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Seres humanos, pessoas daqui e de toda a parte, 
vocês que são arrastados no grande movimento da 
desterritorialização, vocês que são enxertados no 
hipercorpo da humanidade e cuja pulsação ecoa as 
gigantescas pulsações deste hipercorpo, vocês que 
pensam reunidos e dispersos entre o hipercórtex 
das nações, vocês que vivem capturados, 
esquartejados, nesse imenso acontecimento do 
mundo que não cessa de voltar a si e de recriar-se, 
vocês que são jogados vivos no virtual, vocês que 
são pegos nesse enorme salto que nossa espécie 
efetua em direção à nascente do fluxo do ser, sim, 
no núcleo mesmo desse estranho turbilhão, vocês 
estão em sua casa. Bem-vindos à nova morada do 
gênero humano. Bem-vindos aos caminhos do 
virtual.” 

             (Pierre Lévy) 
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RESUMO 
 
 
 

Processos de aprendizagem nas interações em ambientes virtuais, permitidos 
pelos avanços da tecnologia, constituem-se num novo campo de pesquisa e 
estão provocando mudanças culturais profundas, estimulando novas formas de 
aprender que não estão ao alcance da escola. Partindo do pressuposto de que 
as interações em redes sociais como o Facebook são potencialmente eficazes 
para proporcionar novos conhecimentos e habilidades cognitivas, este estudo 
busca verificar se essas trocas interativas geram aprendizagens que se 
refletem na produção textual de alunos do ensino médio da Escola Estadual 
Professor Antônio Dantas, de Apodi-RN  e se o uso apropriado dessas 
tecnologias possibilita a autonomia desses sujeitos aprendentes. Para isso, 
utilizamos o método comparativo, dividindo os alunos em dois grupos: os que 
acessam diariamente a internet e os que nunca acessaram. Ao constarmos que 
80% dos alunos que têm acesso à internet estão no Facebook, acompanhamos 
o que eles compartilham na rede e comparamos com o que escrevem em 
produções textuais exigidas na escola. Utilizamos como suporte teórico o 
sócio-interacionismo de Vygotsky (1991) e o dialogismo de Bakhtin (1987). 
Também nos valemos de estudos  sobre o a utilização das TICs como 
instrumentos mediadores de aprendizagens, como os de Belloni (2010) e 
Freitas (2005). As abordagens teóricas que discutem como se dá essas 
interações virtuais em rede são na perspectiva de Lévy (1999) e Castells 
(1999), entre outros. Os resultados apontam que ao compartilharem, curtirem, 
comentarem ou apenas acompanharem as informações disponíveis nas redes 
sociais, os alunos passam a transformar, dominar e internalizar conceitos, 
papéis e funções sociais presentes na sua realidade e dessa forma, os 
processos de mediação viabilizam os processos de aprendizagem que se 
refletem nos textos destes alunos.  
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ABSTRACT 

 

 

Learning processes in the interactions in virtual environments, allowed by 
advances in technology, constitute a new field of research and are causing 
profound cultural changes, stimulating new ways of learning that are beyond the 
reach of the school. Assuming that interactions in social networks, such as 
Facebook, are potentially effective to provide new knowledge and cognitive 
skills, this study seeks to analyze and verify whether these interactive 
exchanges generate learning that are reflected in the textual production of high 
school students at Escola Estadual Professor Antônio Dantas in Apodi-RN and 
appropriate use of these technologies enables autonomy of these learners. For 
this, we used the comparative method, dividing the students into two groups: 
those who access the internet every day and those who never access. When 
we found that 80% of students who have Internet access are on Facebook, 
follow what they share on the network and compare it with what they write in 
textual productions required at school. Used to support the socio-interactionist 
theory of Vygotsky (1991) and Bakhtin's dialogism (1987). Used to support the 
socio-interactionist theory of Vygotsky (1991), dialogism of Bakhtin (1987) and 
studies on the use of ITCs (Information Technology and Communication) as 
tools for learning mediators as Belloni (2010) and Freitas (2005). The 
theoretical approaches that discuss how these interactions happen on virtual 
network are from the perspective of Lévy (1999) and Castells (1999), among 
others. The results show that when students share, like, comment or just track 
the information available on social networks, they begin transform, dominate 
and internalize concepts, roles and social functions present in their reality. and 
thus, the mediation processes enable the learning processes that are reflected 
in the texts of these students. 

 

 

Keywords: interaction, virtual network, dialogism, learning. 

