação, defende que o aluno deve construir 
seu conhecimento com o auxílio de alguma ferramenta e que o 
computador deve ser essa ferramenta educacional. 

SínteSe da obRa

“Por que, durante um período em que tantas atividades 
humanas foram revolucionadas, não vimos mudanças compa-
ráveis na forma como ajudamos nossas crianças a aprender?” 
(PAPERT, 1994, p. 10). Em A máquina das crianças, Papert es-
creve sobre a escola, as crianças, a aprendizagem e sobre como 
essa pode ser mais significativa com o uso de computadores 
nas escolas. O livro é dividido em dez capítulos, e, com uma lin-
guagem simples, o autor transmite aos leitores a ideia de que 
precisamos criar alternativas para melhorar a educação.

No primeiro capítulo, Inovadores e Conservadores, o au-
tor faz uso de uma parábola, exemplificando que se algum mé-
dico do século passado adentrasse em uma sala de cirurgia hoje, 
com a modernidade dos equipamentos e com as novas tecnolo-
gias, dificilmente iria conseguir operar algum paciente, talvez 
nem soubesse que tipo de operação deveria realizar. Já, se o 
mesmo acontecesse com algum professor que fosse do século 
passado, ao entrar uma sala de aula, mesmo observando algu-
mas mudanças, ele possivelmente conseguiria ministrar uma 
aula quase que imediatamente, pois a educação não passou por 
muitas mudanças com o decorrer do tempo. 

Ainda nesse capítulo, o autor diferencia alguns tipos de 
educadores, nomeando-os como conservadores e inovadores. Os 
conservadores anseiam por soluções imediatas para os proble-
mas atuais, mas se mostram perplexos diante da possibilidade 
de existirem megamudanças para auxiliar na “solução” desses 
problemas. Os inovadores diferem entre si, sendo alguns in-
dividuais, que encontram meios para contornar os problemas 
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da escola e, também, que conseguem desenvolver um grande 
ambiente de aprendizagem dentro da sua própria escola. 

Desse modo, o autor expõe sua vontade de desenvolver 
uma máquina de conhecimento que possibilite, por intermédio 
de gestos, tato e fala, a obtenção de informações sobre diversos 
assuntos, dando à criança a chance de conhecer e aprender as-
suntos de seu interesse, como natureza, oceanos, animais, etc., 
tornando o conhecimento acessível e proporcionando autono-
mia a todas as crianças, que poderiam aprender sem depender 
das respostas dos adultos.

Papert viveu o início da utilização dos computadores pes-
soais e afirma que essas máquinas mudaram a essência do seu 
modo de trabalho. Isso fez com que começasse a pensar sobre o 
que as crianças poderiam estar aprendendo com os computado-
res e como sua utilização mudaria a forma de elas aprenderem. 
A linguagem Logo permite a construção de micromundos, de-
senvolvendo habilidades que utilizam diferentes conhecimen-
tos, principalmente matemáticos. Porém, não são os conheci-
mentos na forma de conteúdos escolares, abstratos e formais. 
São conhecimentos concretos que fazem sentido para a criança. 
Na página 28, há uma crítica que Papert faz ao modelo bancá-
rio da escola, ambiente em que essas informações formalizadas 
e abstratas são depositadas nas mentes das crianças, como se 
enchessem um recipiente vazio. Por esse método, os conheci-
mentos concretos que as crianças possuem (não apenas da ati-
vidade do computador, mas de seu cotidiano) são desconsidera-
dos em detrimento de outros considerados mais importantes. 
Sem as conexões com o que a criança já sabe, a aprendizagem 
fica prejudicada.

Pensamento pessoal é o título do segundo capítulo, no qual 
o autor traz alguns exemplos de situações reais de aprendiza-
gem. Ele conta que devemos estudar o nosso próprio processo 
de aprendizagem. Em sua experiência como professor de Ma-
temática, em Genebra, Papert passava as noites com seus co-
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legas, descobrindo o que poderia ser feito com um computador. 
Eles estavam maravilhados com as possibilidades que encon-
travam ao utilizá-lo. Dessa maneira, surgiram as indagações 
quanto ao uso de computadores pelas crianças e como permitir-
-lhes o acesso. Papert conta que sentia a necessidade de criar 
uma linguagem de computador que fosse acessível às pessoas 
comuns. Assim surgiu a linguagem Logo. O autor cita Piaget: 
“Entender é inventar”, e diz que, embora Piaget pensasse nas 
crianças, esse princípio aplica-se a todos nós.

No terceiro capítulo, intitulado Escola: mudança e re-
sistência à mudança, Papert conta que as escolas norte-ame-
ricanas começaram a adquirir computadores, mais por status 
e como forma de ajudar os professores a pesquisar atividades 
diferentes para seus alunos do que como um meio de mudar 
suas maneiras de ensinar. Os professores conseguiriam, assim, 
atividades diferentes para suas aulas tradicionais. 

Dessa forma, pode-se perceber que o objetivo do uso dos 
computadores nas escolas foi distorcido. Em lugar de mudar a 
ideia de currículo, empolgar os estudantes, permitir um ensino 
de forma autônoma, o computador acabou usado para reforçar 
os meios da escola. O computador surgiu e começou como um 
instrumento útil para a mudança, mas foi “abafado” pelo sis-
tema e acabou transformando-se em um instrumento de con-
solidação. Pode-se dizer que era como se a escola estivesse se 
defendendo de um corpo estranho.

Seguindo a linha dos estágios de Piaget, Papert discorre 
sobre assimilação e acomodação, para fazer uma ligação com 
a situação da escola atual. Explicando que, inicialmente, os 
computadores foram assimilados pelos professores progressis-
tas que estavam empolgados com a máquina, e depois foram 
acomodados por um sistema que não tinha essa mesma visão.

No quarto capítulo, intitulado Professores, Papert analisa 
e critica o papel do professor diante dessa mudança no sistema 
educacional, dizendo que a escola evoluiu para um sistema de 
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controle hierárquico (p. 59). Ainda no mesmo capítulo, o autor 
conta que o Logo proporcionou a milhares de professores a pri-
meira oportunidade de trabalhar com computadores em sala 
de aula, e, mesmo enfrentando dificuldades, alguns deles con-
seguiram resultados satisfatórios, observa que a escola não vê 
o professor como um ser criativo, e, sim, como um técnico, por 
isso é necessário encontrar meios para que os professores que 
queiram trabalhar em função da mudança possam fazê-lo.

No quinto capítulo, que tem o título Uma palavra a fa-
vor da aprendizagem, o autor lembra que pedagogia significa 
a arte de ensinar, mas questiona que não há nenhuma pala-
vra que ilustre a arte de aprender, assim, a palavra procurada 
no título do capítulo é sugerida como “matética”. E, ainda, faz 
críticas à escola tradicional, ressaltando que não se ensina a 
criança a pensar, e também aos métodos de avaliação.

No sexto capítulo, Uma Antologia de Histórias de Apren-
dizagem, o autor apresenta a ideia de que quando a aprendiza-
gem na escola é de forma superficial, o aluno não aprende de 
verdade. Os conhecimentos só passam a ter sentido quando têm 
algum significado e o aluno consegue fazer conexões. Papert 
ilustra várias histórias referentes à aprendizagem na escola. 
Uma delas era da menina Debbie, que juntamente com seus 
colegas da quarta série (atual quinto ano), foi incumbida de 
utilizar o Logo a fim de desenvolver um tipo de software educa-
tivo que deveria ensinar algo sobre frações. Assim, as crianças 
passaram de meras consumidoras para produtoras do software 
educativo. Não foi imediatamente que Debbie aprendeu tudo 
sobre as frações e nem sobre desenvolvimento de softwares, 
mas foi de maneira gradativa que adquiriu interesse sobre esse 
sistema. Ao vivenciar uma situação em que ela mesma teria 
descoberto uma técnica de programação para tornar as repre-
sentações de suas frações mais interessantes, e que um colega, 
ao ver como havia ficado, pedira explicações de como ela havia 
feito, Debbie sentiu-se especial ao ver que tinha um conheci-
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mento que os outros desejavam. A estudante percebeu, então, 
que obteve sucesso e sentia necessidade de pesquisar cada vez 
mais. Para Debbie, antes da experiência com programação, as 
frações existiam apenas em sala de aula, agora, a menina co-
meçava a ver frações em toda parte.

No sétimo capítulo, Instrucionismo versus Construcionis-
mo, Papert discute sobre o Construcionismo e defende que a 
“meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a 
partir do mínimo de ensino” (p. 134). Ele afirma que as crianças 
aprenderão mais buscando, investigando e descobrindo por si 
mesmas os conhecimentos que precisam. O ensino deve servir 
para instruí-las sobre as ferramentas (de programação Logo) 
que utilizarão para buscar o que necessitam. Para isso, é pre-
ciso ter bons instrumentos (computadores) e uma ampla gama 
de atividades “mateticamente” ricas (micromundos). Papert 
chama a atenção novamente para os conhecimentos informais, 
diferentes dos conhecimentos da escola, que devem ser aprovei-
tados, fomentados e ampliados.

Os conhecimentos informais têm muito de concreto, en-
quanto os escolares são abstratos, por isso, a supervaloriza-
ção desses bloqueia a aprendizagem. Papert utiliza a palavra 
bricolagem, de Lévi-Strauss, que significa a aprendizagem de 
conhecimentos concretos (em situações do dia a dia ou no com-
putador), ou seja, “use o que tem, improvise, vire-se”. Papert 
critica a teoria dos estágios de Piaget quanto à cronologia, pois 
acredita que o operatório concreto continua sendo usado para 
a aprendizagem em qualquer fase do desenvolvimento. Dessa 
forma, o Construcionismo tem a estratégia de fortalecer e per-
petuar o processo concreto em qualquer idade.

No oitavo capítulo, Computadoristas, o autor defende a 
ideia de que os computadores, além de melhorar a aprendiza-
gem das crianças na escola, possibilitariam formas diferentes 
de pensar e aprender. É preciso pensar na forma de utilizar 
esses computadores. E, ainda, faz uma análise da história do 
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computador, classificando-o em fases: clássico, romântico, bu-
rocrático e moderno.

Por fim, Papert trata sobre cibernética, definindo-a como 
um mundo que não pode ser controlado e previsto, pois os co-
nhecimentos são ilimitados. As crianças poderiam envolver-se 
com inteligência artificial elementar, planejando e simulando 
situações que levam à aprendizagem. Em 1980, Papert faz um 
convênio com a empresa Lego e cria o projeto Lego-Logo, no 
qual a criança programa os movimentos no Logo e a construção 
feita em Lego movimenta-se na realidade. Seria o que chama-
mos, atualmente, de robótica.

No décimo e último capítulo, que te, como título O que Po-
demos Fazer?, há a discussão sobre “o que se pode fazer” para 
promover a mudança ou, pelo menos, para iniciá-la. A concep-
ção de Papert é de que, em “pequenas escolas”, os grupos de 
pessoas com mentalidades semelhantes (professores, alunos e 
pais) poderiam unir-se em prol de um mesmo objetivo, criar 
ambientes de aprendizagem na qual acreditam. O autor an-
tecipa que as novas tecnologias de comunicação criarão uma 
cultura de compartilhamento de informações e de ambientes 
colaborativos de aprendizagem. Com isso, sugere que não have-
rá mais necessidade de reunir mil crianças em um único prédio 
escolar para desenvolver o sentimento de comunidade, por que 
elas estarão virtualmente conectadas com o mundo. Assim, em 
longo prazo, “[...] é possível que as grandes escolas deixem to-
talmente de ser necessárias” (p. 206).

Em sua obra, Papert deixa clara sua insatisfação com a 
instituição escolar, principalmente no que diz respeito ao cur-
rículo engessado e aos conteúdos abstratos que os professores 
são obrigados a “transmitir” a seus alunos. No último capítulo, 
o autor dá margem à interpretação de que é a favor da extin-
ção do ambiente escolar tradicional e da criação de outros am-
bientes com tecnologias que proporcionem aprendizagens. Em 
outros trabalhos e entrevistas, Papert chega a sugerir que as 
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tecnologias irão substituir as escolas que conhecemos, que não 
se trata de uma proposta sua, mas de uma constatação. 

O autor acredita que as novas tecnologias irão transfor-
mar a visão de mundo das crianças e que elas próprias irão mu-
dar a escola. Quando ele fala de sua extinção, sugere o término 
da lógica atual, mas não o término de um lugar para as crian-
ças se encontrarem e aprenderem mutuamente. Esse novo lu-
gar, independente do nome que seja dado, seria nossa escola 
modificada.

A utilização da programação com as crianças sugere o de-
senvolvimento da criação, exploração e reflexão sobre o seu pró-
prio raciocínio por intermédio da representação do seu pensa-
mento na tela do computador. É nessa interação entre criança 
e computador que acontece o processo de aprendizagem, desde 
que ela esteja de fato envolvida no projeto.

Embora o livro tenha sido escrito nos Estados Unidos, em 
meados dos anos 1990, em diversas situações, os relatos de Pa-
pert e suas concepções sobre o sistema educacional remetem à 
ideia de que se está falando de como está a educação atualmen-
te em nosso país. Mesmo com os desenvolvimentos tecnológicos, 
nota-se o quanto o sistema de ensino mostra-se atrasado e ine-
ficaz. O acesso às novas tecnologias pela população brasileira, 
em especial das crianças oriundas das classes populares, ainda 
está muito aquém do ideal para que ocorra uma grande mudan-
ça na forma de se pensar e aprender baseada nelas, conforme 
Papert anuncia.
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Social e em Ensino de Filosofia e História das Ciências da Uni-
versidade Federal da Bahia. É graduado em Matemática pela 
Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Univer-
sidade Federal da Bahia e doutor em Educação pela Univer-
sidade de São Paulo. Publicou diversos artigos e capítulos de 
livros, além de ter publicado diversos livros e coletâneas, como 
Aprendendo pelas raízes (Edufba, 1995), Cérebros e computa-
dores (Escrituras, 1998), Avaliação e sociedade (Edufba, 2009), 
Avaliação e gestão (Edufba, 2010), Educação como fundamento 
da sustentabilidade (Edufba, 2011).

SínteSe da obRa

O livro Computadores de papel: máquinas abstratas para 
um ensino concreto foi publicado em 1991 pelo professor Robin-
son Moreira Tenório. O autor, na obra, trata a tecnologia informá-
tica como o instrumento mais poderoso desenvolvido pelo homem 
até então. Tenório considera que, para a maioria das pessoas, é 
na escola que ocorre a única chance de ter acesso ao conheci-
mento acumulado sobre ciência e tecnologia. Pelo seu alto po-
der de transformação, produção e dominação, o computador pode 
constituir-se em poderosa ferramenta para veicular o conheci-
mento significativo e ainda propiciar novos e eficientes métodos 
e técnicas pedagógicas. 

Na parte introdutória, o autor fala sobre a necessidade de 
o educador procurar domínio técnico, pedagógico e político do 
computador, sempre de forma crítica. Para isso, ele deve conhe-
cer sua história e a relação com o ensino. O livro busca entender 
o objeto de estudo – computador – com base em três aspectos: 
como ferramenta de trabalho prático na produção ou no ensino, 
como veículo didático para a transmissão de conteúdos e como 
conteúdo de ensino enquanto corpo teórico. As duas primeiras 
formas são tratadas pela literatura como “ensino por computa-
dores” e a terceira, “ensino sobre computadores”.
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Ainda, na introdução, é mencionada a abordagem que será 
feita no decorrer do livro sobre dois artigos publicados no ano 
de 1936, que são importantes para o posterior desenvolvimento 
dos computadores em seus aspectos lógicos. Tais artigos ante-
cipam o funcionamento dos computadores digitais eletrônicos 
por meio do que foi chamado de máquinas abstratas. Cada um 
dos artigos descreve um dispositivo único, passível de constru-
ção apenas com lápis e papel, de estrutura lógico-operacional 
semelhante à dos computadores atuais. De acordo com o au-
tor, essa pesquisa constitui-se na investigação das implicações 
epistemológicas, pedagógicas e históricas do uso das máquinas 
abstratas no ensino sobre o computador.

O segundo capítulo, que tem por título Computador, modo 
de produção e conhecimento moderno, fala sobre a função da 
tecnologia, levando em conta que ela é desenvolvida como for-
ma de aumentar a produtividade e reduzir o tempo de trabalho 
incorporado nos produtos. Conforme Tenório, “[...] as possibili-
dades da máquina permitiram a homens da técnica e da ma-
temática, como Babbage (1792-1871), projetar processos mais 
amplos, sistemas de máquinas associadas na produção” (1991, 
p. 18). Babbage tentou construir um computador analítico, má-
quina muito semelhante ao computador eletrônico de hoje. En-
tretanto, o primeiro computador eletrônico foi desenvolvido nos 
Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e 
tinha por finalidade elaborar cálculos de balística.

O período entre o final do século XIX e o início do sécu-
lo XX foi considerado bastante fértil para o desenvolvimento 
na área da lógica simbólica. No ano 1900, o problema de ob-
tenção de um método único e geral de decidibilidade, baseado 
na lógica, ganha formulação explícita e clara por Hilbert. Essa 
questão é desenvolvida posteriormente por Godel, Alan Turing 
e Emil Post, quando seus trabalhos estabelecem a exploração 
dos processos algorítmicos por meio do computador eletrônico 
ainda não existente. A partir desse contexto, Tenório apresenta 
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uma pergunta: “haveria um método único com o qual todas as 
sentenças matemáticas demonstráveis poderiam ser demons-
tradas de um conjunto de axiomas lógicos?” (p. 40). Dessa for-
ma, é estabelecido um elo com os trabalhos de Post e Turing, 
que serão objetos de estudo no capítulo III.

Nesse capítulo, o autor descreve dois dispositivos lógicos 
criados por Post e Turing, em 1936, que surgiram de forma con-
comitante e independente, o que caracteriza um momento ca-
racterístico da história, em particular, da história das ciências 
e da matemática. Na máquina de Post, há uma fita e um cur-
sor; a fita é dividida em células de igual dimensão, cada célula 
pode estar vazia ou marcada (X). O funcionamento da máquina 
consiste no movimento do cursor e na impressão ou eliminação 
de marcas nas células. Esse funcionamento ocorre de acordo 
com um conjunto de instruções que constituem o programa da 
máquina de Post.

Com maior complexidade que o dispositivo de Post, a má-
quina de Turing é constantemente usada a título de instrumen-
to de trabalho na teoria moderna dos algoritmos. Consiste em 
um cursor e uma fita dividida em casas de igual dimensão; cada 
fita pode estar vazia ou marcada com um símbolo de um reper-
tório finito. A máquina é operacionalizada por instruções, que 
determinam o seu modo de funcionar e que estão organizadas a 
partir de uma tabela pré definida e finita. 

De acordo com Tenório, essa é uma das principais dife-
renças entre as máquinas de Post e Turing, pois “enquanto na 
primeira as instruções estão arrumadas de forma linear ou uni-
dimensional, na segunda estão disponíveis tabularmente (em 
duas dimensões) ou de forma matricial” (p. 48). Dessa forma, o 
autor conclui que qualquer computador pode processar as fun-
ções computáveis nas máquinas descritas no livro, e somente 
essas funções. Além disso, ficou claro que uma máquina capaz 
de resolver todos os problemas matemáticos é pura ficção.



24 

Adriano Canabarro Teixeira | Marco Antônio Sandini Trentin (Org.)

No capítulo IV, com o título Implicações, o autor busca 
responder à questão: De que maneira os trabalhos de Turing e 
Post, assim como sua materialização no computador eletrônico, 
influenciam ou podem influenciar as relações de produção de 
conhecimento, em especial as relações dos sujeitos com o co-
nhecimento a ser (re)produzido na instituição escolar? Com a 
finalidade de responder a essa questão, são apontadas algumas 
implicações em três âmbitos: epistemológico, histórico e peda-
gógico. Posteriormente, o autor traz algumas sugestões de uso 
das máquinas abstratas no contexto escolar, mostrando que 
elas podem ser utilizadas nos diversos graus de ensino, basta 
adequar a forma de apresentação do dispositivo, a complexida-
de dos problemas propostos e os tipos de questões tratadas. 

Por fim, o capítulo V, Conclusão, apresenta algumas con-
siderações com relação à importância e à utilização dos com-
putadores no ensino. De acordo com Tenório, “[...] o computa-
dor se desenvolve num mundo de supervalorização do pensar”  
(p. 91). Assim, é a particular forma de organização do trabalho 
na sociedade contemporânea que justifica o uso dos computado-
res e a maneira como são usados. As máquinas abstratas descri-
tas no decorrer do livro têm importância intrínseca no sentido 
de que, lógica e operacionalmente, são extremamente simples 
e, historicamente, são muitíssimo contemporâneas. Além disso, 
as máquinas abstratas foram fundamentais para responder – 
mesmo que negativamente – o problema formulado por Hilbert 
com relação à existência de um método único calcado na lógica 
para a solução dos problemas matemáticos.

análiSe cRítica

Embora o livro tenha sido publicado em 1991, época em 
que a utilização das tecnologias de informação e comunicação 
estava em fase incipiente, se comparada com a atualidade, o 
autor já reconhecia a importância da tecnologia informática 
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como ferramenta capaz de propiciar novos e eficientes métodos 
e técnicas pedagógicas. Entretanto, é possível perceber uma 
mudança significativa com relação ao acesso às informações e 
ao conhecimento, pois ele afirma, no início do livro, que é na es-
cola, para a maioria das pessoas, que há a única oportunidade 
de ter acesso ao conhecimento acumulado sobre ciência e tecno-
logia. Atualmente, o acesso ao conhecimento não está somente 
na escola, mas em qualquer lugar em que exista um dispositivo 
conectado à rede. 

O autor faz uma análise crítica de dois dispositivos, que 
chamou de máquinas abstratas, desenvolvidos pelos matemá-
ticos Post e Turing e publicados em forma de artigos em 1936. 
Tenório mostra a grande semelhança entre os dois dispositivos 
e sua equivalência lógica, mas o mais interessante é que os dois 
matemáticos trabalharam de forma independente, um desco-
nhecendo o trabalho do outro. No decorrer do livro, é possível 
perceber a importância das máquinas abstratas para o poste-
rior desenvolvimento do computador eletrônico, uma vez que é 
possível extrair dessas máquinas – que são estruturas concei-
tuais – a compreensão do funcionamento lógico do computador 
atual. Esse estudo deixou claro que tanto as máquinas abstra-
tas de Post e Turing quanto o computador real são capazes de 
resolver a mesma classe de funções.

Nas palavras de Tenório, é evidente que o ensino não pode 
ser deslocado do contexto dos alunos, ao contrário, ele deve 
ocorrer de forma articulada com a produção do conhecimento. 
Essa produção do conhecimento está se tornando cada vez mais 
complexa, rica em conteúdo, abstrata. Dessa forma, o autor 
afirma que os conceitos de concreto e abstrato são complemen-
tares e, a partir disso, faz uma relação com o título do livro, 
afirmando que as máquinas abstratas podem contribuir para 
um ensino mais concreto. 
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do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), desenvolvendo 
uma linguagem de programação para crianças, o Logo, e, pos-
teriormente, a teoria construcionista de aprendizagem. Papert 
também é autor de A máquina das crianças: repensando a es-
cola na era da informática (1993) e A família em rede (1996).

SínteSe da obRa

O livro Logo: computadores na educação, de Seymour Pa-
pert, foi publicado no Brasil em 1985, com tradução de José A. 
Valente da edição estadunidense Mindstorms: children, compu-
ters and powerful ideas (1980). É uma das referências mais 
conhecidas sobre o uso de computadores na educação.

No prefácio da edição norte-americana e na introdução, 
Papert apresenta suas experiências de aprendizagem para ex-
plicar a ideia central do livro: como os computadores podem 
se tornar instrumentos para as crianças criarem suas próprias 
“engrenagens”. O interesse de Papert por engrenagens, na sua 
infância, e sua facilidade em compreender seu funcionamento 
facilitaram o desenvolvimento de seu raciocínio abstrato e, con-
sequentemente, de seu raciocínio matemático. A criança pode-
ria construir, criar, programar no computador aquilo que cha-
ma sua atenção, poderia criar para si algo semelhante ao que 
as engrenagens foram para Papert. As engrenagens serviram 
como “objeto-de-pensar-com” para ele e, portanto, seu objetivo 
como pesquisador tem sido “o projeto de outros objetos que as 
crianças possam se apropriar à sua própria maneira” (PAPERT, 
p. 25). E, nesse caso, apresenta um “objeto-de-pensar-com” com-
putacional: a tartaruga.

Ainda na introdução, Papert explica que a tartaruga é um 
animal cibernético, que existe dentro do ambiente Logo, “sendo 
LOGO a linguagem computacional” (p. 26) usada para se comu-
nicar com a tartaruga. Essa tartaruga pode tanto ser abstrata, 
existindo apenas na tela do computador, como pode ser um ob-
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jeto físico e ser manuseado, da mesma forma que hoje fazemos 
com a robótica (Papert não chega a usar o termo robótica em 
seu livro). Dessa forma, a criança ensina a tartaruga a realizar 
ações, como se movimentar ou como escrever uma palavra na 
tela, e, nesse processo de ensinar, a criança aprende a progra-
mar, a exercer controle sobre um “microcosmo”. 

No segundo capítulo, Computadores e cultura do compu-
tador, o autor levanta a questão do pensamento concreto e for-
mal de Piaget, supondo que o computador poderia concretizar o 
formal, uma vez que permite dar “[...] formas concretas a áreas 
do conhecimento que pareciam ser anteriormente inatingíveis 
e abstratas [...]” (p. 39). Também apresenta a ideia do “erro” 
como um processo de aprendizagem, já que na programação 
dificilmente se acerta na primeira tentativa, ela poderia mudar 
nossa cultura de medo do erro. “A questão a ser levantada a 
respeito do programa não é se ele está certo ou errado, mas se 
ele é executável” (p. 40). Papert discute, ainda, sobre o fato de 
o uso de tecnologias estar arraigado a modos tradicionais, de 
antes do seu aparecimento, e dá o exemplo do carro, que duran-
te muito tempo era a “carruagem sem cavalo”. Dessa forma, na 
educação, estamos ainda no estágio de velhos métodos instru-
cionais com novas tecnologias.

O terceiro capítulo, Matofobia: o medo de aprender, apre-
senta a ideia de que os computadores podem contribuir ou, como 
o autor escreve: “plantar sementes”, e que irão fazer nossa cul-
tura epistemológica ser menos dissociada, ou seja, ciências hu-
manas passariam a ter mais relação com ciências exatas. Para 
tanto, Papert tenta mostrar, ao longo do texto, como é possível 
pensar em uma matemática “humanista” a partir da ideia de 
Matelândia, lugar onde a matemática seria a linguagem na-
tural. Traz a discussão da matofobia – medo de aprender ou 
medo da matemática –, na qual pessoas são influenciadas por 
opiniões negativas sobre suas capacidades, criando os tabus 
de aprendizagem, por exemplo, sobre aprender uma língua es-
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trangeira e matemática: “não tenho ouvido para línguas”; “não 
tenho cabeça para contas”. E se as pessoas acreditarem que 
não podem aprender algo, certamente irão evitar coisas que te-
nham a ver com o que não é possível ser aprendido. 

Também, Papert vê a matemática escolar como um con-
junto de “incidentes históricos” que determinou a escolha do 
que deveria ser ensinado na escola, como a sequência QWERTY 
(disposição das letras do teclado dos computadores), que passou 
a ser inquestionável. De forma a tentar modificar essa situação,  
Papert introduz a geometria da tartaruga como uma estratégia 
de transpor a matemática formal em uma matemática aplicável 
e significativa para as crianças. A ideia não é “ensinar a mate-
mática escolar existente”, mas a “reconstrução da matemática”, 
de forma que não seja necessário tanto esforço para ensiná-la. 

No quarto capítulo, o autor adentra no mundo da geome-
tria da tartaruga, trazendo detalhes de seu funcionamento, de 
sua relação com a matemática e com o conhecimento. Assim 
como Euclides desenvolveu a geometria axiomática, Descartes 
a geometria analítica, a tartaruga tem um estilo de geometria 
computacional que permite uma primeira representação da 
matemática formal para a criança. Na geometria da tartaruga, 
o elemento ponto não é abstrato e estático como na escola, é 
representado por uma tartaruga que é dinâmica, tem orienta-
ção (se movimenta e está voltada para algum lado) e, nesse 
sentido, pode ser comparada a uma pessoa. Dessa forma, as 
crianças criam os movimentos para a tartaruga a partir dos co-
nhecimentos que possuem sobre seu próprio corpo, o que pode 
vir a ser um ponto de partida para a conexão com a geometria 
formal. E nesse processo de ensinar movimentos à tartaruga, 
Papert chama a atenção para a ideia de debugging, que consis-
te em “resolver o erro no programa”. O erro ou bug não é visto 
como um problema a ser superado e esquecido como na escola 
formal. O programador deve estudar o bug a fim de compreen-
der a causa do problema no programa. 



30 

Adriano Canabarro Teixeira | Marco Antônio Sandini Trentin (Org.)

São diversos os conhecimentos que as crianças aprendem 
na atividade com a tartaruga. Papert os define como conheci-
mentos matemáticos e conhecimentos matéticos. Para o primei-
ro tipo, Papert cita a ideia de ângulo, ângulos internos e exter-
nos de polígonos, repetição controlada (por meio de modulações 
nos programas), operador de mudança de estado, ideia de  
variável (diferente da ideia do X na escola), matemática dife-
rencial (taxa de variações), ideia de recursão, etc. O segundo 
tipo consiste no conhecimento sobre a aprendizagem, ou seja, 
“faça com que aquilo a ser aprendido faça sentido” (p. 87). Uma 
vez que “ensinar” matemática por meio de estratégias de “mos-
trar” o que é e como se faz, como acontece na escola, nem sem-
pre surte o efeito desejado e não dá sentido à criança. A expe-
riência de vivenciar a matemática é importante, e a tartaruga 
permite isso.

No quinto capítulo, Linguagens para os computadores e 
para as pessoas, Papert discute a ideia de que as linguagens des-
critivas têm um papel importante na aprendizagem, permitindo 
dar representatividade para aquilo que sabemos, seja esse saber 
prático ou teórico. Depois, avança na ideia de que a programação 
é iniciada por uma descrição repetitiva de todos dos procedimen-
tos até que, em certo momento, há uma estruturação hierarqui-
zada, na qual se criam subprocedimentos para serem utilizados 
no superprocedimento. É como se fizéssemos programas mais 
simples para depois usá-los em programas mais complexos. Esse 
processo ajuda a encontrar os possíveis bugs do programa, me-
lhor do que se a descrição tivesse sido feita toda “linearmente”. 
A estratégia de debbuging traz benefícios, uma vez que leva as 
crianças a estudar e a entender o que aconteceu de errado. 

No sexto capítulo, Micromundos: incubadores para o co-
nhecimento, Papert discute o ensino de física a partir das possi-
bilidades da programação. A ideia é que o computador dá acesso 
a um mundo da física no qual o estudante só ingressa por meio 
de fórmulas e equações, que exigem uma série de pré-requisitos 
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para serem compreendidas. O mundo da física oferecido pela 
tartaruga na forma de simulação é diferente do oferecido pelas 
equações, pois é mais compreensível logicamente. Outro fator 
interessante é que, nesse processo de criar o micromundo da 
física, muitas “falsas teorias” são testadas e verificadas “em-
piricamente” no mundo criado. A trajetória natural da criação 
de uma teoria verdadeira, por Newton ou Einstein, passou por 
“falsas teorias”, e por que as crianças não poderiam vivenciar 
isso também? Na escola tradicional, as falsas teorias não são 
toleradas, e o próprio Piaget argumentou que “[...] as crianças 
sustentam falsas teorias como uma parte necessária do proces-
so de aprender a pensar” (p. 162). 

No sétimo capítulo, Ideias poderosas dosadas na medida 
da mente, são discutidos os saberes matemáticos e suas for-
mas. A programação em Logo permite que a criança aja com 
deliberação e consciência a fim de chegar a um conhecimen-
to. A matemática vista nessa perspectiva é fácil e acessível a 
qualquer criança, o que contradiz a matemática escolar com 
sua linguagem simbólica, cheia de sentido lógico e, portanto, 
de difícil compreensão. Todavia, Papert ressalta que a forma 
de uso do computador pode proporcionar processos de apren-
dizagem diferentes. Muito utilizam as novas tecnologias para 
reforçar métodos educacionais que foram criados quando não 
existiam computadores. Ou seja, na era da informática, talvez 
seja preciso repensar a necessidade de, por exemplo, listas de 
exercícios para se praticar as operações. Esse método foi cria-
do em um momento histórico, em que era necessário, mas, e 
agora? Papert entende o computador como um facilitador na 
externalização das “expectativas intuitivas” das crianças, o que 
as torna mais propícias à reflexão. A reflexão deveria ser o ca-
minho para a educação escolar, e não a reprodução.

No oitavo capítulo, As raízes do Logo: Piaget e a inteli-
gência artificial, Papert apresenta uma reinterpretação de Pia-
get e procura desenvolver uma teoria de aprendizagem. Assim, 
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apresenta brevemente sua leitura sobre os estudos da episte-
mologia genética e traz algumas questões sobre aprendizagem, 
sintetizando: “[...] aprendizagem consiste em construir um 
conjunto de materiais e ferramentas que podem ser maneja-
das e manipuladas” (p. 206). Sugere que todos os aprendizes 
agem como bricoladores (termo aplicado por Lévi-Strauss, que 
significa trabalho realizado a partir da intuição). Ao finalizar 
o capítulo, Papert argumenta que, futuramente, em culturas 
ricas em computador, e se a programação se tornar parte da 
vida cotidiana das crianças (o que ainda não é), a ordenação dos 
estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget poderia ser al-
terada. “As crianças podem aprender a ser sistemáticas antes 
de aprenderem a ser quantitativas” (p. 210). 

No nono capítulo, Imagens da sociedade sem escolas, Pa-
pert discute o papel da escola nesse novo contexto informati-
zado e afirma que um mundo sem escolas requer espaços es-
peciais nos quais as crianças possam participar e aprender. “A 
aprendizagem na escola de hoje não é participativa de modo 
significativo – e fazer contas não é a imitação de uma atividade 
excitante e reconhecível da vida adulta” (p. 215). Programar 
computadores, fazer simulações pode envolver muito mais o in-
teresse para a aprendizagem. Também os bugs dos programas 
tornam-se tema de conversas e trocas de ideias. Dessa forma, 
Papert não acredita que a solução seja o Logo, tendo em vista 
as limitações do programa, mas pressupõe que seja um modelo 
para se pensar a educação do futuro. 

No epílogo, Papert critica a dicotomia criada entre mate-
mática e sensibilidade humana, falando da estética, da beleza 
e do prazer da matemática. Ele finaliza o livro, nas conside-
rações finais, apresentando uma retrospectiva de sua jornada 
pelo mundo da computação e dos estudos sobre aprendizagem, 
da participação no grupo de Genebra de Piaget ao grupo do 
MIT, fazendo os devidos agradecimentos aos seus companhei-

ros e amigos de pesquisas. 
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análiSe  cRítica

No livro Logo: computadores e educação, Papert apresen-
ta de forma clara e objetiva sua perspectiva em relação à apren-
dizagem de matemática e de física a partir da programação de 
computadores, mais especificamente sobre a linguagem de pro-
gramação Logo. É uma obra que fala bastante de matemáti-
ca, explicitando as relações existentes entre os conhecimentos 
matemáticos e a programação, assim como discute o ensino de 
matemática atual e os problemas da educação. 

Nesse sentido, o autor traz sua forma de ver o mundo da 
educação, do ensino e da matemática. Defende a ideia de permi-
tir a construção de micromundos pelas crianças, visto que nesse 
processo muitas aprendizagens significativas ocorrem. Em vá-
rios momentos, Papert critica a escola e a forma como a matemá-
tica é ensinada, sugerindo que o modelo atual de educação não é 
suficiente para as crianças. São necessários espaços diferencia-
dos, não escolares, nos quais seja possível vivenciar os objetos do 
conhecimento e, portanto, aprender, mas não chega a estabelecer 
uma proposta efetiva para essa “nova” educação, apenas sugere 
que o Logo seja um modelo para se pensar a educação do futuro.

Essa obra é uma leitura muito reflexiva, esclarecedora e 
revolucionária, produtiva para qualquer pessoa que se interes-
se por educação, matemática, física ou informática. Ela nos faz 
refletir sobre o que estamos ensinando a nossas crianças nas 
escolas e como o fazemos, ressaltando a urgência de repensar 
esse modelo educacional que foi estabelecido em um contexto 
antes da existência de computadores.



2.  Contexto 
social
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SínteSe da obRa

Em Cibercultura, Pierre Lévy inicia apresentando seu 
principal objetivo, que é o de abordar as implicações culturais 
do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e co-
municação. A obra tem um caráter visionário, pois foi escrita em 
1999 e, na época, muito dos recursos e serviços que se têm hoje 
na internet ainda não existiam e pouco se falava das implica-
ções culturais geradas pelas tecnologias digitais e pela internet. 
Lévy afirma que o crescimento do ciberespaço resulta de um mo-
vimento de jovens que querem experimentar coletivamente for-
mas de comunicação diferentes daquelas das mídias clássicas. 
Para ele, o desenvolvimento das tecnologias digitais e da inter-
net promove um novo espaço de comunicação, e cabe a cada uma 
das pessoas explorar as potencialidades mais positivas desse 
espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. 

A obra está estruturada em um capítulo de introdução, de-
zoito capítulos de desenvolvimento e um capítulo de conclusão. 
Na introdução, Lévy explica que os capítulos de desenvolvimen-
to estão organizados em três grandes partes, os capítulos um 
até cinco compõem a primeira parte, chamada Definições, os 
capítulos seis até treze são a segunda parte, denominada Pro-
posições, e os capítulos quatorze até dezoito formam a parte 
três, chamada Problemas. 

Na primeira parte, Lévy apresenta os principais conceitos 
que sustentam a cibercultura, pois ele acredita que entendendo 
esses conceitos é possível apresentar o impacto social e cultural 
de todas as novas tecnologias.

O primeiro conceito apresentado é o de ciberespaço, que o 
autor também chama de rede e define como: 

[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores (internet). Não só a infra-estrutura material da 
comunicação digital, mas também ao universo oceânico das infor-
mações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam 
e alimentam esse universo (LÉVY, 1999, p. 17). 
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Lévy afirma que o ciberespaço quebrou o paradigma do 
computador como uma “máquina” central fragmentada pelos 
programas e hardwares e criou o conceito do computador como 
um nó, um terminal de um grande e único sistema de comuni-
cação interativo e comunitário. O autor define também ciber-
cultura como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 
de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberes-
paço” (p. 17). 

Na sequência, o autor apresenta a definição de inteli-
gência coletiva, que, para ele, é um dos principais motores da 
cibercultura. Inteligência coletiva é, para Lévy, “o estabeleci-
mento de uma sinergia entre competências, recursos e projetos, 
a constituição e manutenção dinâmicas de memórias em co-
mum, a ativação de modos de operação flexíveis e transversais”  
(p. 28). Assim, as inteligências individuais são somadas e com-
partilhadas por toda a sociedade, sendo potencializadas a par-
tir do surgimento de novas tecnologias de comunicação, como a 
internet. E, para Lévy, “o ciberespaço apresenta-se justamente 
como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coleti-
va” (p. 29). 

Lévy destaca que as informações que proliferam no cibe-
respaço, tais como hipertexto, hiperdocumentos, simulações 
interativas e mundos virtuais, têm uma nova face, que é a da 
virtualização. Logo, ele apresenta o conceito de virtual como 
sendo “aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o 
campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma 
atualização. O virtual encontra-se antes da concretização efe-
tiva ou formal” (p. 47). Então, o virtual não é a irrealidade, e, 
sim, uma dimensão muito importante da realidade. Lévy diz 
que “é virtual toda entidade ‘desterritorializada’”, capaz de ge-
rar diversas manifestações concretas em diferentes momentos 
e locais determinados, sem, contudo, estar ela presa a um lugar 
ou tempo em particular. 
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Assim, a cibercultura está ligada ao virtual de forma di-
reta e indireta. Direta, pois o computador e o ciberespaço não 
são apenas ferramentas para a produção e troca de textos, sons 
e imagens, e, sim, operadores de virtualização da informação. 
Os códigos de computador inscritos nos dispositivos dos com-
putadores – facilmente copiáveis ou transferíveis de um nó a 
outro da rede – são quase virtuais, pois são quase independen-
tes de coordenadas espaço-temporais determinadas. A informa-
ção está fisicamente situada em algum lugar, em determinado 
suporte, mas ela também está virtualmente presente em cada 
ponto da rede em que é solicitada. De tal modo, um mundo vir-
tual – um conjunto de códigos digitais – é um potencial de ima-
gens (virtual), enquanto determinada cena (real), durante uma 
imersão no mundo virtual, atualiza esse potencial em um con-
texto particular de uso. Esse exemplo do mundo virtual carac-
teriza a maioria dos documentos ou conjuntos de informações 
de suporte digital. Cria-se a virtualização das organizações, da 
economia e da sociedade, que com o ciberespaço criam um esti-
lo de relacionamento em tempo real independente dos lugares 
geográficos e da diferença de horários.

Outro conceito destacado pelo autor é o de hipertexto (aqui 
entendido como sinônimo de hiperdocumento multimídia), que 
contém vários tipos de mídias e está estruturado em rede – es-
trutura reticulada –, em oposição aos textos lineares. O hiper-
texto é aberto e acessível por meio de uma rede de computado-
res, permitindo uma nova arte de edição e documentação, por 
isso é um poderoso instrumento de escrita-leitura coletiva. Nes-
se contexto, Lévy afirma que o ciberespaço gera um dispositivo 
comunicacional original, pois, por meio do hipertexto, permite 
que comunidades constituam-se de maneira cooperativa com 
contexto comum (dispositivo em rede: todos-todos). 

Na segunda parte do livro, o autor aborda as implicações 
culturais do desenvolvimento do ciberespaço. É nessa parte 
que está a contribuição central da obra: a apresentação de um 
retrato da cibercultura.
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A primeira implicação cultural que Lévy apresenta, e que 
chama de essência da cibercultura, é o que ele denomina de 
“universal sem totalidade”. Universal, pois a utilização do ci-
berespaço é possível para qualquer pessoa, de qualquer lugar 
do mundo, ele não possui nem um centro tampouco uma linha 
diretriz e aceita todas as informações e opiniões. Lévy afirma 
que não é uma cultura do universal “porque de fato está em 
toda a parte, e sim porque sua forma ou sua idéia implicam de 
direito o conjunto dos seres humanos” (p. 119). E “totalização”, 
para o autor, é a ideia de fechamento semântico, pensamento 
único, unidade da razão ou ainda a redução ao denominador 
comum, que é o contrário do que o ciberespaço cria. Para Lévy, 
o ciberespaço é um universo “sem totalidade”, pois é indetermi-
nado e tende a manter a sua indeterminação. É indetermina-
do, pois cada novo nó da rede de redes em expansão constante 
pode tornar-se produtor de novas informações imprevisíveis 
e reorganizar uma parte da conectividade global por sua pró-
pria conta. Assim, Lévy destaca que existe uma relação entre o 
universal e o totalizável, ou seja, quanto mais o ciberespaço se 
torna extenso, interativo e interconectado (universal), menos 
totalizável ele é, ou seja, será mais desordenado, exprimindo 
mais a diversidade do humano. Em um ambiente “universal 
sem totalidade”, uma vontade excessiva de domínio não pode 
ter poder durável.