 
 
 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais 

TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação 

ZDP: Zona de Desenvolvimento Proximal 

SEC: Securitiesand Exchange Comission 

UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

Pnad: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Frequência com que os alunos utilizam a internet.................50 

Gráfico 2: Quantidade de horas de acesso dos alunos à internet..........51 

Gráfico 3: De que local os alunos acessam a internet............................51 

Gráfico 4: Tipo de site que os alunos acessam......................................52 

Gráfico 5: Se os alunos utilizam a internet para pesquisas escolares....53 

Gráfico 6: A importância da internet na vida dos alunos.........................53 

Gráfico 7: A internalização de informações adquiridas na rede..............54 

Gráfico 8: Qual a rede social mais acessada pelos alunos.....................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: relações entre os quatro pólos, segundo Levy...................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS............................................................................12 

 

I. REDES VIRTUAIS.........................................................................................17 

1.1. Desmistificando o virtual como oposição ao real..............................17 

1.2. A rede como potencializadora de textos.................................,,,,,,,,,, 21 

1.3. Seguir, Compartilhar, Curtir, Comentar...Eis as Redes Sociais...........25 

1.4. Aprendizagem em ambientes virtuais................................................28 

 

II. DIALOGISMO, INTERAÇÃO E AUTODIDAXIA...........................................30 

2.1. Autodidaxia, aprendizagem colaborativa e interações virtuais: 

dispositivos de aprendizagem e novos modos de aprender..............................30 

2.2. Dialogismo e construção na interação: revisitando conceitos de 

Vygotsky e Bakhtin........................................................................................... 34 

2.3. Interação e aprendizagem na perspectiva sócio-interacionista de 

Vygotsky........................................................................................................44 

 

III- CAMINHOS E DESAFIOS DA PESQUISA.................................................50 

3.1. Procedimentos metodológicos.........................................................50 

3.2. O contexto de realização da pesquisa............................................53 

3.3. O Facebook como recorte da pesquisa............................................58 

3.4.  Sobre a escola pesquisada...............................................................60 

3.5.  Sobre os sujeitos da pesquisa ..........................................................61 

 

IV - REFLETINDO SOBRE OS TEXTOS PESQUISADOS...............................64 

4.1. Análise dos textos...........................................................................64 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................84 

REFERÊNCIAS...............................................................................................87



12 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A forma como a aprendizagem acontece na sala de aula passa por 

transformações significativas com a difusão das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs). Acompanhamos essas transformações ao longo de uma 

trajetória de 25 anos como professora de redação, em cursinhos preparatórios para 

vestibular, escolas públicas e particulares de ensino médio, nos quais 

testemunhamos as mudanças ocorridas na produção textual de alunos, à medida 

que o computador e a internet foram se incorporando ao nosso dia-a-dia.  

 Observamos que os alunos, ao começarem a utilizar as ferramentas digitais 

com frequência, especialmente em interações nas redes sociais e salas de bate 

papo, melhoraram a capacidade de redigir, supondo-se que eles adquirem 

conhecimentos novos e  ampliam seus repertórios de informações ao exercitarem a 

leitura e a escrita nestes ambientes virtuais.  

 Tendo percebido mudanças significativas na produção textual de alunos do 

ensino médio, em virtude do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) se tornarem cada vez mais presentes no nosso cotidiano, ao concluirmos o 

curso de especialização em Didática do Ensino, em 2008, fizemos monografia 

baseada em pesquisa que buscou traçar um perfil desse novo aluno que se 

apresenta.  

 A pesquisa de campo revelou, em relação à produção de textos, que os 

alunos que têm acesso às tecnologias são mais participativos, ativos e críticos, em 

relação aos que não utilizam as mesmas, comprovando o que a maioria dos estudos 

já aponta sobre a importância das mídias na escrita, nos modos de perceber, pensar 

e aprender. 

 Embora existam estudos bastante consistentes nessa perspectiva, ainda 

assim, muitos são os questionamentos e reflexões acerca da influência e 

contribuição do texto digital na leitura e produção textual, no contexto dos alunos do 

ensino médio, o que se constitui num desafio para profissionais que desejam 

contribuir para um campo de pesquisa relativamente novo na educação.  

 Dessa forma, o trabalho aqui apresentado é o resultado de uma pesquisa que 

teve origem em nossa preocupação, como professora de redação, de tentar 

entender as mudanças ocorridas nos textos de alunos do ensino médio, observadas 
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ao longo do exercício do magistério, à medida que o computador e a internet foram 

se incorporando ao dia-a-dia de adolescentes e jovens, permitindo uma maior 

familiaridade com os diversos gêneros textuais, assim como maior acesso a 

informações que de certa forma facilitam a produção textual, levando-se em conta 

que só escrevemos sobre o que conhecemos.  

 A experiência adquirida no exercício do magistério e na atividade jornalística, 

sempre lidando com a produção textual, independente das inovações tecnológicas 

inseridas no contexto escolar, despertou a nossa curiosidade e motivação para 

aprofundar a pesquisa realizada na especialização, quando observamos múltiplas 

reações frente à introdução do uso do computador na educação e no ambiente 

familiar. 