Outra implicação cultural é o movimento social da ciber-
cultura. Lévy explica que a própria 

[...] emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro movimento 
social, com seu grupo líder (juventude metropolitana escolarizada), 
suas palavras de ordem (interconexão, criação de comunidades vir-
tuais, inteligência coletiva) e suas aspirações coerentes (p. 123). 

O ciberespaço representa um desejo social de comu-
nicação recíproca e de inteligência coletiva, entendendo-
-se aqui o ciberespaço não apenas como os recursos físi-
cos da internet, mas como o desejo das pessoas que estão 
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nele de criar tipos particulares de relação entre si. A pró-
pria internet “é um dos mais fantásticos exemplos de cons-
trução cooperativa internacional, ela é uma expressão 
técnica de um movimento que começou por baixo, constante-
mente alimentado por uma multiplicidade de iniciativas locais”  
(p. 126).

Uma próxima implicação cultural que Lévy apresenta é a 
ciberarte, que são as novas modalidades de produção e recepção 
de obras de arte digitais, centradas no ângulo da pragmática da 
criação e da apreciação. O autor destaca como característica 
da ciberarte a participação nas obras daqueles que as provam, 
interpretam, exploram ou leem. A obra de arte virtual é uma 
criação contínua, é “aberta” por construção, assim acontece a 
coprodução da obra, em que o expectador é convidado a intervir 
na materialização, exibição, edição (atualização).

Lévy explica que o ciberespaço criou “uma nova relação 
com o saber”, destacando duas questões. A primeira é a velo-
cidade do surgimento e da renovação de saberes. Conforme o 
autor, “[...] a maioria das competências adquiridas por uma 
pessoa no início do seu percurso profissional estarão obsoletas 
no fim de sua carreira” (p. 157). A segunda questão diz respei-
to à nova natureza do trabalho, em que a transação de conhe-
cimentos não para de crescer: trabalhar quer dizer, cada vez 
mais, aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. 
Lévy afirma que “[...] o ciberespaço suporta tecnologias intelec-
tuais que amplificam, exteriorizam e modificam várias funções 
cognitivas humanas e aumentam o potencial de inteligência co-
letiva dos grupos humanos” (p. 157). Nesse sentido, segundo o 
autor, duas reformas devem acontecer na formação: a primeira 
é a aclimatação dos dispositivos e do espírito do ensino a dis-
tância ao cotidiano da educação – e o professor deverá ter novo 
estilo de pedagogia, em que deverá ser animador da inteligên-
cia coletiva de seus alunos –, e a segunda é a necessidade do 
reconhecimento das experiências adquiridas pelos alunos.
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Na terceira e última parte do livro, Pierre Lévy apresenta 
questões relacionadas, de certa forma, ao lado negativo da ci-
bercultura, quando aborda os conflitos de interesses e as lutas 
de poder que se desenrolam em torno do ciberespaço. 

O autor salienta que “existem interesses e projetos con-
traditórios no terreno da cibercultura” (p. 199), um exemplo é a 
oposição entre a lógica do Estado e a da cibercultura, enquanto 
o ciberespaço é desterritorializante, o Estado moderno baseia-
-se na noção de território, e assim existe uma oposição, pois 
o Estado perderia o controle dos fluxos econômicos e informa-
cionais transfronteiriços. Outro grande problema é que muitos 
têm uma visão puramente consumista do ciberespaço, é a visão 
dos industriais e vendedores que entendem a rede como um 
supermercado planetário ou como uma grande televisão inte-
rativa. Porém, Lévy destaca que a visão que ele quer trazer e 
tratar não é essa, e, sim, a do movimento social que propaga a 
cibercultura, um movimento que é inspirado pelo desenvolvi-
mento das trocas de saberes e de novas formas de cooperação e 
de criação coletiva.

Existem grandes problemas no ciberespaço, como o ciber-
sexo, a máfia, os terroristas e as fotos para pedófilos, mas o 
que muitos não se dão conta é que esses problemas existem em 
outros lugares e em outras tecnologias também. Eles existem 
em aviões, estradas, telefones, empresas e na televisão, e nin-
guém associa essas redes tecnológicas com a criminalidade. O 
que o autor defende é que esse ponto de vista “é propagado pe-
las mídias e é ditado por seu interesse, para interessar, devem 
anunciar notícias sensacionais, mostrar imagens espetaculares”  
(p. 203). O ciberespaço é fraco nesse sentido, pois abriga proces-
sos de leitura e escrita coletivos, distribuídos e assíncronos, ou 
seja, trata das questões da realidade e não vive do sensaciona-
lismo. Assim, Lévy ressalta que “[...] a crítica é tão grande ao 
ciberespaço porque ele é justamente uma alternativa para as 
mídias de massa clássicas” (p. 203). 
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análiSe cRítica

A obra Cibercultura, de Pierre Lévy, estudioso da cultura 
virtual contemporânea, escrita em francês, em 1997, continua 
sendo atual, pelo fato de trazer reflexões e previsões importan-
tes em várias dimensões da vida humana, principalmente da 
aprendizagem, com o advento das tecnologias digitais. É uma 
obra considerada clássica para quem se interessa pelo tema da 
cibercultura e, também, pode-se dizer, para quem se interessa 
por entender grande parte da realidade do século XXI. É leitura 
obrigatória para compreender os impactos trazidos pelas novas 
tecnologias digitais de informação e comunicação e, em espe-
cial, pelo ciberespaço para a nossa cultura. 

É uma obra abrangente, pois, como o próprio Lévy afirma, 
seu objetivo é tratar das implicações culturais da cibercultura 
em todas as suas dimensões. Assim, ao longo de todo o texto, a 
grande preocupação do autor está principalmente nas questões 
da “cultura”. E esse novo espaço de comunicação chamado ci-
berespaço nos entrelaça com uma cultura que envolve um ema-
ranhado de questões tecnológicas, educacionais, econômicas, 
políticas e humanas, que são exploradas e debatidas por Lévy.

É um texto que também apresenta profundidade, já que 
aparecem conceitos complexos que exigem uma leitura bem 
detalhada e atenta para sua compreensão. Prova disso é que 
o autor escreveu várias outras obras para tratar de conceitos 
ligados à cibercultura que são apresentados nesse livro, como 
As tecnologias da inteligência, O que é o virtual?, A inteligên-
cia coletiva. Como essas obras estão relacionadas, a leitura de 
cada uma delas proporciona um entendimento mais profundo 
da obra Cibercultura.

O autor consegue atingir o seu objetivo de provocar refle-
xões sobre as mudanças irreversíveis na cultura e na comunica-
ção, que impactam as nossas vidas e especialmente a educação. 
Lévy assume uma posição otimista de defensor das implicações 
culturais geradas pela cibercultura. Ele acredita que o ciberes-
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paço é um dispositivo de comunicação interativo e comunitário 
inovador, portanto, é um instrumento privilegiado da inteligên-
cia coletiva. E a finalidade da inteligência coletiva é colocar os 
recursos de grandes coletividades a serviço das pessoas e dos 
pequenos grupos, e não o contrário, ou seja, defende que o cibe-
respaço é um projeto fundamentalmente humanístico. 

Porém, por ser otimista, ele não deixa de lado a apresenta-
ção e a discussão dos problemas e pontos negativos da cibercul-
tura. Lévy dedica a última terça parte do livro para apresentar 
os problemas e conflitos de interesses que existem no ciberes-
paço. Ele afirma que problemas, como o cibersexo, a máfia, a 
exclusão digital e os terroristas, realmente existem, porém 
ocorrem em outros meios e tecnologias também e, na maioria 
das vezes, esses meios não são tão criticados. Assim, ele acre-
dita que não se deve demonizar o ciberespaço por isso. O autor 
defende que esses problemas não devem impedir que se faça o 
melhor uso possível das tecnologias digitais, que é permitir que 
os seres humanos conjuguem suas imaginações e inteligências 
a serviço do seu desenvolvimento e da sua emancipação. 

Lévy apresenta dois caminhos possíveis com relação ao 
ciberespaço. Um é entender que toda inovação apenas gera so-
frimento, então as pessoas enrijecem-se contra, negando-a, des-
conhecendo-a ou, ainda, observando apenas os seus aspectos 
negativos; e o outro, que é o caminho adotado e defendido pelo 
autor, é acompanhar o movimento de evolução do ciberespaço, 
envolvendo-se em um processo de aprendizagem, aproveitando 
esse novo meio para buscar oportunidades de crescimento e de-
senvolvimento humano.

Por fim, Lévy afirma que, ao longo do tempo, “lutamos 
pela democracia e obtivemos o capitalismo, não somos obriga-
dos a escolher um em detrimento do outro” (p. 227), ele sugere 
então combinar aspectos positivos de ambos. Nesse sentido, o 
autor afirma que o futuro do ciberespaço permanece em aberto 
quanto ao seu significado para a nossa espécie, pois o conflito 
dos projetos e dos interesses não será concluído tão cedo e cabe 
a cada um de nós tomarmos a nossa decisão. 
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SínteSe da obRa

O livro Cibercultura: tecnologia e vida social na cultu-
ra contemporânea, de André Lemos, tem como objetivo mos-
trar esta nova tendência como uma manifestação da sociedade  
atual e a analisa como tal, não interpretando a cibercultura como 
uma subcultura em particular, mas, sim, apresentando-a como 
uma nova forma de cultura. A cultura atual, associada às tecno-
logias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de 
virtualização, etc.), criou uma nova relação, que chamaremos de 
cibercultura. 

Desde o surgimento das primeiras sociedades até as complexas ci-
dades pós-industriais, o homem inventou o fogo, cultivou a terra, 
domesticou animais, construiu cidades, dominou a energia, imple-
mentou indústrias, conquistou o espaço. Durante esse trajeto, a 
tecnologia ganhou significações e representações diversas, em um 
movimento de vaivém com a vida social. E, em alguns momentos, 
esta é dominada, controlada, racionalizada pelas atividades cien-
tífico-tecnológicas, em outras, é a tecnociência que deve negociar e 
aceitar os ditames da sociedade (LEMOS, 2008, p. 25).

Com todas essas transformações, somos obrigados a mu-
dar nosso olhar e a buscar novas ferramentas para entender 
o fenômeno técnico-científico atual. É nessa mudança da civi-
lização contemporânea que consideramos o berço da cibercul-
tura. O autor descreve que a cibercultura não é fruto apenas 
de projetos técnicos, mas, sim, de uma relação estreita com a 
sociedade e sua cultura.

Para compreendermos os desafios do fenômeno tecnológico contem-
porâneo devemos, num primeiro momento, precisar as diferenças 
entre técnica e tecnologia, pois estes conceitos não são facilmente 
diferenciados. Hoje compreendemos por tecnologia os objetos téc-
nicos, as máquinas e seus respectivos processos de fabricação. Do 
mesmo modo, utilizamos o termo técnica para abranger áreas dís-
pares como a dança, a economia, as atividades esportivas ou mesmo 
objetos, instrumentos e máquinas. A confusão de termos é impres-
sionante (p. 26).
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A tecnologia é o resultado da união entre ciência e técnica, 
em um processo de cientifização da técnica e de tecnização da 
ciência, associado à racionalidade.

O segundo capítulo da parte I foca a técnica como uma 
arte, designando-a como uma atividade prática manual e ma-
terial. A própria origem do homem coincide com a origem da 
técnica. “O homem torna-se um inventor, um demiurgo, profa-
nador do universo sagrado, sendo aquele que não recebe mais, 
ele próprio inventa” (p. 39).

Na parte II do livro, narra-se a aventura das “novas tec-
nologias de comunicação que teve seu boom, não no século XX, 
como pensamos, mas no século XIX. Aqui por meio de artefatos 
eletroeletrônicos (telégrafo, rádio, telefone, cinema), o homem 
amplia a desejo de agir a distância, da ubiquidade” (p. 68). O 
que, atualmente, chamamos de novas tecnologias de comunica-
ção surgiu a partir de 1975, com a fusão das telecomunicações 
analógicas com a informática, possibilitando a veiculação de 
mensagens com vídeo e som sob um mesmo suporte, o compu-
tador, contrariando completamente o meio impresso, que é uma 
tecnologia de individualismo, que se lê (só), em silêncio, para si. 

A cultura do impresso, que vinga do século XV até fins do século XX, 
separou a visualidade (a leitura silenciosa) da oralidade (a leitura 
em voz alta), como a separação do texto da música. Os caracteres de 
repetitividade, de continuidade e de lógica, presentes na cultura do 
impresso, são derivados dos mesmos caracteres nas ciências mate-
máticas e na física clássica (p. 70).

Com o surgimento das novas mídias, permitiu-se a comu-
nicação individualizada, personalizada e bidirecional, em tem-
po real, o que provoca mudanças estruturais tanto na produção 
da informação em jornais, televisão e revistas quanto no se-
tor de entretenimento, como o cinema e a música. A tecnologia 
digital proporciona uma ruptura no modo de disponibilizar a 
informação. “Alguns autores chegam mesmo a falar de um do-
mínio dos meios de produção pelo público” (p. 79).
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Para concluir esse tópico, o autor vê na evolução das vias 
da comunicação uma passagem do modelo informal da comuni-
cação para o modelo da comunicação de massa e desse para o 
atual modelo de redes de comunicação informatizadas. O mo-
delo informal estabelece uma relação direta entre o homem e 
o mundo. A linguagem não representa o mundo, antes, ela é o 
próprio mundo.

O que está em jogo nesse processo de digitalização do 
mundo é, o desaparecimento da instância legitimadora clássica 
do discurso: emissor e receptor fundem-se na dança de bits.

A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade 
estruturada através de uma conectividade telemática generaliza-
da, ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de 
informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações 
sociais. O ciberespaço cria um mundo operante, interligado por 
ícones, portais, sítios e home pages, permitindo colocar o poder de 
emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai 
produzir informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao 
sistema (2008, p. 87).

As comunidades virtuais eletrônicas são agregações em 
torno de interesses comuns, independentes de fronteiras ou de-
marcações físicas ou territoriais. 

No capítulo dois, Lemos apresenta a descrição de Gibson 
do ciberespaço: um espaço não físico ou territorial composto 
por um conjunto de redes de computadores por intermédio das 
quais todas as informações (sob as suas mais diversas formas) 
circulam.

O ciberespaço gibsoniano é uma “alucinação consensual”. A Matrix, 
como chama Gibson, é a mãe, o útero da civilização pós-industrial 
onde os cibernautas vão penetrar. Ela será povoada pelas mais di-
versas tribos, onde os cowboys do ciberespaço circulam em busca 
de informações. A Matrix de Gibson, como toda a sua obra, faz uma 
caricatura do real, do quotidiano (2008, p. 127).

Gibson (1985 apud LEMOS, 2008) conclui que o ciberes-
paço é um não lugar, uma utopia em que devemos repensar a 
significação sensorial de nossa civilização baseada em informa-
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ções digitais, como letivas e imediatas. É um espaço imaginário, 
um enorme hipertexto planetário. O ciberespaço é um espaço 
sem dimensões, um universo de informações navegável de for-
ma instantânea e reversível. Ele é caracterizado pelo tempo 
real e pelo espaço não físico, no entanto, não é um lugar assépti-
co, permeado por informações precisas, objetivas ou utilitárias.

A tecnologia faz parte da cultura humana, portanto, não 
podemos pensar o aparecimento do ser humano sem a dimen-
são da tecnicidade. 

Em momentos da história da humanidade, o fenômeno técnico tem 
um conteúdo específico; como a magia nas técnicas primitivas, como 
razão científica da tecnociência moderna e, hoje a cibercultura. For-
mamos um ecossistema complexo com nossos objetos técnicos. A for-
ma técnica transforma a vida, ao mesmo tempo em que é permanen-
temente transformada por ela (2008, p. 262).
[...] 
A dinâmica da sociedade contemporânea nos obriga a buscar outras 
perspectivas para pensarmos o fenômeno tecnológico contemporâ-
neo. A vida vem sempre lutar contra a cristalização mortal e moral 
das formas, contra as fortalezas solidamente organizadas. A tecno-
logia não é, e nunca foi, imune às desorganizações da vida. Esta está 
sempre tentando achar uma passagem pequena, um defeito minús-
culo, para poder expandir-se. É necessário, assim, estarmos atentos 
para não sucumbir a um academicismo pessimista que isola ou a um 
otimismo histérico que só vê maravilhas (2008, p. 85). 

análiSe cRítica

André Lemos entende o ciberespaço como uma rede de 
pontes, ligando potencialmente todos a todos. Ele nos mostra 
que a cibercultura pode ser entendida como uma junção entre 
termos dissociados. Nesse processo de digitalização do mundo, 
está ocorrendo o desaparecimento daquilo que conhecemos há 
muito tempo, as chamadas figuras do discurso: em que o emis-
sor e o receptor fundem-se na dança de bits, em que cada um 
tem a possibilidade de expor seu pensamento.

Segundo o autor, a cibercultura caracteriza-se por uma 
atitude social de apropriação criativa das novas tecnologias e, 
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mesmo com toda essa evolução, os potenciais comunitários, ar-
tísticos e ativistas contemporâneos não são inibidos pelo desen-
volvimento tecnológico.

O autor mostra em sua obra que a oposição entre cultura 
e tecnologia não é mais sustentável. Essa oposição é o resultado 
de uma perspectiva errônea que consiste em separar e redu-
zir para compreender. É essa oposição que nos priva de uma 
compreensão de todas as facetas complexas da tecnologia con-
temporânea, como se as realizações tecnológicas tivessem uma 
dinâmica própria e independente das outras esferas da ativida-
de humana. A cibercultura já faz parte de nossas vidas, como 
as diversas culturas, o que temos que fazer é compreendê-la  
como uma forma de elo entre pessoas, entre informação e ex-
periências.
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questões hipertextuais. Ainda na graduação, focou seus estu-
dos nas questões de interações entre internet e sociedade. Atua 
e pesquisa na área da cibernética e é reconhecido nos estudos 
sobre a internet.

SínteSe da obRa

Pierre Lévy apresenta em seu livro O que é o virtual?, os 
conceitos de virtual e virtualização, além de outros que perpas-
sam pela temática, considerando suas ações, seus impactos e 
suas relações na sociedade moderna. Na obra, Lévy trabalha 
com a desmistificação da palavra virtual, ao afirmar que o vir-
tual é real, ao contrário da perspectiva que muitos trabalham. 

Segundo o autor, o virtual está presente em nosso cotidia-
no, assim como o ciberespaço já faz parte da sociedade. Lévy 
atenta para a necessidade de acompanhar as tendências mais 
positivas da evolução em curso e criar projetos de civilização 
focados nas inteligências coletivas. O virtual pode ser conside-
rado tudo o que existe em potência, não se opondo ao real, mas, 
sim, ao conceito de atual. 

Lévy acrescenta que a virtualização pode ser definida 
como um movimento inverso da atualização. A virtualização 
trata de uma nova cultura, uma cultura nômade, que se move 
no virtual. Nessa perspectiva, a sincronização substitui a uni-
dade do espaço e a interconexão substitui a unidade do tempo, 
tudo o que era real muda de identidade para o virtual. É no 
ciberespaço que a virtualização acontece com mais intensidade 
e se torna mais visível à dialética. Para Lévy: 

O virtual está constituído em estado latente, pronto a se transfor-
mar no real, como por exemplo, a semente de uma árvore. A árvore 
está na semente, mas no atual momento não está aparecendo, mas 
nem por isso, deixa de ser real. O virtual não é algo pronto e estático, 
é considerado como um nó de tendências, de força e potência que 
provoca o processo de resolução, é como a passagem do possível para 
o real, ampliando espaços e tempos (1996, p. 17).
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Ao entender-se que o virtual também é real, fica mais fácil 
compreender o ciberespaço como um lugar potencializador de 
ações. Por meio da internet, por exemplo, é possível comunicar-
-se com instantaneidade, comprar, vender, passear, estudar, 
trabalhar, enfim, incluir o universo digital nas necessidades 
do cotidiano. O ciberespaço é um lugar propício para mutações, 
nesse espaço, é possível ser representado por símbolos, falas, 
escritas, imagens, etc. 

A virtualização do corpo, conceito trabalhado ao longo do 
livro, se dá por meio das possibilidades de se fazer presente 
na web por meio de um avatar, situação cada vez mais comum. 
Isso não é restrito para os espaços de mundos virtuais, uma vez 
que se expandiu para as redes de relacionamentos, os jogos on-
-line, os sites institucionais e comerciais. Por meio de um avatar 
ou da representação do eu no ciberespaço, é possível perceber 
a relação do virtual com o real por intermédio da mutação do 
corpo, que é um dos tipos de virtualização que Lévy aborda. A 
virtualização do corpo, ou reconstrução do corpo, é tratada pelo 
autor considerando também as próteses, os equipamentos téc-
nicos, as cirurgias plásticas, etc. Já para esse estudo, o conceito 
de virtualização será relacionado apenas às ações que repre-
sentam o sujeito como ser ativo no ciberespaço. 

As tecnologias de comunicação e a telepresença propor-
cionam ao sujeito estar diante de seu computador e ao mesmo 
tempo em outro lugar, o que possibilita encontros que se dão, 
literalmente, na rede da web, propiciando a sensação de estar 
com mais de uma pessoa mesmo estando sozinho. 

Para o autor, a virtualização do corpo envolve percepções. 
Lévy infere que: “Graças às máquinas fotográficas, às câme-
ras e aos gravadores, podemos perceber as sensações de outras 
pessoas, em outro momento e lugar” (p. 28). A virtualização do 
corpo pela percepção abrange equipamentos tecnológicos que, à 
medida que surgem novos e mais modernos, também aprimo-
ram as sensações que são internalizadas. Além da reconstrução 
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e da percepção, o autor menciona a projeção, que, geralmente, é 
associada à telepresença.

Entretanto, para o autor, a telepresença é mais do que a 
projeção de imagens. Lévy ressalta que ao virtualizar o corpo, 
ele se multiplica, assim, não desaparece, virtualiza-se e está 
presente em diferentes espaços. É uma mudança de identida-
de. A virtualização apresenta características que abrem novos 
espaços, outras velocidades, alterando o aqui e agora. O au-
tor apresenta outros dispositivos que proporcionam a virtuali-
zação do corpo, como o telefone, que transmitem mais do que 
a voz das pessoas, passam a sensação de aproximação. Lévy 
afirma que: “Meu corpo tangível está aqui, meu corpo sonoro, 
desdobrado está aqui e lá” (p. 29). E o autor não deixa de citar 
os espaços de realidade e o mundo virtual, que dão perfeita sen-
sação de estar em outro lugar e com outras pessoas, mesmo o 
corpo físico estando em frente ao computador. Segundo Lévy, a 
virtualização do corpo está em processo constante de mutação, 
conforme aumentam as inovações tecnológicas, também au-
mentam as possibilidades de virtualização do corpo. 

Já a virtualização do texto é um processo que teve iní-
cio bem antes do surgimento do computador, a virtualização 
do texto nasceu juntamente com a leitura e a escrita. Além da 
virtualização do corpo, Lévy trata da virtualização do texto, que 
é caracterizada principalmente pela presença do hipertexto. 
Para o autor, o hipertexto não se deduz do texto fonte. A leitura 
hipertextual faz um movimento inverso ao da leitura, de modo 
que, com base no texto inicial, surgem outros textos em nossa 
memória, que, juntamente com a reflexão e a leitura atual, vão 
constituindo novos textos. 

No computador, essa leitura hipertextual é mais percep-
tível quando a trajetória da leitura é registrada por meio dos 
hiperlinks. Sobre o hipertexto, Lévy refere que o suporte digital 
permite novos tipos de leituras coletivas. O autor apresenta o 
hipertexto em uma abordagem simples, que não exclui sons e 
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imagens, porém descreve-o em oposição a um texto linear, con-
figura-o como um texto estruturado em rede. Para Lévy, “O hi-
pertexto é constituído de nós (os elementos de informação, pará-
grafo, páginas, imagens, sequências musicais, etc.) e de ligações 
entre esses nós (referências, notas, indicadores, etc.)” (p. 44).

Outro tipo de virtualização abordado por Lévy é da eco-
nomia, que trata dos recursos que a humanidade faz uso, pro-
movendo a virtualização da economia, como é o caso dos bancos 
on-line. Lévy também apresenta as três virtualizações que fi-
zeram o humano: a linguagem, a técnica e o contrato. O autor 
chama de “um retomar da autocriação da humanidade” (p. 50). 
O autor apresenta esse fato como possível por existirem três 
processos de virtualização que permitiram o desenvolvimento 
da linguagem, das instituições e da técnica.

A humanidade emerge de três processos de virtualização. O primei-
ro está ligado aos signos: a virtualização do tempo real. O segundo 
é comandado pelas técnicas: a virtualização das ações, do corpo e do 
ambiente físico. O terceiro processo cresce com a complexidade das 
relações sociais: para designá-lo de maneira mais sintética possível, 
diremos que se trata da virtualização da violência (p. 77).

O último tipo de virtualização que Lévy apresenta é a 
inteligência coletiva, que é promovida, principalmente, no ci-
berespaço, onde cada indivíduo participa ativamente. O autor 
considera nossa inteligência altamente variável e coletiva, sen-
do o ciberespaço um lugar para promover mudanças culturais. 
É considerada inteligência coletiva, pois é a multiplicação das 
inteligências, em vez de se anularem, se multiplicam. 

Finalmente, pode-se dizer que o autor apresenta diferen-
tes instâncias da virtualização e seus impactos em nossa vida. 
Para Lévy, a virtualização influencia o cognitivo das pessoas, o 
que é potencializado pelo uso das tecnologias de comunicação. 
Isso gera trocas interativas entre os pares e potencializa o co-
nhecimento coletivo, tornando o conhecimento mais acessível 
para todos. Por meio dessas interações no meio virtual, ocorre 
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um importante processo de desenvolvimento da sociedade con-
temporânea.

análiSe cRítica 
O livro O que é o virtual?, de Pierre Lévy, apresenta os 

diferentes olhares sobre as questões da virtualidade na socie-
dade em que vivemos e os seus impactos em nossa sociedade. 
Os apontamentos feitos pelo autor levam-nos a pensar no papel 
que temos diante dos desafios que a virtualização apresenta, de 
modo a formar inteligências coletivas. 

A leitura da obra permite-nos refletir sobre o quanto a so-
ciedade contemporânea é qualificada pelos estágios de virtua-
lização apresentados e possibilita a formação de sujeitos ativos, 
participantes, questionadores, interativos, cooperativos, cen-
trados na inteligência coletiva. Durante a leitura, percebem-se 
diversos exemplos que comprovam o estágio virtual em que es-
tamos vivendo, explicitando sua importância para o desenvol-
vimento da sociedade contemporânea. 

Lévy faz a desconstrução do conceito de virtualidade e 
apresenta que o virtual não se opõe ao real. Para o autor, o 
virtual é fundamental para a criação da realidade. De acordo 
com Lévy, o virtual é algo que está em potência, pronto para 
acontecer, ou seja, é o ser/acontecer em potência, esperando um 
ato que o desperte. Segundo o autor, o fenômeno virtualização é 
afetado pela inteligência coletiva, pelos corpos, pela economia, 
pela inteligência coletiva, pela desterritorialização, entre ou-
tros aspectos, pois a potencialização da virtualização relaciona-
-se com o contexto da sociedade em que se vive. 

Há três linhas que se atravessam na apropriação dessa 
leitura: filosófica, que apresenta as discussões sobre os concei-
tos de virtual e virtualização, antropológica, que se relaciona 
à questão da hominização gerada a partir da virtualização, e 
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sociopolítica, que se relaciona às mudanças sociais que nos afe-
tam como sujeitos da sociedade. 

Por fim, a leitura da obra nos deixa a sensação de que 
ainda temos muito a aprender, visto que Lévy aponta que a 
virtualização já existia anteriormente às tecnologias e que ela 
era guiada por nossas imaginações, memórias, nossos conheci-
mentos e nossas religiões.
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nal no Egito. Warschauer ainda é autor de oito livros e cerca de 
cem artigos sobre tecnologia, linguagem, letramento, educação 
e inclusão social. 

SínteSe da obRa

O objetivo do livro Tecnologia e inclusão social: a exclusão 
digital em debate é analisar o relacionamento entre a tecno-
logia da informação e a comunicação com a inclusão social. O 
ponto de partida da pesquisa foi o conceito de exclusão digital 
(digital divide), termo utilizado pela National Telecommunica-
tions and Information Administration, durante o governo Clin-
ton, referindo-se à disparidade entre pessoas que têm ou não 
acesso à informática e à internet (WARSCHAUER, 2006, p. 15). 

O autor discute em sua pesquisa o termo exclusão digital 
e sua implicação lógica no que diz respeito à possibilidade de 
os problemas sociais serem tratados por meio do fornecimento 
de computadores com acesso à internet. Dessa forma, consegue 
mostrar que não basta apenas querer melhorar a vida das pes-
soas fornecendo essa tecnologia, mas que esse processo envolve 
outros fatores, como o letramento, a educação, a linguagem uti-
lizada e as estruturas comunitárias e institucionais envolvidas 
nesse processo. 

Na introdução, o primeiro capítulo, o autor cita um proje-
to desenvolvido em 2000 pelo governo de Nova Délhi, conhecido 
como Hole-in-the-Wall (Buraco na Parede) cujo objetivo era pro-
porcionar acesso à informática para crianças de rua daquela ci-
dade. Para isso, foi montado um quiosque ao ar livre com alguns 
computadores com acesso à internet por meio de uma rede dial-up. 

Não existiam professores ou instrutores, de acordo com o conceito 
denominado educação minimamente invasiva. O acesso era libera-
do as crianças durante o dia todo, para que aprendessem no seu pró-
prio ritmo e velocidade, sem vínculos as diretrizes de organizadores 
ou instrutores adultos. De acordo com os relatórios, as crianças que 
afluíam ao local ensinavam umas às outras as operações básicas 
de um computador. Descobriam como selecionar e arrastar objetos; 
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como escolher menus; como recortar, copiar e colar; como iniciar e 
usar programas como o Microsoft Word e Paint; como entrar na in-
ternet; e como trocar o papel de parede da área de trabalho. Con-
tudo as visitas ao quiosque revelaram uma realidade diferente. A 
internet era pouco usada, pois o acesso raramente funcionava. Não 
havia disponibilidade de programas educacionais especiais, e não 
se fornecia nenhum conteúdo específico em hindi, a única língua 
conhecida pelas crianças (p. 16).

Ainda no primeiro capítulo, o autor destaca o boom da in-
ternet e das empresas pontocom iniciadas na década de 1990. 
Segundo ele, naquele período, o conceito de exclusão digital en-
fatizava com frequência a necessidade de conectar as pessoas 
de qualquer maneira e a qualquer preço, para que elas não fi-
cassem para trás.

Já no segundo capítulo, são abordados os modelos de aces-
so: equipamentos, conectividade e letramento. 

Se o acesso à tecnologia de informação e comunicação (TIC) é deci-
sivo para a inclusão social na era da informática, o que o acarreta? 
Os dois modelos de acesso mais comuns as novas tecnologias são os 
baseados em equipamentos e conectividade. A insuficiência desses 
dois modelos força-nos a considerar um terceiro modelo com base no 
letramento (p. 55). 

Sobre os equipamentos, o autor ressalta que esse modelo 
é atraente para algumas pessoas, já que a difusão é relativa-
mente rápida e fácil, em comparação com a difusão de conec-
tividade, conteúdos e práticas, pois implicaria somente uma 
única compra e não um pagamento mensal, não interferindo 
no desenvolvimento de uma habilidade. Porém, destaca que o 
modelo baseado em equipamento apresenta diversas falhas im-
portantes que devem ser consideradas, entre elas, estão: preços 
dos softwares, manutenção de periféricos, treinamento e subs-
tituição de hardware. No que tange ao modelo baseado em co-
nectividade, são destacados fatores como o pagamento contínuo 
ou mensal do serviço, os gastos com a infraestrutura de cabos e 
rede elétrica (p. 55-56).
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O segundo capítulo é finalizado abordando o modelo base-
ado no letramento. O autor demonstra, por meio de uma tabela 
(p. 65), as diversas semelhanças entre o letramento e o acesso 
às TICs, que estão intimamente ligados aos avanços da comu-
nicação humana e aos meios de produção de conhecimento.

Recursos físicos, computadores e conectividade são assun-
tos abordados no terceiro capítulo, em que o autor ressalta: 

[...] embora o acesso pleno a tecnologia de informação e comunicação 
exija mais do que a mera presença de equipamentos e conectividade, 
ainda persistem questões prementes concernentes ao acesso físico a 
informática e a internet. O exame dos dados indicando quem tem e 
quem não tem acesso físico a informática revela diversas tendências 
interessantes, assim como a análise das estratégias e das aborda-
gens postas em prática para aumentar o acesso físico das pessoas 
através de maios disponibilidade de computadores, de acesso à in-
ternet e de centros públicos de acesso (p. 79). 

Usando recursos de tabelas e gráficos, Warschauer de-
monstra com clareza os fatores e as razões que interferem na 
disparidade sobre o acesso à internet, entre eles a infraestru-
tura, a política, a educação e a cultura. O autor ainda faz um 
comparativo entre os países desenvolvidos e os em desenvolvi-
mento. Além dessa preocupação, ele revela outro fator preocu-
pante em relação aos recursos digitais, mais especificamente 
no que diz respeito ao conteúdo e à linguagem (quarto capítulo), 
no qual aborda fatores importantes sobre a produção global de 
conteúdos para a web levando em consideração a tradução para 
outras línguas e o acesso a portadores de necessidades visuais.

O autor destaca que um desenvolvimento bem sucedido do 
conteúdo on-line requer a participação ativa das comunidades 
que utilizam os materiais. Há três maneiras principais pelas 
quais a participação comunitária é alcançada: a avaliação das 
necessidades, o desenvolvimento de banco de dados e a produ-
ção de conteúdo (p. 128). 

O quinto capítulo trata de letramento e educação. O au-
tor enfatiza o letramento por meio do computador e a educa-
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ção por via da informática. Percebe-se que uma das maneiras 
imediatas de promover o acesso à TIC é a educação por meio 
da informática. Tanto nos países desenvolvidos como nos em 
desenvolvimento, os centros comunitários de tecnologia esta-
beleceram programas educacionais para capacitar pessoas so-
cialmente marginalizadas a aprender a utilizar computadores. 
Ainda que o próprio computador seja ostensivamente o tópico 
do ensino, esses programas são mais efetivos quando se vincu-
lam a propósitos e a funções mais amplos. Exemplos disso são 
observados no trabalho do Comitê para a Democratização da 
Informática, de alcance internacional, com sede no Brasil, e no 
centro comunitário de tecnologia Playing2Win, em Nova Ior-
que (p. 172). O Comitê para a Democratização da Informática é 
uma das maiores e mais bem sucedidas organizações populares 
do mundo, que estimula diretamente a inclusão social por meio 
da tecnologia (p. 173). O que se pode constatar é que a impor-
tância das relações sociais na moldagem do acesso à tecnologia 
foi um tema importante no livro. 

No sexto capítulo, essa questão é aprofundada ainda mais, 
focando conceitos, pesquisa e prática relacionados com a inter-
seção da tecnologia da informação e comunicação, do desenvol-
vimento comunitário e da reforma institucional (p. 207).

O que Warschauer defende no sétimo e último capítulo 
(conclusão) é a “integração social da tecnologia”, o que vai além 
do conceito de exclusão digital. É muito mais uma questão de 
desigualdade digital, que precisa ser avaliada tanto nas insti-
tuições em que a inserção da internet é alta quanto em situa-
ções nas quais é baixa e que está apenas começando. Do ponto 
de vista teórico, a exclusão digital pode ser encarada de forma 
determinista ou neutralista. Determinista porque a mídia ca-
racteriza a tecnologia com algo à parte da sociedade, como a 
televisão e o automóvel. “Quantas vezes administradores ou 
patrocinadores formularam questões a respeito do impacto da 
informática sobre o aprendizado, sem consideração alguma em 
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relação ao contexto ou aos propósitos com que os computadores 
são utilizados?” (p. 271), questiona Warschauer. 

Para o autor, nem a visão determinista nem a neutralista 
oferecem uma explicação satisfatória para a integração social 
da tecnologia, pois ele mesmo diz: “Talvez o mais significati-
vo seja que a informática não pode ser entendida como uma 
ferramenta isolada, mas sim como parte de um pacote global”  
(p. 275-276).

análiSe cRítica

Warschauer preocupa-se com o modo como o assunto é 
abordado, relacionando a inclusão social e o uso das TICs de 
forma paralela, ou seja, não trata os dois temas como fontes 
isoladas de estudo, mas acredita que as duas formas devem 
seguir juntas. Levando em consideração seu ponto de vista e 
as questões envolvidas em sua obra, percebe-se de forma clara 
que o problema não está relacionado apenas à forma como é 
conduzido o processo de implantação das TICs, mas existem 
outros fatores relevantes que devem ser considerados.

Dessa forma, quando o autor declara que a informática não 
pode ser entendida como ferramenta isolada, mas como parte de 
um pacote global, é justamente pelo fato de que existem outras 
questões importantes, como a reestruturação das comunicações 
e das relações humanas no desafio de promover a inclusão so-
cial, diminuindo a pobreza e a desigualdade entre as classes.

A obra trata de um assunto polêmico que, embora seja 
tratado desde a década de 1990, ainda é problema em muitas 
regiões do mundo, simplesmente pelo fato de que não existe 
um olhar mais apurado sobre o estudo, pois não basta forne-
cer apenas o acesso a computadores, projetos desse tipo devem 
incluir muita observação, análise do comportamento do usuá-
rio em diferentes aspectos, comparações entre países e muita 
pesquisa política e econômica, que podem revelar as maneiras 
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regional na Bahia da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (2011/2015). Membro da Academia de Ciências da 
Bahia. Foi titular do Conselho Estadual de Cultura do Estado 
da Bahia no período 2007/2011.

Foi assessor do reitor (1995/1996) e diretor da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal da Bahia por dois manda-
tos (2000/2008). Editor da Revista Entreideias: Educação, Cul-
tura e Sociedade (antiga Revista da Faced). Realizou pós-dou-
toramentos na Universidade Trent de Nottingham, (2008/2009) 
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É o responsável pela concepção do projeto de inclusão 
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Ábaco, da Universidade de Brasília. 

SínteSe da obRa

Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia mos-
tra um panorama diferenciado: a certeza de e a busca por novos 
caminhos nas relações entre os processos comunicativos e na 
prática educativa com o uso das novas ferramentas, instalando-
-se na compreensão do contexto civilizatório propiciado ou cons-
tituído pela sociedade midiática.
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Como documentário de uma época, o livro de Nelson Pret-
to necessitaria voltar ao público como fora escrito, sem atualiza-
ções. Ao falar do estado da arte nos anos 1980 e início dos 1990, 
a pesquisa retrata, na verdade, um período rico da história da 
educação nacional, momento em que se descobria, pela força 
do audiovisual e de sua reprodutividade, o potencial represen-
tado pelos recursos da comunicação para a ação educativa. Em 
essência e com entusiasmo, Pretto propõe, então, “uma cultura 
audiovisiva” para a escola brasileira.

No segundo capítulo da obra, intitulado De Lascaux à te-
levisão interativa – o desenvolvimento das tecnologias da comu-
nicação, Pretto volta a colocar a serviço dos professores e dos 
gestores da educação – na tentativa de sensibilizá-los – a rica 
trajetória das invenções que permitiram ao homem do final do 
século XX chegar à interatividade digital. Antes, porém, alerta 
o leitor para o fato de que os fenômenos descritos não são secun-
dários ou circunstanciais na história da civilização. Para tanto, 
socorre-se de Paul Valéry, em texto de 1934, quando afirmava:

Como a água, o gás ou a corrente elétrica entram nas nossas casas, 
vindo de longe, graças a um esforço quase nulo, para atenderem às 
nossas necessidades, assim seremos abastecidos de imagens e de se-
qüências de sons, que aparecem num pequeno gesto, quase um sinal, 
e imediatamente nos deixam (apud PRETTO, 2013, p. 12). 

Não se trata de volatilidade, mas de velocidade, distan-
ciando, a cada dia, a modalidade tradicional de educação do 
tempo presente. Por isso, o autor se insurge: “[...] a escola deve 
tomar consciência de que não pode caminhar em sentido oposto 
ao que ocorre do lado de fora dos seus muros” (p. 12). Na ver-
dade, para ele, diante da emergência de um novo modo civiliza-
tório, na era da multimídia, “[...] o papel reservado à educação 
ainda não havia sido definido e, certamente, nem mesmo es-
taria sendo definido no interior da própria escola” (p. 12). En-
tende, em consequência, que a superação do analfabetismo das 
imagens, da comunicação e da informação e a incorporação da 
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nova “razão imagética”, que define os modos de ler e entender 
a realidade, não poderiam dar-se única e exclusivamente por 
intermédio da escola. Torna-se necessário que o Estado se mo-
bilize, mediante políticas educacionais adequadas, valorizan-
do, em primeiro lugar, os processos educativos e, na sequência, 
transformando os espaços de ensino em campos férteis para a 
formação do “novo ser humano”, que passa a habitar o planeta, 
definido pelo autor, na conclusão de seu trabalho, como “pro-
gramador da produção”, “capaz de interagir com os mecanis-
mos maquínicos da comunicação, um ser humano participativo 
que saiba dialogar com os novos valores tecnológicos e não um 
ser humano receptor, passivo” (p. 13).

Na verdade, para Nelson Pretto, a solução para a desco-
nexão entre a educação e a história somente poderia ser encon-
trada caso aquela fosse capaz de aproximar-se do mundo da co-
municação, não apenas adotando os recursos da informação em 
seus procedimentos didáticos, mas assumindo-os à luz de uma 
nova sensibilidade implantada. E tudo isso a partir da adoção 
de novos paradigmas para as políticas públicas.

O livro toma como objeto o mundo universitário, dedican-
do-se, do quarto ao sexto capítulo, à análise de cinco impor-
tantes universidades brasileiras (Universidade de São Paulo, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Universidade de Brasília e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul), além de uma es-
trangeira, a Università degli Studi di Milano (Itália). Sua con-
clusão é pessimista: 

O olhar mais atento para o interior das universidades indicou a to-
tal ausência de uma cultura audiovisiva nas suas práticas acadêmi-
cas, manifestada tanto nos procedimentos individuais e isolados de 
professores, funcionários e estudantes, como nas estruturas mais 
gerais das instituições analisadas (p. 13). 

E vai mais longe:
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As tentativas de incorporar os novos meios de comunicação e infor-
mação no cotidiano universitário podem ser vistas como novas mani-
festações desse isolamento. Um isolamento conceitual que afasta, em 
diversas instâncias, a produção e a utilização de vídeos da produção 
de conhecimentos gerados na universidade. São mundos distantes que 
não se aproximam. Que não se conhecem. O mundo das imagens, da 
imaginação e da informação e o mundo da razão (PRETO, 1995, p. 59).

É muito significativa essa obra, porque se dá no momento 
em que a universidade e o próprio poder público dão indícios 
de que uma nova sensibilidade começava a fazer história. E 
em termos de formação de mão de obra, houve a criação de 
dois programas, um na Universidade de São Paulo e outro na 
Universidade Federal de Campina Grande, voltados a preparar 
um especialista para dialogar simultaneamente com o mundo 
da educação e o mundo da mídia: o educomunicador.

Para que esse tipo de diálogo se tornasse possível hoje, a 
obra de Nelson Pretto certamente ofereceu, ao longo de quase 
duas décadas, uma contribuição decisiva.

análiSe cRítica 
O tema abordado pelo livro de Nelson Pretto sobre a ne-

cessidade de incluir a tecnologia na escola e reformular todo o 
sistema de ensino é interessante. No início, é importante desta-
car o tema da ciência e do conhecimento. A abordagem da evo-
lução do processo de conhecimento sempre será suficiente para 
admitir formas isoladas de produção de conhecimento. Como 
mencionado na obra, o pesquisador deve ser livre, sem ter que 
manter apenas os critérios metodológicos na execução de uma 
pesquisa, por exemplo, porque o conhecimento é um processo 
dinâmico. Políticas baseadas na ciência requerem toda a verda-
de e devem ser reinventadas. É importante compreender como 
diferentes autores propõem uma revisão dos sistemas educa-
cionais.
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** Graduado em Sistemas de Informação pela Faculdade Meridional - Imed. E-mail: mclaraldi@gmail.com
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SínteSe da obRa

Muito se fala sobre hackers hoje em dia. Quando o assunto 
está relacionado a conhecimentos extremos sobre tecnologia, o 
termo hacker é constantemente utilizado para definir pessoas 
com ótimas habilidades técnicas. Uma das definições utilizadas 
por Pekka Himanen é a de que hackers são “indivíduos que se 
dedicam com entusiasmo à programação e que acreditam que 
o compartilhamento de informações é um bem poderoso e posi-
tivo” (2001, p. 5).

A palavra hack vem de um vocabulário interno do MIT (si-
gla em inglês para Instituto de Tecnologia de Massachusetts) 
e significava atividades em grupo elaboradas por e para os co-
legas. Transpondo para a relação com os computadores, hack 
significava uma atividade divertida, um programa legal para 
usar e mostrar aos amigos.

De outra forma, o artigo The hacker manifesto, escri-
to pelo hacker The Mentor, diz que “hackers são pessoas que 
adoram o desafio intelectual de superar limitações com saídas 
criativas”.1 Essa frase nos leva a pensar sobre a utilização do 
termo hacker em outras áreas do conhecimento.

Se uma pessoa é apaixonada por superar desafios culiná-
rios com criatividade, então podemos dizer que essa pessoa é 
um hacker da culinária. 

Pekka Himanen descreveu a ética dos hackers em sete va-
lores, que considerou importantes para a maioria. Pekka admi-
te que nem todos os valores são seguidos por todos os hackers, 
mas consegue extrair um pouco da essência de cada valor em 
todos eles. Para a compreensão final da ética dos hackers, apre-
sentam-se, a seguir, as definições de Himanen para os valores 
da ética hacker:

1 Disponível em: <http://phrack.org/issues/7/3.html#article>. Tradução nossa.
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1. Paixão: todos os hackers são movidos pela paixão. O 
fator gerador de alegria e motivação para o trabalho 
dos hackers é a paixão, que justifica todo o trabalho 
empregado no alcance de seus objetivos.

2. Liberdade: os hackers não organizam suas vidas em 
rotinas pré-compostas por atividades “importantíssi-
mas”. A maioria dos hackers equilibra sua vida entre 
trabalho criativo e os demais prazeres da vida. Hima-
nen diz que: “A ética de trabalho dos hackers consiste 
em combinar paixão com liberdade, e foi essa parte da 
ética dos hackers cuja influência foi sentida com maior 
intensidade” (p. 100).

3. Valor social: Himanen afirma que muitos hackers vi-
vem extremamente esses dois valores. Em sua ética do 
dinheiro, esses hackers não dão prioridade aos lucros, 
mas, sim, à criação de soluções que sejam úteis para 
a sociedade como um todo, vivendo seu papel social de 
acordo com suas capacidades técnicas. Ao mesmo tem-
po, os hackers também buscam destaque dentro das 
comunidades em que atuam, sempre esperando o reco-
nhecimento pelas suas criações.

4. Abertura: em complemento ao valor social de suas 
criações, muitos hackers as disponibilizam gratuita-
mente para que outras pessoas possam utilizá-las e me-
lhorá-las. Dessa forma, cada solução fica mais comple-
ta e robusta, resolvendo definitivamente um problema 
longamente vivido pela sociedade. O conhecimento deve 
ser compartilhado para que seja desenvolvido e possa 
alcançar escalas cada vez maiores de compreensão.

5. Atividade: em sua maioria, os hackers não concordam 
com a passividade das massas. Eles são contra o con-
sumo passivo de informações e defendem que a comu-
nidade deve ser participativa e auxiliar na construção 
dos ambientes de informação. Esse valor também está 
diretamente ligado à privacidade, é necessário para os 
hackers que as pessoas tenham anonimato garantido, 
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podendo expressar suas opiniões sem o risco de serem 
punidas.

6. Consideração: todos os hackers são cuidadosos e res-
peitam o próximo como se fosse a si mesmo. Esse valor 
refere-se, sob a visão de Himanen, a “um desejo de liber-
tar a sociedade virtual da mentalidade de sobrevivência 
que tão facilmente resulta de sua lógica” (p. 101). Em 
outras palavras, nesse valor, os hackers tentam alertar 
as demais pessoas sobre a necessidade de ser ativo e 
defender os recursos tecnológicos como fontes públicas 
de sobrevivência, motivando as pessoas a serem mais 
ativas na defesa da liberdade na internet, por exemplo.

7. Criatividade: ao final da descrição dos valores, Pekka 
define como resultado da correta vivência dos demais 
valores o alcance da criatividade. Para ele, fica eviden-
te o respeito e a admiração dedicada pela comunidade 
aos hackers que praticam esse último nível. Em suas 
palavras, Pekka diz que a criatividade é “utilização 
imaginativa das habilidades de cada um, a surpreen-
dente superação contínua de si mesmo, e a doação ao 
mundo de uma nova contribuição genuinamente valio-
sa” (p. 103). Essa frase expõe o desejo dos hackers em 
melhorar constantemente suas criações e as criações 
da comunidade com a criatividade, o desejo de enten-
der e fazer melhor.

Na definição dos valores da ética hacker, está evidente a 
busca pela evolução da sociedade por meio de um modo de vida 
que se assemelha ao início dos tempos, quando os homens não 
viviam somente por dinheiro, mas, sim, construindo pelo com-
partilhamento de suas habilidades técnicas um mundo melhor 
e mais justo para todos.

Observando-se o modelo de aprendizagem dos hackers, em 
que o colaborativismo e a construção coletiva do conhecimento 
são a fonte para alcançar o sucesso e a valorização da criativi-
dade em seu modo de vida, percebe-se que a relação entre a éti-
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ca hacker e a geração Z é muito forte. Enquanto as pessoas da 
geração Z são ansiosas pela tecnologia e pelo avanço, os hackers 
já demonstraram que, por meio de seu modelo de aprendizagem 
e estudo, foram capazes de desenvolver verdadeiras revoluções 
no contexto mundial.

A criação do e-mail e da internet é prova de que, quando 
o modelo hacker é aplicado, os resultados podem ser ótimos. O 
modelo aberto e cooperativo dos hackers pode ser uma grande 
saída para o problema atual das escolas sobre como lidar com 
o comportamento da geração Z, utilizando seus valores para 
conduzir os estudos acadêmicos.

Por intermédio da abertura e do valor social, os jovens po-
deriam aprender na escola maneiras de estudar coletivamen-
te, ajudando uns aos outros e suprindo com seu conhecimen-
to aquilo que o colega precisa. Por meio da ética do trabalho 
movido pela paixão, as escolas poderiam deixar as crianças 
livres para estudar utilizando as ferramentas que gostam, de-
senvolvendo o lado científico que mais lhes agrada, e não as 
obrigando a estudar exaustivamente assuntos que não são de 
seu interesse.

O conceito da criatividade dos hackers também seria 
extremamente proveitoso para as escolas, pois, ao alcançar 
a paixão pela criatividade, as crianças estariam se desenvol-
vendo em ritmo acelerado e unindo o útil ao agradável, já que 
a tendência é de que o trabalho como o conhecemos hoje seja 
extinto.

análiSe cRítica

A obra A ética dos hackers: e o espírito da era da informa-
ção tornou-se um clássico da cultura hacker, por trabalhar com 
elementos técnicos da computação que constroem a base inicial 
dessa cultura e pela forte fundamentação teórica sobre a socie-
dade da informação e a constituição básica de um hacker.
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Além do conteúdo simples, mas muito rico, da história da 
computação das últimas três décadas, a obra conta com prefá-
cio de Linus Torvalds, o pai do sistema operacional Linux, que é 
a grande bandeira da cultura hacker e do movimento de softwa-
re livre da atualidade. Além disso, a obra conta com posfácio de 
Manuel Castells, filósofo que estuda os movimentos da socie-
dade da informação e suas imbricações com a cultura hacker. A 
pesquisa de Pekka Himanen tem grande valor para a socieda-
de e para a ciência, tanto na área de tecnologia da informação 
quanto na área da educação.

Os pesquisadores e profissionais da área da tecnologia da 
informação podem, por meio do estudo apresentado no livro, 
entender como iniciou o grande movimento do software livre 
e como pensa a maioria das pessoas que compõem esse movi-
mento. Essa compreensão é válida porque nos ajuda a entender 
como as comunidades de software livre interagem e por que 
elas são fortemente integradas e cooperativas, mesmo que sem 
remuneração financeira. A contribuição das comunidades de 
software livre para a tecnologia é de valor inestimável.

Para a área educacional, Pekka Himanen, mesmo sem 
esse objetivo específico, mostra que os perfis comportamentais 
presentes na maioria das crianças de hoje em dia já era exis-
tente desde o período em que nem se cogitava a geração Z. Os 
hackers, por si, tinham a mesma necessidade de inovação e re-
conhecimento que as crianças apresentam hoje em dia.

Se avaliarmos os resultados alcançados pela forma de 
trabalho dos hackers e soubermos conduzir o estudo de nossas 
crianças de forma que elas não fiquem frustradas e entediadas 
dentro de uma escola, é grande a chance de termos gerações de 
hackers em diversas áreas do conhecimento e, possivelmente, 
de haver evoluções ainda mais constantes em termos de tecno-
logia e conhecimento.
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estudos sobre Aprendizagem Móvel, Competências Docentes 
em TIC e Redes Sociais na Aprendizagem. Mais recentemen-
te, desenvolve pesquisas na área de PLEs (Personal Learning 
Environment – Ambientes Pessoais de Aprendizagem). Jordi 
Adell, doutor em Ciências da Educação, é professor titular de 
Didática e Organização Escolar do Departamento de Educação 
da Universidade Jaume I de Castellón. Pesquisador de novas 
tecnologias aplicadas à educação utilizando PLE, Adell define 
aprendizagem como sinônimo de criar e compartilhar em rede e 
acredita em um futuro educacional móvel, social e colaborativo.

SínteSe da obRa

Para Castañeda e Adell (2013), que apresentam os Capí-
tulos 1 e 2 desta compilação, até a década final do século XX, 
obter informação era tarefa trabalhosa. Com a popularidade da 
web e pela mudança de seu caráter predominantemente emis-
sor para uma função colaborativo-social, atualmente, existe 
abundância de informação, acessível por intermédio de grande 
diversidade de canais. Nesse contexto, as investigações da utili-
zação tecnológica para a aprendizagem focam na adaptação dos 
conteúdos às diferenças individuais. Mas a enorme quantidade 
de informação gerada nos canais tecnológicos digitais atuais 
pode tornar tal viés investigativo irrelevante. A web 2.0, abun-
dante em ferramentas de acesso e compartilhamento da infor-
mação, cria condições favoráveis para a aprendizagem não for-
mal, contínua e ao longo da vida. Torna-se mais útil, portanto, 
auxiliar os aprendizes a criar seu próprio ambiente pessoal de 
aprendizagem, ou PLE (Personal Learning Environment), por 
meio do qual possa criar, acessar, filtrar e reutilizar conteúdos, 
personalizando e assumindo sua aprendizagem.

No contexto da maioria dos estudos educativos mediados 
pelas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) as discus-
sões sobre PLE eram conduzidas na blogosfera e alguns canais 
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tradicionais de investigação (revistas/congressos) adotando es-
tilo acadêmico e sem foco prático. Já esta obra, além de definir 
PLE e termos correlatos, discute a importância do modelo para 
a prática educativa atual. Assim, PLE deixa de ser discussão 
periférica nos debates relativos a aprender com tecnologia e as-
sume papel central: é ponto de convergência de toda discussão 
e prática referentes às ferramentas, serviços e recursos digitais 
para melhorar a aprendizagem. Este livro pode ser analisado em 
duas partes: aspectos conceituais e exemplos de casos práticos.

Definindo PLE como ferramenta essencial para a apren-
dizagem ao longo da vida e componente fundamental da for-
mação continuada, os autores o apresentam como resposta à 
educação tradicional, que tem barreiras físico-espaciais, pro-
gramas/currículos pré-estabelecidos, interação limitada e es-
trutura hierárquica fortemente estabelecida. Definindo PLE 
como “[...] o conjunto de ferramentas, fontes de informação, co-
nexões e atividades que cada pessoa utiliza de forma assídua 
para aprender” (CASTAÑEDA; ADELL, 2013, p. 10), os auto-
res pontuam que o papel dos ambientes pessoais de aprendiza-
gem está centrado no uso de ferramentas que podem ajudar as 
pessoas a estruturar e dar forma ao caminho que seguem em 
seus processos de aprendizagem.

O PLE é uma combinação de diversos serviços e ferramen-
tas que apoiam as experiências de aprendizagem individuais, 
que, por sua vez, incorporam elementos sociais por meio da 
participação do indivíduo em ambientes distribuídos. O modelo 
é composto pelas partes – ler (fontes de informações acessadas) 
refletir/escrever (ferramentas, ambientes e serviços em que é 
possível transformar a informação) e compartilhar (ambien-
tes onde ocorre a relação entre as pessoas, a PLN - Personal  
Learning Network, ou Rede Pessoal de Aprendizagem). Assim, 
o PLE se integra à PLN e esta, ao congregar pessoas, é fun-
damental em um PLE. A PLN está relacionada pela atividade 
nas ferramentas com que nos relacionamos com os outros, dos 
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objetos que publicamos e das experiências que compartilhamos 
com aqueles com quem nos relacionamos.

No Capítulo 2, Castañeda e Adell (2013) pontuam que 
PLE não é uma teoria de ensino, dependendo do contexto no 
qual se deseja introduzi-lo. Se for utilizado no ensino superior, 
o professor que pretende utilizar o PLE precisará ter uma visão 
da aprendizagem formal adulta. Se for um MOOC (curso mas-
sivo aberto on-line), visando a estimular a comunicação e o in-
tercâmbio de ideias, utilizando recursos tecnológicos, o profes-
sor precisará saber sobre conectivismo, conhecimento em redes 
e competência digital. Claramente, há a necessidade de uma 
teoria pedagógica compatível e, a partir disso, alinhada com 
essa teoria, se pode projetar e assumir uma posição de como 
utilizar o PLE para chegar aos resultados esperados.

As pedagogias emergentes são um conjunto de enfoques 
e ideias pedagógicas, ainda não bem sistematizadas, que sur-
gem ao redor do uso das TICs em educação, tentando aprovei-
tar todo seu potencial comunicativo, informacional, colabora-
tivo, interativo, criativo e inovador para uma nova cultura da 
aprendizagem. As pedagogias emergentes de maior impacto na 
educação são conectivismo, teoria da complexidade, heutatogia 
e teoria LaaN.

Entre essas teorias emergentes, está o conectivismo de 
Siemens (2006) e Downes (2006), autodefinida como uma teoria 
da aprendizagem para a era digital. Prescrevendo que a apren-
dizagem e o conhecimento dependem de uma diversidade de 
opiniões, o conectivismo seria um processo de conectar-se, em 
rede, às fontes de informação especializadas, gerando a apren-
dizagem (estabelecimento de conexões dentro ou fora de nos-
sa estrutura cognitiva). O conectivismo evidencia o papel dos 
PLEs, pois se o conhecimento não está “localizado” em um lugar 
específico e não é “acumulável”, está nas redes de conexões en-
tre informações e suas relações, que se organizam e evidenciam 
utilizando os PLEs, como os MOOCs, por exemplo.
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A teoria da complexidade, com sua aprendizagem emer-
gente (DAVIS; SUMARA, 2008) define como sistemas comple-
xos aqueles em que grande número de agentes interagem entre 
si. É um sistema dinâmico, no qual as soluções de problemas 
não podem ser impostas, mas emergem das circunstâncias 
de interação de um número de pessoas e recursos, no qual os 
aprendizes se organizam e determinam o processo e, em algum 
grau, os destinos da aprendizagem. A aprendizagem emergente 
surge em contextos nos quais a mudança é rápida e imprevi-
sível, na qual a aprendizagem apropriada é auto-organizada, 
colaborativa e aberta, sendo distribuída, em sua maior parte, 
pelos próprios aprendizes, por meio dos seus PLEs.

A heutatogia (HASE; KEYNON, 2000) é o estudo da 
aprendizagem autodeterminada para adultos, em oposição à 
pedagogia para crianças. É a teoria do aprendiz livre, pois a 
maturidade e a autonomia dos aprendizes vão diminuindo a ne-
cessidade de estrutura e controle. Segundo essa teoria, há um 
aprender a aprender, os processos são não lineares e a conta-se 
com autodeterminação do aprendiz em contextos de aprendi-
zagem formais, não formais e informais. Ainda, há metas que 
podem ser alcançadas ao longo da vida, sustentando o aprender 
consciente, livre e crítico, utilizando as possibilidades que a tec-
nologia oferece por meio de um PLE rico e dinâmico.

A teoria LaaN (Aprendizagem como rede) é uma tentativa 
de construir uma teoria cuja práxis seja o uso dos PLEs (CHATTY,  
2013). Fundamenta teoricamente ensino e aprendizagem por 
meio de recortes do conectivismo, complexidade e emergência, 
enriquecendo o conceito de PLE. Agrega a aprendizagem como 
conexão e busca de padrões em sistemas complexos (conectivis-
mo), a investigação, a detecção e a correção de erros em ambien-
tes voláteis (emergência) e a mudança de estratégias e valores 
e as operações do aprendiz ao aproveitar o poder das conexões 
e das redes (complexidade). A teoria LaaN implica que o apren-
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diz seja bom criador de redes de conhecimento e alavanque sua 
própria aprendizagem.

Os PLEs podem ser integrados em um ambiente de apren-
dizagem construtivista nos quais a aprendizagem é processo 
ativo de construção do conhecimento e o ensino é o apoio desta 
construção (DUFY; CUNNINGHAM, 1996). A aprendizagem 
significativa em um ambiente construtivista é facilitada por 
atividades ativas, construtivas, intencionais e colaborativas.

No Capítulo 3, Jesús Salinas aborda o PLE como base fun-
damental do Ensino Flexível e Aprendizagem Aberta. O PLE 
contempla processos baseados no aluno, na medida em que esse 
tem liberdade e controle sobre a forma como aprende. A utiliza-
ção das tecnologias na aprendizagem adapta-se perfeitamente 
a essa definição e são representadas pela expansão da oferta 
educativa, pela eliminação das barreiras institucionais e pelo 
compromisso em ajudar estudantes a adquirir independência e 
autonomia na aprendizagem. Salinas sugere substituir o termo 
aberto pelo termo flexível, já que o mais importante da apren-
dizagem aberta é que ela flexibiliza alguns dos determinantes 
da aprendizagem. Ao resultar mais personalizados, incorpo-
ram características de aprendizagem aberta à importância da 
aprendizagem informal, integrando-se à aprendizagem formal, 
em busca de novas explicações para os processos de aprendi-
zagem, como o e-learning (DOWNES, 2005; SIEMENS, 2006).

O uso das TICs nos PLEs aumenta a autonomia do aluno, 
supera barreiras temporais e espaciais para acessar a aprendi-
zagem e proporciona maior interação e oportunidade de com-
partilhar o controle das atividades de aprendizagem. Destaca-
-se a integração da atividade educativa formal, não formal e 
informal por meio dos dispositivos eletrônicos e das redes so-
ciais, criando uma ecologia da aprendizagem (SIEMENS, 2006). 
Visto da perspectiva do aluno, é uma aprendizagem a qualquer 
tempo e lugar, disponível o tempo todo, com cursos on-line de 
prazos extensos e custos reduzidos/grátis, utilizando diferentes 
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recursos, dispositivos e formatos, adaptável ao estilo pessoal de 
aprendizagem, com conteúdo relevante e exemplos reais.

No Capítulo 4, Oskar Casquero expõe a visão dos funda-
mentos tecnológicos que sustentam os PLE, afirmando que o 
PLE e a PLN (Personal Learning Network – Rede Pessoal de 
Aprendizagem) são interdependentes pois, sem um, o outro per-
de grande parte de seu significado. Um PLE depende de uma 
PLN, já que esta é formada pelo elemento mais valioso do co-
nhecimento: as pessoas como fontes vivas de conhecimento. As-
sim, é possível o desenvolvimento e a manutenção de vínculos 
significativos de aprendizagem social.

No Capítulo 5, Ricardo Torres Kompen e Cristina Costa 
apresentam o PLE como ferramenta de aprendizagem ao lon-
go da vida e componente fundamental da formação continuada. 
Ao apresentar um modo diferente de aprender, relacionam-se 
os conceitos de PLE, formação continuada e aprendizagem ao 
longo da vida (LLL – Lifelong Learning – Aprendizagem ao lon-
go da vida) para configurar uma resposta alternativa à educa-
ção tradicional. A combinação de diferentes ferramentas e ser-
viços que formam o PLE, objetivando apoiar a aprendizagem 
individual, incorpora elementos sociais por meio da participa-
ção dos indivíduos em ambientes distribuídos e, nesse proces-
so, aprendem a utilizar uma diversidade de ferramentas para 
criar e gerenciar suas PLNs. A utilização do PLE/PLN na a web 
social permite criar a identidade digital, a construção social 
que armazena o histórico de aprendizagem de um indivíduo e 
constitui-se em representação permanente da aprendizagem e 
da prática do indivíduo.

Com relação às diferenças entre a educação tradicional e 
aquela que é efetuada utilizando os conceitos e aplicações do 
PLE, verifica-se que as estruturas formais de aprendizagem, 
com currículo estabelecido, ocorrendo em espaço físico delimita-
do e tempos predeterminados são substituídos pela aprendiza-
gem autônoma e o espaço físico cede lugar aos espaços virtuais,  
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baseados na web. O PLE contribui com a aprendizagem ao 
longo da vida ao possibilitar o acesso à informação de acordo 
com as necessidades do aprendente, permitindo mobilidade e o 
acesso a uma grande diversidade de recursos e referências. Os 
aprendentes podem acessar uma grande variedade de formatos 
e de multimídia e, assim, interagir com a sua rede pessoal de 
aprendizagem (PLN), distribuída e personalizada em função de 
seus interesses e não por obrigação ou localização geográfica.

Há alguns problemas com relação aos PLEs, como a im-
possibilidade de conhecer e utilizar perfeitamente todas as fer-
ramentas (que surgem em ritmo crescente, sendo necessário 
investir tempo para familiarizar-se com elas), a falta de um 
espaço virtual em que se possam reunir todos os elementos de 
um PLE e a ausência de cursos de formação e suporte técnico 
centralizado (cada ferramenta tem seu próprio suporte). Mas, 
superadas as dificuldades iniciais, as ferramentas do PLE se 
convertem em grandes aliadas do ensino e da aprendizagem.

Kompen e Costa afirmam que, na aplicação práticas dos 
PLEs, o enfoque está em estratégias e metodologias aplicadas 
sobre ferramentas e serviços. Na recopilação de grandes quan-
tidades de informação de várias fontes, torna-se problemático 
filtrá-las e agregá-las: leitores RSS, como Netvibes e Google 
Reader auxiliam no processo, atualizando automaticamente 
as novas informações e liberando o usuário para análise. Na 
classificação e no acesso das informações, há a rapidez de fer-
ramentas como Delicious, Digg e Mr. Wong. Na troca de in-
formações, considerando-se que o valor de uma rede aumenta 
exponencialmente com o número de nós que a compõe, cria-
-se uma reserva de conhecimento potencialmente ao alcance 
de todos, como o twitter e redes sociais. A reflexão agrega valor 
à informação, estabelecendo conexões com coisas que já sabe-
mos, associando-as com outros conceitos e termos, adicionando 
nosso próprio ponto de vista e dirigindo-a para que outros a en-
tendam melhor, em blogs como WordPress e Blogger. Por fim, a 
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colaboração, utilizando os novos serviços e aplicações baseados 
na web 2.0, permite compartilhar rapidamente a informação 
e construí-la colaborativamente, com aplicações como Google 
Docs e Wikispaces.

No Capítulo 6, Ismael Peña (2013) fala sobre o papel das 
TICs na educação, a partir de uma aproximação micro (TICs 
como ferramentas situadas no espaço institucional da educação 
formal) e macro (visão mais sistêmica, da qual o PLE faz parte). 
Assim, utilizar as TICs em um PLE pressupõe repensar todo o 
processo de aprendizagem formal, não formal ou informal, tor-
nando o aprendiz responsável pela sua aprendizagem. O PLE 
de investigação-docência prediz o aprendiz como investigador e 
o professor como aprendiz, proporcionando a esse reunir, num 
mesmo fluxo, a investigação com a aprendizagem, pois não pode 
haver ensino sem espírito investigativo nem aprendizagem sem 
reflexão criativa. Investigação docente é executar processos de 
busca de informação, leitura, análise, síntese, abstração e crítica.

A investigação aumentada, surgida da facilidade de publi-
cação digital e ferramentas de fácil utilização, possibilita criar 
o PLE em três etapas: Entrada: captura do fluxo da informação 
em quantidade e formas diversas, utilizando-se de ferramen-
tas digitais; Processamento: manter participação distribuída 
por várias plataformas e também manter uma página pessoal 
na web, lugar de referência que identifica o aprendiz e relacio-
na suas fontes de informação e também pessoas, permitindo 
criar a PLN, parte fundamental do PLE em construção; e Saí-
da: baseada na distribuição do material reunido, reflexionado, 
alterado e disponibilizado novamente, cujo ponto pode iniciar 
em uma página web pessoal, mas transcendendo essa, passa a 
ter lugar em espaços de terceiros como blogs, microblogs, sites 
de fotos e/ou vídeos e as diversas plataformas de redes sociais. 
Nas palavras de Tim Berners-Lee, criador da web, 
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[...] o conhecimento somente funciona se cada pessoa agrega este 
conhecimento à medida que navega. [...] Navegar, criar links e es-
crever estão totalmente integrados. Se alguém descobre uma rela-
ção mas não faz a divulgação, a pessoa ganha conhecimento, mas o 
grupo não.

Ao indagar como e por onde começar a construir o PLE, 
relembra-se que eles são fortemente apoiados em tecnologia e 
existem duas prioridades: construir e utilizar eficientemente a 
web pessoal – ponto de referência da construção da identidade 
digital – é um feed (leitor) RSS, que permitirá seguir e atuali-
zar automaticamente o fluxo da informação escolhida de modo 
eficiente. A construção de um PLE de forma progressiva pode 
ser baseada em quatro etapas: 1) apropriação, que consiste em 
determinar qual tecnologia, metodologia ou estratégia se utili-
zará; 2) adoção, que consiste em responder 'para que' se utiliza-
rá o PLE, selecionando a tecnologia adequada; 3) melhoria do 
processo, tornando-o mais eficiente e; 4) transformar radical-
mente os processos, adaptando-os às ferramentas digitais base 
do PLE.

A partir deste ciclo de apropriação-adoção-melhora-trans-
formação, aprende-se a pensar digitalmente e não apenas con-
siderar os ambientes e as ferramentas digitais como uma qual-
quer. Ser digital significa considerar o fator virtual e os PLE 
como ponto de início, não apenas adicionando mais trabalhos e 
tarefas ao cotidiano, mas mudando o paradigma de trabalho e 
de aprendizagem. Essa ação de mudança pode levar à transfor-
mação dos próprios contextos educativos, repensando a educa-
ção como um sistema completo.

Ao entender que os PLE não são uma ferramenta ou me-
todologia, mas uma forma de utilizar a tecnologia para apren-
der, incorpora-se a ideia de que é possível utilizar o conceito de 
PLE em qualquer nível educativo. As experiências de utilização 
em escola primária (Lola Urbano), escola secundária (José Da-
niel García), Universidade (Fernando Trujillo Sáez), formação 
continuada (Ricardo Torres Kompen) e formação de professores 
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(David Álvarez, Juan Sánchez e Francisco Fernández), des-
critas nos capítulos finais do livro, revelam a versatilidade e 
abrangência do PLE.

análiSe cRítica

Os autores apresentam os PLEs não como uma tecno-
logia, mas, sim, como um modo de utilizar a tecnologia na  
atualidade para ensinar e aprender. A contribuição da coletâ-
nea de textos sobre PLE organizada e introduzida por Castañe-
da e Adell permite, mais que conceituar PLE e seus componen-
tes, compreender a relação desses com os recursos tecnológicos 
atuais e o papel das tecnologias móveis e redes sociais na ope-
racionalização dos conceitos de aprendizagem ao longo da vida, 
das redes e dos ambientes distribuídos. Conceituando PLE e 
PLN, é possível verificar a extrema interdependência entre os 
conceitos: o PLE é muito importante para construir o PLN, mas 
esse último também não faz sentido sem o PLE. É uma relação 
de enfoques pedagógicos que definem como ensinar e aprender 
nos dias atuais.

Mais do que apresentar os conceitos, os diversos autores 
do livro colaboram com os pressupostos pedagógicos que sus-
tentam os PLE e conceituam e expõe as bases que sustentam 
as ferramentas tecnológicas utilizadas. As tecnologias de busca, 
organização, colaboração e compartilhamento de informações, 
com exemplificação de escolhas, permitem a utilização mais 
adequada de tais recursos na construção do PLE e PLN. É o 
caso do twitter, um tipo de ferramenta do PLE considerada in-
dispensável e que permite construir uma PLN qualificada, per-
manentemente engajada na troca de informações e discussões. 
As implicações da adoção dos modelos explicitados na obra fo-
gem da esfera conceitual e entram no âmbito prático, permi-
tindo que seus conceitos se apliquem ao aprendizado escolar e 
também ao desenvolvimento profissional e na aprendizagem ao 
longo da vida.
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Os casos práticos de utilização de PLE e PLN na apren-
dizagem, em todos os níveis de aprendizagem abre caminhos 
para que exemplos semelhantes se multipliquem. Ao possibi-
litar o desenvolvimento de vínculos significativos de aprendi-
zagem, a aprendizagem social e a criação de uma identidade 
digital socializada, a obra em questão é considerada uma das 
raras obras que possibilita partir do conceitual para o prático. 
Possibilita ainda mudanças concretas na vida escolar, ao trans-
formar a educação tradicional, e, ainda, na vida social, ao per-
mitir que qualquer pessoa, utilizando os recursos tecnológicos 
atuais, modifique sua situação pela aprendizagem.

O papel dos PLE, tanto docente quanto discente, é atuar 
estrategicamente mesmo dentro de estruturas institucionais, 
permitindo alcançar os mesmos objetivos de aprendizagem, po-
rém, com maior liberdade. Ao situar o aprendiz no centro de 
seu próprio ambiente pessoal de aprendizagem, deixa-o livre 
para escolher suas opções e responsável pelos seus objetivos.

Falar de PLE é entender que vivemos em uma sociedade 
complexa e em transformação e que o objetivo da educação é 
formar pessoas capazes de aprender eficientemente por si mes-
mas, utilizando os meios e recursos ao seu alcance para isso. 
Significa, também, entender que os contextos de aprendizagem 
atuais são ricos, complexos e adaptativos e que não há respos-
tas simples nem relações evidentes. Os PLEs são alternativas 
bastante apropriadas para o momento atual. Se a aprendiza-
gem prescritiva se adaptou bem ao modelo social dominante 
até agora, é necessário compreender que, em uma sociedade de 
sistemas complexos, aprender a aprender é bastante importan-
te. Os PLEs têm um papel essencial, centrado no uso de aplica-
ções e ferramentas que podem ajudar as pessoas a estruturar 
e dar forma à trilha que seguem em seus processos de apren-
dizagem. Permite aos sujeitos acessar e criar seus próprios  
conteúdos, convertendo-se em participantes ativos na constru-
ção do conhecimento. Assim, o PLE é uma estratégia desejável 
para aprender eficientemente hoje, em uma relação de adapta-
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bilidade num mundo em que há necessidade de aprender per-
manentemente.

Os PLE não são uma solução mágica para todos os proble-
mas dos sistemas educativos atuais, mas fornecem alternati-
vas que permitem melhorar a comunicação e são a forma como 
ocorre a cooperação, o compartilhamento e a aprendizagem no 
cenário atual. Aprender a utilizar uma diversidade de ferra-
mentas e serviços, decidir as mais apropriadas para uma si-
tuação particular e compartilhar o conhecimento que criamos 
mediante o uso desses elementos é o que realmente importa: o 
PLE é simplesmente a consequência de todas essas ações. Um 
PLE vai mudando com o passar do tempo, sendo que alguns 
recursos se tornarão obsoletos, outros irão se adaptando e con-
tinuamente haverá novos acréscimos a essa verdadeira coleção 
de ferramentas. Assim como a aprendizagem, é um processo 
contínuo.
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na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Sua tese de doutorado foi premiada pela Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e pela Socieda-
de Brasileira de Informática na Educação, e deu origem ao livro 
Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura 
e cognição (2007).

SínteSe da obRa

Na obra Interação mediada por computador: comunicação, 
cibercultura e cognição, Alex Primo reflete sobre os conceitos 
e contextos da palavra interação. O autor acredita que com a 
interconexão da internet é possível ultrapassar diversas bar-
reiras impostas pelos meios de comunicação massivos, como a 
televisão, focando na interação mediada por computador. Tam-
bém é feito um resgate sobre a comunicação interpessoal e gru-
pal e a aplicação dessas teorias ao estudo das interações no 
ciberespaço (2007, p. 10).

No livro, a interação mediada por computador é analisa-
da sob uma abordagem sistêmico-relacional, o que permitiu a 
descrição de dois modelos de interação: a mútua e a reativa. 
Os levantamentos dos processos de conflito e de cooperação no 
ciberespaço levam em conta tanto os aspectos sociais quanto 
as implicações das interfaces digitais. O autor (pesquisador de 
comunicação) relaciona a interação ao contexto interpessoal da 
comunicação humana e acredita que as teorias de comunicação 
de massa já não são suficientes para interpretar as questões de 
comunicação social, por isso, avança seus estudos das intera-
ções no ciberespaço.

Primo destaca a questão: o que é interatividade? No de-
correr do texto, apresenta várias definições e visões de teóri-
cos sobre o termo, porém deixa claro que, em seu estudo, inte-
ração deve ser entendida como a “ação entre” os participantes 
do encontro (inter+ação). A proposta do texto é dedicar-se ao 
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estudo do relacionamento entre os interagentes, posicionando 
o olhar aos participantes durante o desenrolar da interação, 
ou seja, observar o que se passa entre os sujeitos, entre o inte-
ragente humano e o computador e entre duas ou mais máqui-
nas (2007, p. 11).

O autor ainda define que a fórmula da chamada “intera-
tividade” seria: webdesigner  site  internet  usuário (ob-
serve a direção das setas). Ela atualiza a antiga fórmula da 
comunicação, representada por: emissor  mensagem  meio 
 receptor. O autor refere que na comunicação atual (do cibe-
respaço e, consequentemente, da cibercultura) não apenas se 
recebe o que o polo emissor transmite, mas também se pode 
buscar a informação que se deseja (p. 11).

No entanto, esse novo modelo informacional ainda privi-
legia a supremacia do consumo, mesmo que agora se possa es-
colher e buscar o que se quer consumir. O autor reflete sobre a 
utilização do termo “usuário”, na cibercultura, como sendo um 
jargão da indústria informática, que reduz sua interpretação 
ao consumo (p. 12).

Reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, 
em qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade 
do processo de interação mediada e ignorar quem está além do 
computador (p. 30). De acordo com Andrew Lippman, diretor 
do Media Lab do MIT, nos anos 1980, citado no livro, o conceito 
de interatividade é: “Atividade mútua e simultânea da parte de 
ambos participantes, normalmente trabalhando em prol de um 
objetivo, mas não necessariamente” (p. 31).

A interação mediada deveria viabilizar o livre diálogo. De 
fato, participação, diálogo e bidirecionalidade são caracterís-
ticas que, com cada vez mais frequência, permeiam os textos 
sobre interação mediada. Formas mais livres e democráticas 
de interação, de fato, dependem dessas características. Entre-
tanto, é preciso apontar que nem todo sistema informático en-
tendido como bidirecional permite a construção de um diálogo 
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(p. 40). Se, antes, a teoria da comunicação de massa tratava 
basicamente de uma “lógica da distribuição”, surge, agora, a 
demanda por uma nova “lógica da comunicação” (p. 41).

Entendendo-se que um estudo sobre a interação mediado 
por computador deve se ocupar tanto de um diálogo homem-ho-
mem (via e-mail, por exemplo) quanto das interações homem-
-máquina e máquina-máquina, é fundamental nesse momento 
acompanhar a diferenciação sistêmica entre máquinas e seres 
vivos (p. 64). Logo, uma pessoa, ao interagir com uma máquina, 
precisa adequar-se aos seus limites – fronteiras que não foram 
criadas nem são atualizadas por ela mesma, mas recebidas por 
imposição externa. A interação ocorre segundo as cadeias se-
quenciais de causa e efeito para as quais tal máquina foi pre-
parada (p. 65).

Não é demais repetir que interagir não é algo que alguém 
faz sozinho, em um vácuo. Comunicar não é sinônimo de trans-
mitir. Aprender não é receber. Em sentido contrário, quer-se 
insistir que interação é um processo no qual o sujeito se engaja 
(p. 71-72).

Ainda com relação à interação mediada por computador, 
Primo propõe dois tipos: a interação mútua e a interação reati-
va. Segundo o autor, nas interações mútuas, o relacionamento 
entre os participantes define-se ao mesmo tempo em que as coi-
sas acontecem, ou seja, há uma construção que pode ser nego-
ciada a qualquer momento, cujas atualizações acontecem sob as 
ações de um interagente em relação ao outro. Já as interações 
reativas espelham-se apenas nas ações de estímulo-resposta e 
dependem da previsibilidade e da automatização das trocas, ou 
seja, perseguem caminhos já demarcados.

O caráter recursivo das interações mútuas, em que cada 
ação retorna por sobre a relação, movendo e transformando 
tanto o próprio relacionamento quanto os interagentes (impac-
tados por ela) (p. 107). A dinamicidade da interação mútua tam-
bém nos leva à constatação de que jamais um relacionamento 
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é igual ao outro. Dependente de contextos social e temporal, 
cada relação torna-se diferente, mesmo que frente a estímulos 
equivalentes. Contudo, em sistemas reativos, basta apresentar 
as mesmas variáveis, nas mesmas condições, que elas apresen-
tarão consistentemente os mesmos resultados (p. 116).

Enquanto as interações mútuas desenvolvem-se em vir-
tude da negociação relacional durante o processo, as interações 
reativas dependem da previsibilidade e da automatização nas 
trocas. Se um ato foge daquilo que era esperado previamente, 
ele pode ser ignorado e recusado no processo ou até mesmo aca-
bar com a situação interativa, por se constituir em erro incon-
tornável. Uma interação reativa pode repetir-se infinitamente 
em uma mesma troca: sempre os mesmos outputs para os mes-
mos inputs (p. 149-150).

Em meio a esses conceitos, o autor transita por projetos 
de inteligência artificial que pretendem dar a impressão de que 
as interações homem-máquina se estabelecem de forma mais 
espontânea, reproduzindo as características de um diálogo in-
terpessoal. No entanto, critica as descrições desses programas 
nos artigos técnicos e em suas embalagens, já que sugerem que 
os “agentes inteligentes” demonstram autonomia, aprendizado 
e até mesmo autocriação (p. 159).

Reside aí uma das diferenças fundamentais entre huma-
nos e robôs de inteligência artificial: a capacidade de conviver 
com a complexidade e com a indeterminação (p. 163). Logo, en-
tende-se que a inteligência artificial oferece uma nova tecnolo-
gia intelectual que pode auxiliar o trabalho dos homens – como 
os sistemas especialistas –, mas não uma réplica do pensamen-
to humano, nem tampouco um modelo de operar cognitivo. A 
questão da autonomia é também obrigatória nos debates sobre 
inteligência artificial (p. 170).

Apesar de os discursos conexionistas insistirem que a rede 
aprende sozinha, pode-se perceber, mais uma vez, a dependên-
cia dos sistemas informáticos nas determinações externas de 
seus programadores (p. 181).
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Primo aponta duas visões sobre a inteligência artificial: 
uma delas defende que a mente não passa de um programa 
do computador digital, que é o cérebro, denominada de inteli-
gência artificial forte. De outro modo, os simpatizantes da in-
teligência artificial fraca entendem que o computador é uma 
ferramenta útil para simular a mente. Essa é uma visão mais 
ponderada, que vê a inteligência artificial como um recurso que 
pode auxiliar as pessoas a alcançar determinados objetivos ou 
a desempenhar certas tarefas (p. 191).

Ainda, no livro, o autor expõe o que denomina de proble-
mática chamada de “dilema social”. Ele afirma que a tensão 
entre o individual e o coletivo pode repercutir das relações que 
ocorrem no ciberespaço, pois o problema da cooperação refle-
te que aquilo que pode parecer certo, justo e conveniente para 
uma pessoa pode, ao mesmo tempo, promover resultados preju-
diciais para o grupo como um todo (p. 210).

Muitos dilemas sociais emergem em comunidades virtuais 
em torno de bens compartilhados. O primeiro deles refere-se à 
conexão de internet: a publicação de longas mensagens, repro-
dução de grandes trechos de mensagens anteriores, inclusão de 
assinaturas no final das mensagens com muitas informações 
e mesmo desenhos e publicações da mesma mensagem em vá-
rios grupos. Todos esses comportamentos podem prejudicar os 
outros participantes à medida que a publicação de informações 
desnecessárias pode prejudicar a navegação ou até mesmo au-
mentar o seu custo (p. 213).

análiSe cRítica

O conceito de interatividade abordado no livro vincula-se 
fortemente ao ato da comunicação. Alex Primo enfatiza que in-
teragir não é algo que alguém faz sozinho, que comunicar não 
é sinônimo de transmitir e aprender não é receber. Ele acredita 
que a interação é um processo no qual o sujeito se engaja. 
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O autor critica o fato de que a interação humana possa ser 
pensada de forma transmissionista e a cognição vista como pro-
cessamento de informações. Da mesma forma, rejeita as teorias 
tecnicistas, que tentam igualar cognição e computador, compor-
tamento humano e funcionamento informático.

Primo é favorável à afirmativa de que a interação media-
da por computador afasta-se do modelo “um-todos”, típico da 
comunicação massiva, e viabiliza a comunicação “um-um” e 
“todos-todos”. Assim, o autor rejeita as explicações baseadas na 
tecnologia que se focam na reação (tempo e quantidade) e me-
nosprezam os envolvidos, seu relacionamento e o próprio con-
teúdo intercambiado. Por isso, o enfoque do livro volta-se para 
a teoria da informação, em que os processos interativos não 
podem ser estudados apenas em virtude de suas características 
tecnológicas.

No livro, há questionamentos e conceitos que envolvem 
a interação no ciberespaço. Reflete-se sobre a produção, a dis-
ponibilização, a troca de informações e ações na rede. O autor 
critica o uso equivocado de alguns termos, como “usuário” e “re-
ceptor”. Enfim, o livro traz contribuições em prol de uma refle-
xão mais aprofundada sobre a comunicação por meio das novas 
tecnologias e suas possibilidades de interação.



5. Possibilidades



Digital game-based 
learning: practical ideas 
for the application of 
digital game-based 
learning

Palavras-chave: Jogos educacionais. Tecnologias educacionais. Gami-
ficação.
Autor: André Gustavo Schaeffer*

RefeRência completa 
da obRa

PRENSKY, Marc. Digital ga-
me-based learning: practical 
ideas for the application of di-
gital game-based learning. St. 
Paul: Paragon House, 2007.

SobRe o autoR do 
livRo

Marc Prensky é norte-
-americano e autor dos livros 

Ensino com jogos digitais (2001), Mãe, não me amole, estou 

* Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Mestre em Informática. E-mail: 
andre_schaeffer@uffs.edu.br



98 

Adriano Canabarro Teixeira | Marco Antônio Sandini Trentin (Org.)

aprendendo (2005) e Ensinando nativos digitais (2010). Foi o 
inventor da expressão “nativos digitais” para se referir à ge-
ração nascida na época atual cercada por tecnologias digitais, 
cujo cerne é a internet. Defende que os métodos educacionais 
atuais devem ser adaptados ao novo contexto, no qual a gera-
ção de nativos digitais também está inserida e que o professor 
deve incentivar os alunos a ser autodidatas.

SínteSe da obRa

O aprendizado baseado em jogos digitais representa uma 
forma de aprender motivadora, diferentemente de outras for-
mas tradicionais, que raramente o são, mas não é a única for-
ma de aprender e nem funciona de maneira isolada. Tampouco 
representa a solução para todos os problemas de aprendizado 
diariamente enfrentados. Contudo, pode ter sua potencialidade 
aumentada se combinada com métodos que promovem a intera-
ção entre o instrutor e seus aprendizes ou entre aprendizes com 
seus pares. Ou seja, deve ser combinada com outras formas e 
métodos de aprendizagem igualmente eficazes.

Ao apresentar o livro em um formato de hipertexto não 
digital, o autor dá a oportunidade de o leitor selecionar o con-
teúdo a ser lido, uma vez que inicia com capítulos voltados ao 
público ainda não convencido da necessidade de mudanças nos 
processos de ensino e de aprendizagem, ou que ainda não sabe 
como funcionam os desafios intrínsecos aos games e que tan-
to motivam as crianças, os adolescentes e os adultos, seguindo 
para capítulos voltados ao esclarecimento do conceito de apren-
dizado baseado em jogos digitais. As seções seguintes voltam-se 
a ideias de aplicação dos conceitos em treinamentos e capacita-
ções, finalizando com capítulos voltados a exemplos e a estudos 
de caso.

O autor preocupa-se significativamente em deixar claro 
que criar um processo de aprendizado baseado em jogos digi-
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tais não é fácil e “vai muito além de criar alguns slides no Po-
werpoint”. Também destaca que jogos antigos de computador já 
se ocupavam do propósito de ensinar muito antes de ele próprio 
levantar a ideia do aprendizado baseado em jogos digitais.

Não existem, porém, fórmulas mágicas padronizadas de 
desenvolvimento de processos de aprendizado baseado em jo-
gos. Felizmente, há, sim, uma grande variedade de formas de 
se chegar a isso. Mas, infelizmente, o grande número de formas 
é devido à grande necessidade de contextualização que o pro-
cesso exige. E isso vai depender do público-alvo, do assunto, da 
tecnologia disponível e da experiência e do conhecimento pré-
vios do público-alvo. Ainda, o tipo de interatividade do jogo deve 
estar de acordo com o tipo de conteúdo que se deseja aprender. 
Em outras palavras, um conteúdo denota uma forma de intera-
ção mais adequada entre as diferentes formas de interação que 
um jogo pode ter em relação ao jogador/aprendiz.

Digital game-based learning, apesar de ter seu enfoque 
direcionado primariamente a pessoas envolvidas com processos 
educativos em escolas, universidades e ambientes corporativos, 
pode alcançar e atingir um público mais amplo, como pessoas 
envolvidas com processos criativos no mundo do entretenimen-
to, artistas ou mesmo indivíduos responsáveis por treinamen-
tos militares.

O autor também ressalta que o aprendizado baseado em 
jogos digitais pode ser aplicado, por razões estratégicas, aos 
próprios consumidores e/ou fornecedores de uma empresa. É 
claro que isso tem forte relação com interesses comerciais e 
estratégias de marketing da empresa interessada. Com esse 
entendimento, até mesmo um quiz direcionado a um consumi-
dor que visita o website da empresa pode ser enquadrado como 
uma forma de aprendizado baseado em jogos, ainda que em sua 
forma mais simples. Isso é possível uma vez que considera as-
pectos como conteúdo e contexto do quiz como critérios de en-
quadramento.
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Parte do livro está reservada para apresentação de alguns 
exemplos de atividades dirigidas a funcionários, clientes e for-
necedores de empresas de diferentes ramos de atividade, que 
são entendidos pelo autor como casos de sucesso nos quais o 
conceito de aprendizado baseado em jogos está presente. Al-
guns deles contaram com a participação direta ou indireta do 
autor, outros não. Ele cita algumas situações de empresas do 
ramo financeiro que queriam atrair clientes em potencial e dis-
ponibilizaram jogos em rede, nos quais era possível conhecer o 
produto da empresa na forma de um simulador do mundo real. 
O possível cliente sentia-se desafiado e, por não ter a preocu-
pação de correr riscos, acabava envolvido. Ao perceber, quan-
do fosse o caso, que tinha potencial para lucrar ao comprar ou 
utilizar um serviço daquela empresa em função das decisões 
tomadas no decorrer do jogo, ambos, empresa e jogador (futuro 
cliente), beneficiavam-se. Nessas situações, o caráter lúdico e 
desafiador do jogo foi decisivo para apresentar o produto ou 
serviço da empresa, em detrimento das vias tradicionais em 
que portfólios são apresentados na forma de tutoriais, banners 
ou panfletos.

O aprendizado baseado em jogos digitais, como não po-
deria deixar de ser, aparece com maior facilidade na promoção 
de artigos manufaturados da própria indústria da informática. 
O autor cita casos em que dispositivos eletrônicos, como assis-
tentes pessoais digitais, seriam exemplos de insucesso devido à 
dificuldade que os próprios consumidores teriam ao lidar com 
suas interfaces. A solução para isso? Um jogo! O desafio propor-
cionado pelo jogo no próprio dispositivo acabava por desenvol-
ver habilidades manuais e perceptivas do jogador, que também 
seria o próprio interessado no aparelho, e que, por vezes, até 
já o possuía, reduzindo ou até eliminando a dificuldade inicial-
mente encontrada em sua operação. Por fim, o autor incentiva 
a prática do aprendizado baseado em jogos digitais no contex-
to educativo ao apostar no conhecimento e na criatividade dos 
professores.
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análiSe cRítica

Há que se reconhecer que os casos apresentados no livro 
são verdadeiros e agregaram muito valor ao negócio das empre-
sas citadas, ao promover engajamento de equipes de trabalho, 
fidelização de clientes e conhecimento de perfis de consumi-
dores. Também é fato que os jogos digitais são desafiadores e 
promovem com facilidade o envolvimento e o trabalho em equi-
pe do público ao qual são direcionados. Porém, também deve 
ser levado em conta que a criação de algum tipo de aprendi-
zado baseado em jogos digitais demanda muita criatividade e 
esforço. Além disso, não surpreende o fato de muitas soluções 
apresentadas pelo autor e enquadradas como aprendizagem 
baseada em jogos terem sido montadas sobre infraestrutura 
computacional: websites, jogos para computador, em rede ou 
não, assistentes pessoais digitais e e-mail. Isso significa que, se 
quisermos alinhar ao aprendizado baseado em jogos o conteúdo 
que queremos ensinar, os clientes que queremos conquistar ou 
os objetivos que queremos atingir pelo engajamento de nossos 
colaboradores, possivelmente estaremos fazendo uso das tecno-
logias de informação e comunicação. Não surpreende, portanto, 
que muitas das soluções apresentadas e tidas pelo autor como 
casos de sucesso foram executadas por equipes multidisciplina-
res, provavelmente consumindo bastante tempo.



Facebook e educação:  
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cultura da Universidade Tiradentes. Componente do Grupo de 
Pesquisa Comunicação, Educação e Sociedade da Universidade 
Tiradentes e do Grupo de Pesquisa Cultura e Ciência da Uni-
versidade Federal da Bahia.

Edméa Santos é professora do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Líder do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro. Membro do Laboratório 
de Imagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-
-doutora pela Universidade Aberta de Portugal. 

SínteSe da obRa

As redes sociais digitais estão mudando a maneira como 
as pessoas interagem, como compartilham informações e como 
expõem suas ideias. É reconhecido que mais de um bilhão de 
pessoas usam o website Facebook regularmente, além de outras 
mídias sociais, para trocas em âmbito acadêmico, social e pro-
fissional. Dessa forma, a obra Facebook e educação: publicar, 
curtir e compartilhar, organizada por Cristiane Porto e Edméa 
Santos, representa uma contribuição às discussões acadêmicas 
sobre o uso das redes sociais digitais na contemporaneidade. 

O livro está organizado em duas seções. Na primeira par-
te, discute-se a potência das interações e das relações no Fa-
cebook sob diferentes enfoques teóricos e eixos de discussão. 
O tema central é o da sociabilidade e os eixos que permeiam 
a discussão são decorrentes de pesquisas voltadas aos temas: 
educação, ativismo, conexões, inclusão social, capitalismo, pro-
cessos comunicacionais, contexto off-line e on-line e espaço lúdi-
co. Na segunda parte da obra, os autores discutem a aplicação 
do Facebook no contexto de cursos de formação continuada de 
professores. O objetivo principal da obra é levar à reflexão so-
bre os possíveis usos pedagógicos do Facebook em sala de aula. 
Em razão das distintas abordagens teóricas e temáticas e como 
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forma de qualificar a leitura, optamos por apresentar indivi-
dualmente – de forma sintética – as principais ideias expostas 
pelos autores de cada capítulo. Para uma melhor identificação, 
os nomes dos autores estão destacados.

Iniciando, Lúcia Amante situa o Facebook como impor-
tante campo empírico de investigação das práticas sociais, dis-
cutindo pesquisas oriundas em três eixos: o uso do website como 
gerador de capital social, como espaço de projeção identitária 
e o uso educativo. Os resultados apresentados indicam que a 
manutenção do capital social pode ser favorecida pelas ferra-
mentas on-line; que os adolescentes buscam articular a identi-
dade on-line com a identidade off-line; que o website é percebido 
pelos estudantes mais como espaço de interação social do que 
com propósito educativo.

O pesquisador Edvaldo Souza Couto discute como o es-
paço das redes sociais digitais configura-se como cenário impor-
tante do narrar de si e acelera e multiplica as diversas possi-
bilidades para o sujeito construir e dar visibilidade a si mesmo 
no ciberespaço. Esse narrar, enquanto marca da visibilidade, 
é uma característica da época e marca da cultura digital – en-
contrando no espaço da rede social digital ambiente fecundo de 
sua produção e da composição de novas subjetividades. Nesse 
contexto do sujeito visível – do anonimato à celebridade –, a 
noção de privacidade deve ser problematizada.

Uma nova ecologia de aprendizagem formal e informal é 
proposta por José António Moreira e Suzana Januário. Os 
autores defendem que o sistema educativo não pode ficar alheio 
aos novos processos produtivos dos novos processos sociais e 
que o uso das redes sociais é um passo inevitável para aproxi-
mar alunos e educadores. Para esse novo espaço, novas meto-
dologias são necessárias, baseadas em uma proposta de apren-
dizagem colaborativa e construtivista em rede, pois não faz 
sentido manter modelos de organização curricular pré-digital.
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Igualmente, Jamile Santinello e Andrea Versuti con-
tribuem para pensar a rede social digital como espaço de apren-
dizagem e de produção de conhecimento. As autoras destacam 
sua importância na comunicabilidade e convergência das mí-
dias. Apresentam uma síntese de suas usabilidades e funciona-
lidades e situam o website Facebook como potencial espaço de 
aprendizagem, sobretudo pautado pela colaboração.

Em Uma proposta de uso das redes sociais digitais em 
atividades de ensino e aprendizagem: o Facebook como espaço 
virtual de usos socioeducacionais singulares, Cristiane Porto 
e Edilberto Marcelino da Gama Neto alertam que o uso dos 
recursos tecnológicos por si só não são inovadores, só oportu-
nizaram outro espaço para práticas antigas. Os autores defen-
dem o uso das ferramentas tecnológicas por meio de conceitos, 
visto que os alunos mudaram, portanto, as práticas também 
devem mudar. O educador deve ser mediador do processo de 
aprender a aprender desse aluno interconectado.

Edméa Santos e Tatiana Rossini, após análise da co-
munidade REA-Brasil, no Facebook, discutem a possibilidade 
de a rede social digital constituir-se como espaço de encontros, 
enunciações e ativismos. As autoras situam o movimento dos 
recursos educacionais abertos como um movimento emergente 
do social na cibercultura, traçam seu histórico, sua proposta, 
sua situação no contexto brasileiro. Discutem a formação de co-
munidades para discussão de temas específicos, como o REA, e 
defendem que o formato vai se constituindo na rede decorrente 
da intencionalidade dos usuários.

O lúdico no espaço da rede social é tema de discussão dos 
pesquisadores Alessandra Alcântara e António Osório. 
Para os autores, apesar dos questionamentos e das críticas a 
essa inserção, é na construção da cultura da infância que as 
crianças se apropriam dos objetos disponíveis e os incorporam 
ao seu cotidiano. A web abriu espaço para a entrada da criança 
em um novo universo e as redes sociais digitais tornaram-se 
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dispositivo lúdico, espaço de representações e possibilidades de 
construção de vínculos sociais. Dessa forma, o Facebook – es-
paço concebido para adultos – mostra potencial como espaço de 
duas culturas: a adulta e a infantil. 

Do mesmo modo, discutindo o universo infantil, a pesqui-
sa de Nélia Macedo e Rita Ribes – estudo realizado no Orkut 
(2009-2011) e no Facebook (2012 e 2014) – busca compreender, 
por meio da exploração do conceito de amizade, como se confi-
guram as experiências infantis na contemporaneidade e as for-
mas de subjetivação que são produzidas. As autoras defendem 
que, apesar de apresentar um esmaecimento das relações afe-
tivas, deve-se pensar a amizade fora do consenso que a concebe 
como boa ou verdadeira. 

Já Ana Regina Messias apresenta o Facebook como es-
paço de sociabilidade para o idoso. Para a autora, o aumento da 
expectativa de vida, mais tempo livre para atividades de seu 
interesse e a facilidade do uso da interface resultam na parti-
cipação mais ativa dos idosos nos espaços sociais digitais. Mais 
que um passatempo, é fonte de inclusão e conquista do espaço 
no mundo virtual. 

As fronteiras entre os espaços físico e on-line é tema de-
batido por Dilton Júnior e Maria Luiza Oswald. Os autores 
discutem a aproximação entre os espaços físico e on-line, com 
base nos processos comunicacionais da cibercultura e sua fase 
atual. Para eles, os espaços repercutem um no outro, o físico no 
on-line e o on-line no físico. Dessa forma, o Facebook modifica a 
forma como as pessoas interagem na sociedade e no ciberespa-
ço, intensificando o diálogo entre elas a partir de acontecimen-
tos vivenciados nos espaços tanto eletrônicos quanto físicos. 

José Carlos Ribeiro e Marcel Ayres apontam a po-
tencialidade do Facebook como campo empírico na pesquisa 
linguística. Os autores situam os sites de redes sociais como 
espaços de conversação, circulação de informações e de novas 
formas de construção de sentido. Apresentam alguns aponta-
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mentos como possível orientação teórico-metodológica para 
análise de conversação nos sites de rede social, destacam o pa-
pel da conversação como prática na construção de sentido entre 
os indivíduos e as contribuições da análise da conversação para 
os estudos da interação e das situações comunicativas no cibe-
respaço. 

Zeca Peixoto situa a sociabilidade como reflexo dos 
confortos e desconfortos da sociedade contemporânea. Discu-
te o uso do website Facebook como espaço de negócios e criti-
ca o uso de informações pessoais do usuário em estratégias de  
marketing. Para o autor, o Facebook atua de forma presente na 
nova economia, os usuários, além de outras atividades, tam-
bém agem como produtores, consumidores e divulgadores de 
marcas e produtos. 

Giselle Ferreira e Estrella Bohadana iniciam a se-
gunda parte da obra com uma análise de três eixos temáticos: 
distância e proximidade, tecnologia e pedagogia e horizonta-
lização das relações. Em uma disciplina presencial, que teve 
como apoio on-line o Facebook, chegou-se à conclusão de que é 
impossível educar na ausência, que as tecnologias por si só não 
promovem avanços cognitivos nos estudantes, se não houver 
uma pedagogia que sustente o seu uso em sala de aula, e que a 
horizontalidade entre docente e discentes é possível e incenti-
vada nas redes sociais digitais. 

Maria Cristina Lopes e Rosimeire Santos buscam 
compreender as escrituras de professores indígenas e não in-
dígenas que participaram de uma formação continuada de pro-
fessores, que aconteceu em momentos presenciais e virtuais. 
Tais escrituras foram publicadas em um livro aberto e partilha-
do no Facebook. 

Também envolvendo aspectos da formação continuada, 
Lilian Moreira e Altina Ramos analisam as interações entre 
os professores em um grupo no Facebook a partir de uma expe-
riência de formação continuada, parte presencial, parte on-line. 



108 

Adriano Canabarro Teixeira | Marco Antônio Sandini Trentin (Org.)

As autoras apresentam uma reflexão sobre as redes sociais di-
gitais e a formação de professores. 

Na mesma linha, Neide Mitiyo Shimazaki Tsukamoto, 
Neusa Nogueira Fialho e Patrícia Lupion Torres apresen-
tam reflexões sobre uma experiência na qual o Facebook foi 
utilizado como ambiente virtual de aprendizagem, a partir dos 
conceitos de coletividade, colaboração e partilha, como ações 
inerentes ao trabalho em rede. A formulação de diretrizes para 
formações continuadas de professores requer a adoção de atitu-
des de cooperação, interatividade e compartilhamento. 

Alexandre Meneses Chagas e Ronaldo Nunes Linha-
res fazem uma contextualização do uso do Facebook na sala 
de aula, apresentando os conceitos de cibercultura, inteligên-
cia coletiva e aprendizagem colaborativa, como fundamentação  
teórica para apresentar as ferramentas que o website propor-
ciona. 

Elizete Matos e Jacques de Lima Ferreira analisam 
diversas experiências com o uso do Facebook como ambiente 
virtual de aprendizagem, no contexto da educação superior, e 
suas possibilidades pedagógicas para além do curtir, comen-
tar e compartilhar. Esse texto trata de duas pesquisas que fo-
ram desenvolvidas com estudantes do ensino superior em uma 
universidade privada no Brasil. Os autores apresentam as 
questões éticas que envolvem o uso da rede social e finalizam 
apoiando seu uso em contextos pedagógicos. 

Inês Messias e Lina Morgado fazem uma análise 
das vantagens e possibilidades de trabalhar com ambientes  
virtuais de aprendizagem e redes sociais digitais como plata-
formas que se complementam e que se beneficiam dos recursos 
para contribuir com a aprendizagem dos discentes. 

Angélica Piovesan e Fabrícia Teixeira Borges bus-
cam compreender a construção da identidade docente nas redes 
sociais digitais e propõem uma reflexão sobre como o docente 
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mescla as suas atuações em espaços educativos e em espaços 
pessoais. 

Rosa Meire Carvalho de Oliveira e Dinamara Gar-
cia Feldens analisam a constituição de um currículo informal 
na rede. Para isso, as autoras discutem a comunicação ubíqua 
proporcionada pelos movimentos sociais, falam da cultura par-
ticipativa ou cultura da participação e afirmam que, enquanto 
currículo informal, o Movimento Vem pra Rua aponta para o 
potencial da educabilidade das cidades e das redes como promo-
toras de um ethos educativo.

análiSe cRítica

A obra apresenta tema atual e relevante de pesquisa e es-
tudo, principalmente, no que diz respeito ao potencial pedagó-
gico do uso das redes sociais digitais. Composto por duas partes, 
estruturado com artigos individuais e em coautoria, o livro tem 
sua fluidez um pouco afetada pela repetição da contextualiza-
ção do website Facebook a cada novo artigo, espaço que poderia 
ser aproveitado para aprofundamento de outras discussões. Os 
textos apresentados informam, ilustram e mostram as possi-
bilidades de uso da rede social digital Facebook em contextos 
educativos, tanto na formação continuada de professores quan-
to com estudantes do ensino superior. Igualmente, trazem pes-
quisas importantes e vieses de discussão multifacetados, evi-
denciando as formas diversas de apropriação dos usuários, seja 
como espaço de ativismo ou como espaço lúdico. 

O tema sociabilidade emerge dos textos não de forma mar-
cada e regular, mas permeando as análises e as discussões de 
forma natural. O conjunto de textos apresentados pode contri-
buir de forma positiva para os professores que estão iniciando 
o uso das redes sociais digitais como espaço de aprendizagem, 
no entanto, um tanto incipiente para leitores já iniciados no 
tema. Alguns artigos apresentam um caráter mais instrucional, 
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o que avaliamos ser pertinente para os leitores iniciantes, mas 
não necessário para quem já avançou nas leituras e pesquisas 
sobre o uso das redes sociais digitais na educação. A expressão 
rede social é usada em toda a obra para identificar o website 
Facebook, no entanto, é importante salientar que as redes so-
ciais sempre existiram, mesmo antes dos computadores e da 
internet, pois as pessoas já se organizavam em redes. Quan-
do tratamos de websites de redes sociais, como o Facebook, é 
importante mencionar que estamos falando de “redes sociais 
digitais na internet”.

Um dos artigos fala em “controle e comprovação” como 
um ponto negativo do uso do Facebook em contextos de sala 
de aula, porque o website não oferece recursos para “controlar” 
e “comprovar” as ações dos discentes realizadas na rede. Mas, 
então, cabe a pergunta: será que ainda é necessário “controlar” 
e “comprovar” as ações discentes em um ambiente virtual?



Não me atrapalhe, mãe 
– Eu estou aprendendo!

Palavras-chave: Aprendizagem. Imigrantes digitais. Nativos digitais. 
Videogames.
Autoras: Aline Nadal*, Fernanda Batistela**
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mãe – Eu estou aprendendo!, Digital Game-based Learning e 
Brain Gain: Technology and the Quest for Digital Wisdom. Seu 
foco profissional está em projetar a pedagogia e a tecnologia em 
benefício das mentes humanas, tanto na escola como na vida 
particular das pessoas, por meio das ferramentas digitais.

SínteSe da obRa

Prensky, em seu livro Não me atrapalhe, mãe – Eu estou 
aprendendo!, mostra, em cinco partes, como os videogames es-
tão preparando as crianças, chamadas de nativos digitais, para 
o sucesso no século XXI, e como os adultos, os imigrantes digi-
tais, podem ajudá-las. O autor chega a esse foco principal após 
observar pais e professores preocupando-se com os resultados 
atribuídos ao uso dos games, considerando-os de má influência 
para a educação das crianças. Por outro lado, as crianças não 
entendem os motivos de o ambiente escolar estar tão distante 
das suas experiências com os games. Além disso, informações 
negativas, especulações e imagens assustadoras sobre os games 
fazem com que os adultos se preocupem e frustrem as crianças 
que jogam.

Na parte I do livro, com o título Os jogos não são inimigos, 
o autor explica que as informações noticiadas por repórteres, 
âncoras e políticos estão bem longe da verdadeira lição que os 
games proporcionam, pois eles envolvem os jogadores, prepa-
rando-os para a vida do século XXI. Assim, questiona-se se o 
sistema da escola de hoje oferece as mesmas oportunidades de 
aprendizado prazeroso e não enfadonho. “Basta olhar à sua vol-
ta para ver que a atitude das crianças de hoje diante dos games 
é bastante oposta à atitude que a maioria delas tem em relação 
à escola” (PRENSKY, 2010, p. 30).

Quem joga começa a adquirir habilidades intelectuais e 
colaborativas desde muito cedo, realiza mais de uma tarefa ao 
mesmo tempo e com competência, além de selecionar com agi-
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lidade aquilo que lhe é mais importante. Portanto, está “mais 
preparado para assumir riscos nos negócios, torna-se bom em 
conseguir informações de muitas fontes, combinar dados de vá-
rios locais em um coerente retrato de mundo, tomar boas deci-
sões rapidamente” (p. 35). Assim, pode chegar ao primeiro ano 
da escola sabendo resolver coisas consideradas complexas para 
sua faixa etária. 

Uma alternativa importante de mudança na relação entre 
nativos e imigrantes digitais está em os adultos ouvirem a opi-
nião das crianças, valorizarem suas habilidades e conhecerem 
os efeitos positivos que os games possibilitam, assim, poderão 
ajudar nesse processo de aprendizado.

Na parte II do livro, em A ascensão do nativo digital, 
Prensky explica e convida os leitores imigrantes a refletir sobre 
o comportamento dos seus filhos, que cresceram em um mundo 
digital, que é bem diferente do analógico.

As crianças fazem as coisas de modo diferente dos adul-
tos, processam as informações em um meio que está em perma-
nente contato com computadores, iPods, celulares, etc. Diante 
disso, Prensky chama a atenção para as habilidades que os alu-
nos precisam para o futuro e que não estão sendo trabalhadas 
nas escolas. Acrescenta que “[...] o maior problema da educação 
hoje é que os pais e professores Imigrantes, que vêm da era pré-
-digital, estão se esforçando para ensinar uma população que 
fala uma língua completamente nova” (p. 60). Há pais e profes-
sores que não acreditam que os nativos consigam estudar e ver 
TV ao mesmo tempo e que eles devem aprender como antiga-
mente, por meio de um trabalho duro e não divertido, quando, 
na verdade, eles não conseguem ficar sentados escutando aulas 
expositivas, pois seus cérebros já estão muito acostumados a 
essa cultura digital, caracterizados como multitarefas. 

O autor traz algumas evidências, que vêm da neurologia, 
da psicologia social e de estudos realizados com crianças que 
já usam os jogos como forma de aprendizado, para sustentar 



114 

Adriano Canabarro Teixeira | Marco Antônio Sandini Trentin (Org.)

a ideia de que, por meio de games, podemos atingir os nativos 
digitais e sua língua. Estudos mostraram que as crianças que 
jogam têm melhoras na habilidade de linguagem, na capaci-
dade de resolução de problemas e reduzem a porcentagem de 
doenças, como fobia, asma, diabetes, depressão e suicídio. 

Na parte III, O que há de diferente nos games de hoje, 
Prensky persiste na ideia de que somente quando os adultos 
entenderem o que realmente são games é que compreenderão 
os seus filhos. Os games são complexos e exigem muitas habi-
lidades, pois podem ser jogados em até cem horas e demandam 
mais de vinte horas para dominar as regras e estratégias. Por-
tanto, o jogador é desafiado a superar suas próprias dificulda-
des para conseguir passar de nível, além de ser estimulado a 
refletir e a tomar decisões. 

Existem games direcionados a habilidades específicas, por 
exemplo, voltados ao ramo empresarial, em que os jogadores 
aprendem que “o comportamento dos clientes depende das esco-
lhas do dono do negócio” (p. 112), como também sobre assuntos 
específicos, como explorar a cultura de um determinado país 
ou de vários países. Existem ainda aqueles que são dotados de 
programas de inteligência artificial, que captam quando o jo-
gador saiu da zona fluida e assim trazem-no de volta ao jogo. A 
escolha de um jogo vai depender do desejo do jogador ou do que 
seus pais decidirem ser melhor para seu aprendizado.

Além das várias opções de jogos existentes, as crianças 
podem criar seus próprios games. Na parte IV, O que as crian-
ças estão aprendendo (por conta própria), Prensky traz essa 
realidade e afirma que seria “muito inteligente de sua parte 
você encorajá-las a isso” (p. 171). Ainda, cita o caso de Tyler, 
um menino de 10 anos, que aprendeu muitos conceitos depois 
de jogar RuneScape, dentre eles, sobre o comportamento ético. 
Se um jogo apresenta cenas consideradas ética ou moralmente 
erradas, a melhor maneira de entender e aprender sobre ética é 
“por meio de diálogo, discussão e reflexão” (p. 161-162). 
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Outro assunto tratado nessa parte é sobre o uso de ce-
lulares nas salas de aula, o que pode ser benéfico à aprendi-
zagem dos alunos, “então, em vez de lutar contra a tendência 
das crianças a irem para a escola com seus próprios celulares/
computadores, porque não usar isso a nosso favor?” (p. 187).

Prensky volta a tratar sobre pais na última parte do livro: 
Como pais, professores e todos os adultos podem entrar no jogo! 
Ao conhecerem os games que as crianças jogam, fica fácil desco-
brir seus maiores interesses e assim poder ajudá-los, verifica-se 
que “cada vez mais avós têm feito isso” (p. 280). Prensky destaca 
que uma das soluções para os imigrantes entrarem no mundo 
dos nativos digitais é estar com a mente aberta e falar usando 
os termos deles. Ainda, o autor enfatiza que não existe idade 
para jogar, além de ser uma grande oportunidade de manter a 
família unida, e diz: “[...] Que maravilha é um avô jogador de 
xadrez desafiar sua neta em um game on-line!” (p. 250).

No caso das salas de aula, se o professor quiser trabalhar 
algum game, o mais indicado é projetá-lo na frente da sala. 
Existem, na internet, vários games apropriados para essa exe-
cução, muitos deles criados por professores. Além dessa opção, 
Prensky sugere que os alunos trabalhem em grupos com um 
mesmo computador. Ainda, a disposição das classes pode facili-
tar esse processo. A sugestão é colocar as classes em círculo com 
as cadeiras voltadas para a parede, assim, o professor consegue 
ter uma visão de todos os computadores e acompanhar melhor 
todo o trabalho. Uma última sugestão para trazer os games 
para a sala de aula é “transformar os alunos em designers de 
games” (p. 265). Os alunos podem inventar um game sobre o 
assunto estudado.

O desafio foi lançado e para alcançar o que o autor reco-
menda no livro é necessário um grande esforço, mas que será 
recompensado com mudanças no mundo de seus filhos, pois es-
tarão sendo preparados para o mundo no século XXI. 
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análiSe cRítica

A obra de Prensky traz evidências de que os games tornam 
as pessoas melhores em vários sentidos, além disso, as pessoas 
podem criar seus próprios games e adequá-los para um deter-
minado objetivo. É uma leitura de fácil entendimento e o autor 
contribui trazendo artigos, dicas, exemplos e relatos sobre o 
que fazer para se aproximar dos nativos digitais e prepará-los 
para o século XXI e interagindo com o leitor, quando diz “Fique 
aí que vou lhe mostrar” ou “Continue comigo”. A única crítica 
ao livro vai para a repetição de assuntos, pois um mesmo as-
pecto é mencionado em diversos momentos, tornando a leitura 
um pouco desmotivadora. Ainda, ao final do livro, Prensky traz 
um esclarecimento amplo sobre o sentido e os benefícios que os 
games proporcionam, fazendo relação com a educação, com os 
pais e, por fim, ele leva o leitor a conhecer os games, além de 
incentivar as pessoas a jogar.
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dor e CEO da Games2train, uma empresa de jogos educacionais, 
e também fundador da The Digital Multiplier, uma organização 
dedicada a eliminar a exclusão digital na aprendizagem no pla-
neta. Atualmente, aborda temas relacionados sobre a tecnologia 
como instrumento poderoso na educação dos jovens, muitas ve-
zes, defende ideias consideradas muito avançadas para os dias 
atuais, sendo, por isso, considerado visionário por alguns e prá-
tico por outros.

SínteSe da obRa

Tema muito recorrente atualmente, fonte de variadas 
discussões sob diferentes pontos de vista, os nativos digitais 
chamam a atenção e causam uma desacomodação em vários 
setores da sociedade. No âmbito escolar, em especial na edu-
cação básica, isso não é diferente. Até há poucos anos, quando 
a tecnologia digital ainda não permeava nossas vidas, a escola 
conseguia, até certo ponto, dar conta de suas responsabilidades 
e os alunos, de certa forma, correspondiam ao esperado. Porém, 
nos últimos anos, um novo e vigoroso fenômeno ocorreu, mu-
dando significativamente o comportamento dos jovens. Trata-
-se da tecnologia que permeia o nosso dia a dia e, nesse caso 
específico, dos jovens que cresceram em meio a esses avanços 
tecnológicos, presentes diariamente em suas vidas. 

O autor traz reflexões e sugestões de como lidar com o 
aluno que se encontra na escola, em especial aqueles nascidos a 
partir da década de 1980, conhecidos como nativos digitais. Es-
sas reflexões e sugestões são endereçadas aos professores que 
não se enquadram no mesmo perfil de seus alunos, e, sim, em 
outro, denominado imigrantes digitais, são os sujeitos que nas-
ceram e cresceram antes dessa revolução e disseminação tecno-
lógica. Mesmo utilizando as mais diversas e atuais tecnologias, 
os imigrantes digitais não apresentam a mesma apropriação e 
habilidade dos nativos digitais.
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Inicialmente, o autor aventa três vertentes em discussão 
atualmente sobre educação, que raramente são consideradas 
conjuntamente: primeira, que os alunos estão mudando, em 
grande parte devido a suas experiências com tecnologias fora 
da escola; segunda, que os métodos de ensino utilizados, na 
maior parte das vezes, estão se tornando menos efetivos e que 
uma alternativa se faz necessária; terceira, que a tecnologia 
está chegando, mais ou menos rapidamente, às nossas classes 
e, se usada apropriadamente, pode auxiliar os alunos a apren-
der de forma real e engajada para benefícios futuros.

Em sua obra, o autor traz algumas questões norteadoras, 
o mundo está mudando no que diz respeito à tecnologia e indo 
em direção a uma sociedade globalizada. São elas: Os alunos 
de hoje são diferentes? Eles possuem déficit de atenção? O que 
eles querem? Como nós podemos motivar e engajar os alunos 
de hoje? Existe uma melhor maneira de auxiliar os alunos de 
hoje a aprender? Como podemos fazer isso? 

E assim o autor prossegue contextualizando o jovem do 
século XXI e o mundo tecnológico que o rodeia, apresentando 
informações e argumentos de que o aluno dos dias atuais é per-
meado pela informação e por aparatos tecnológicos. E isso ge-
rou um paradoxo para os educadores: o lugar onde as maiores 
mudanças educacionais ocorreram não foram nas escolas, elas 
se dão em qualquer local, menos na escola!

Ao apresentar argumentos para a sua proposta metodo-
lógica, que é a da parceria do professor com os alunos e dos 
alunos com os alunos, o autor afirma que, conscientemente ou 
não, os professores estão preparando seus alunos não somen-
te para o mundo que eles irão se deparar no dia que deixarão 
a escola (um mundo que conhecemos), mas também para um 
futuro no qual esses ex-alunos, então profissionais, deparar-
-se-ão com um universo altamente tecnológico, que é até difícil 
de imaginar como será. A cada ano, as ferramentas utilizadas 
serão cada vez menores, mais rápidas, melhores e mais bara-
tas. Diante dessas mudanças, como os professores deverão agir 
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para melhor preparar seus alunos para esse futuro e, ao mesmo 
tempo, preservar a importância do legado passado? 

Nesse cenário, é proposta uma mudança de paradigma 
educacional, na qual o professor deixaria de ser a única fonte 
do saber. Até então, partia dele o todo da educação, com a al-
teração, seria dotada uma “pedagogia da parceria” e seu papel 
passaria para o de articulador da aprendizagem de seus alunos. 
Nessa proposta, é dada aos alunos a responsabilidade de encon-
trar e seguir suas paixões, usar as tecnologias que estiver ao 
seu alcance, pesquisar e encontrar as informações necessárias, 
responder questões e compartilhar seus pensamentos e opini-
ões, realizar práticas, criar materiais em texto, multimídia e 
físicos. Já os professores teriam como responsabilidade criar 
questões e fazê-las de forma apropriada, dar direção aos alu-
nos, disponibilizar material contextualizado, saber dar expli-
cações personalizadas, ser rigoroso e garantir a qualidade. Tal 
proposta é reconhecida pelo autor como não sendo algo “novo”, 
pois existem semelhanças com outras orientações, tais como a 
aprendizagem centrada no aluno, a baseada em problemas, a 
baseada em projetos, a baseada em cases, a baseada em per-
guntas, a baseada na prática, a ativa, a construtivista.

O autor argumenta que prefere o termo parceria (partne-
ring) devido à ênfase nas regras de cada grupo, de professores e 
alunos, que são diferentes, mas visam ao mesmo objetivo, que é 
o de aprimorar o processo de aprendizagem como um todo. Ain-
da, justifica a presença da tecnologia permeando esse processo, 
mas admite não somente a digital, e, sim, qualquer tecnologia 
que possa contribuir para o processo de aprendizagem. Tam-
bém evidencia os diferentes “papéis” do professor e do aluno, 
respectivamente, como: o professor não diz, ele pergunta – o 
aluno não toma nota, ele busca tais informações, o professor 
sugere tópicos e ferramentas – o aluno pesquisa e cria, o pro-
fessor aprende sobre tecnologias voltadas para alunos – o aluno 
aprende sobre qualidade e compreende o rigor do professor, o 
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professor avalia os trabalhos dos alunos com rigor e qualidade, 
dando retorno – o aluno refina e melhora seus trabalhos, visan-
do ao contexto, ao rigor e à qualidade cobrados.

Prensky comenta que, para que qualquer parceria venha 
a dar certo, é necessário que regras sejam estabelecidas e que 
sejam respeitadas tanto pelos professores quanto pelos alunos. 
Assim, são apresentadas as regras de ambos os atores, a come-
çar pelo aluno: 

a) um pesquisador: a partir desse comportamento, ele 
busca informações daquilo que quer saber. Tem como 
ganho indireto a experiência adquirida, que muito pro-
vavelmente será necessária para toda a sua vida, mes-
mo após a escola, já como um profissional;

b) um usuário avançado de tecnologia: o mundo hoje é di-
gital e muitas são as tecnologias disponíveis; no futuro, 
isso será ainda mais intenso e, diante disso, o aluno 
deverá estar preparado quando se deparar com novas 
ferramentas para utilizá-las;

c) um ser pensante e formador de opinião: a intenção é 
criar situações que levem o aluno a pensar de forma 
mais lógica e crítica, podendo ser estimulado por ações 
em grupo com os demais alunos;

d) um transformador do mundo: é possível criar situações 
em que a aprendizagem ocorra em situações reais do 
mundo, que possam de alguma forma vir a fazer a dife-
rença no futuro;

e) um autodidata: é muito provável que esse aluno, no fu-
turo, tenha de lidar com novos conhecimentos e tecno-
logias, diante disso, ele deve, desde a escola, criar a ha-
bilidade de aprender o novo, uma vez que o mundo está 
permeado de informações acessíveis, principalmente 
por meio internet.

Por sua vez, o professor também tem regras a serem se-
guidas. Espera-se que ele atue como:
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a) um treinador e um guia: o professor deve definir os 
objetivos diários, bem como os de longo alcance, e en-
tão propor ações no sentido de orientar os alunos a 
alcançá-los;

b) um recomendador de metas e questionador: é impor-
tante que os alunos tenham um norte para começar, e 
isso o professor poderá fazer. Ainda, é muito importan-
te o acompanhamento de um professor que, por meio de 
questionamentos, oriente a ação e as eventuais mudan-
ças de rumo dos alunos em suas tarefas;

c) um projetista da aprendizagem: o desafio dessa regra 
é o de pensar e propor experiências de aprendizagem 
criativas, que façam com que os alunos se sintam inte-
ressados e desafiados a realizá-las;

d) um “descentralizador” das atividades: a ideia por traz 
dessa regra é permitir aos alunos desvios e ações em 
sua jornada na realização de determinadas atividades 
que não foram previstas pelo professor, mas que foram 
identificadas/realizadas pelos alunos e que poderão 
contribuir para atingir o objetivo geral;

e) um contextualizador: é importante para os alunos que 
o professor, ao propor uma atividade, apresente infor-
mações e detalhes de como eles poderão trabalhar a 
partir do tema proposto;

f) um “assegurador” da qualidade: para que atividades 
realizadas pelos alunos sejam produtivas e benéficas 
para a aprendizagem, é importante o acompanhamen-
to próximo do professor para eventuais inserções, obje-
tivando que o trabalho seja bem realizado e os objeti-
vos alcançados. Se puder ser prazeroso para os alunos, 
melhor.
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análiSe cRítica

A fim de justificar a pertinência e a relevância do método 
proposto, o autor apresenta bons argumentos que o atual mo-
delo de escola, e mesmo de práticas envolvendo tecnologias, não 
dá conta ao preparar o jovem para o futuro tecnológico do qual 
fará parte como cidadão e profissional. O autor é pragmático ao 
enquadrar o uso da tecnologia, tanto para alunos quanto para 
professores, em experiências de aprendizagem. A pedagogia da 
parceria encoraja os professores a permitir que os alunos usem 
as tecnologias que se encontram a seu dispor. Chama a aten-
ção que o autor não recomenda que os professores utilizem as 
mesmas tecnologias em suas aulas, a não ser para conhecê-las 
com o fim de poder sugeri-las. Basta o professor saber quais 
possibilidades as tecnologias podem oferecer. Ou seja, o profes-
sor deve se preocupar mais em, quando na presença dos alunos, 
orientar e recomendar estratégias, atuando como um guia. E, 
assim, recomenda ações para que o professor possa implemen-
tar essa mudança. Apresenta uma série de exemplos, em dife-
rentes áreas do saber, da implementação do método proposto.

É possível perceber que Prensky considera o aluno um 
pesquisador. Diante dessa premissa, várias ações são propos-
tas para que ele, na maioria das vezes em grupo, forje seu perfil 
nessa direção. Fica claro que a proposta do autor é de que o 
aluno construa um perfil de autodidata, uma vez que o mundo 
apresentará cada vez mais, e mais rapidamente, mudanças e os 
alunos, uma vez adultos e profissionais, terão de estar prepa-
rados para um novo contexto de mundo. Parte dessa adaptação 
deve ser realizada com o uso de tecnologias, porque os alunos 
convivem com ela diariamente e no futuro não será diferente. 

Outro enfoque que fica claro no livro é que professores e 
alunos devem se perceber como parceiros, e não como pessoas 
pertencentes a dois grupos distintos. E, para que sejam real-
mente parceiros, é necessário que ambos se conheçam bem, em 
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especial, que o professor conheça os seus alunos, para que pos-
sa ajustar as atividades solicitadas aos interesses e às paixões 
de seus alunos. Para que essa proposta seja implementada, não 
basta uma mudança de comportamento do professor e de seus 
alunos. Ela extrapola a sala de aula, tornando-se dependente 
da aprovação do diretor, dos órgãos públicos responsáveis pela 
educação e dos pais, pois a dinâmica empregada mudará mui-
to em relação às práticas tradicionais. Muito provavelmente, 
para ser efetiva, também exigirá que as atuais disciplinas que 
são trabalhadas na escola, tais como matemática, português, 
ciências, etc., sejam repensadas e articuladas, interdisciplinar-
mente, pois seus conteúdos aprofundariam questões relaciona-
das, entre outras, ao raciocínio lógico, ao aprofundamento de 
habilidades, ao pensamento, à sociabilidade, à argumentação, 
ao relacionamento humano.
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