 Por tratar-se de um tema atual, do qual ainda sabemos muito pouco, justifica-

se esse estudo, cuja atualidade deve-se à rapidez com que as mídias digitais 

proliferam entre nós, atingindo um número cada vez maior de usuários, 

principalmente entre os jovens estudantes. É fato que está se desenhando um novo 

conceito de aluno que não pode mais ser pensado longe da interação com as 

modernas tecnologias já que a expansão e a difusão da internet permitem a 

comunicação entre os indivíduos e o rápido acesso às informações. Suas 

possibilidades e implicações sobre as novas formas de leitura e escrita precisam ser 

conhecidas, estudadas e compreendidas por aqueles que trabalham com a 

educação. 

 A escassez de estudos que tratam especificamente das práticas de leitura e 

escrita mediadas pela internet, no cotidiano de jovens e adolescentes, faz deste 

trabalho uma importante contribuição para os educadores que buscam compreender 

como se processam a leitura e a escrita nesse novo meio e quais os significados 

dessas práticas para esses sujeitos que frequentam ambientes virtuais interativos e 

como essas trocas permitem a aquisição de conhecimentos que se refletem na 

melhoria da qualidade da produção textual dos alunos. 

 A comunicação mediada pelo computador via internet é uma área de estudo 

relativamente nova, mas é um campo de pesquisa que cresce de forma significativa, 

visto que as mídias digitais têm-se tornado parte integrante da sociedade, 

especialmente do universo de jovens e adolescentes. As perspectivas teóricas para 

o estudo desse fenômeno são inúmeras e, atualmente, há pesquisadores estudando 
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as mudanças que essas formas de comunicação têm provocado na sociedade com 

suas implicações culturais, cognitivas e técnicas. 

Pesquisas sobre aprendizagem mediada pelo computador têm destacado o 

papel da tecnologia em estimular a aprendizagem colaborativa do aluno, induzindo-o 

a buscar soluções de problemas através da interação com a máquina e com os 

pares, independente da intermediação do professor. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) também ressaltam a importância dos recursos tecnológicos na 

educação como auxiliar no processo de ensino aprendizagem ao afirmar que “o 

computador pode ser um poderoso instrumento para potencializar a aprendizagem 

de conteúdos do currículo. Pode ser utilizado como fonte de informações e como 

auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem” (BRASIL, 1997, p.150-151). 

 No entanto, os PCNs também enfatizam que a incorporação de recursos 

tecnológicos por si só não é garantia de qualidade na educação, pois a utilização de 

computadores no ambiente escolar não é sinônimo de transformação da prática 

pedagógica. A respeito da importância de tais práticas socioculturais, mediadas pelo 

computador e a internet, encontramos os estudos de Belloni (2002; 2004; 2010) e de 

Freitas (2004), os quais revelam que ambientes de aprendizagem computacionais 

tendem a ser eficazes porque possibilitam a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento a ser construído, conforme sugerem as teorias construtivista e sócio-

interacionista, que têm como referência estudos de Vygotsky e de Bakhtin. 

O conhecimento construído sem a intermediação do professor, nas interações 

virtuais que o aluno pratica no dia-a-dia ao interagir com o outro, utilizando recursos 

tecnológicos para participar de jogos, trocar e-mails e mensagens nas redes sociais, 

pode ser considerado o livre aprendizado, sem qualquer forma de imposição, 

estimulando a autodidaxia, termo que se refere à capacidade do sujeito aprender 

não apenas sozinho, mas também através da mediação com o outro e o meio 

sociocultural, utilizando as tecnologias digitais. 

No contexto digital em que vivemos o espaço social no qual está inserido o 

campo midiático — que permite a ocorrência de aprendizagens que não pertencem 

exclusivamente ao campo da educação — o livre aprendizado ocorre com mais 

frequência do que os educadores supõem. Dessa forma, acreditamos que o 

desenvolvimento do computador e a expansão da internet, compreendidos como 

uma nova perspectiva de aprendizagem e de acesso às informações e às formas de 
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comunicação têm reflexos muito importantes na vida escolar, especialmente na 

produção textual dos alunos. 

 Com o objetivo de verificar se a interação com pares em ambientes virtuais 

gera aprendizagens que potencializam a produção textual de alunos do ensino 

médio, a partir do conceito de autodidaxia, discutimos como a teoria histórico‐cultural 

permite pensar o computador e a internet como instrumentos de aprendizagem, a 

partir das trocas interativas dos alunos com seus pares, nas redes sociais, utilizando 

como recorte o Facebook, considerada maior rede de relacionamento da atualidade. 

Em nossa pesquisa de campo, constatamos que era a rede social acessada por 

80% dos alunos. Apresentamos assim, o resultado de uma pesquisa de campo, que 

busca compreender o papel mediador exercido pela tecnologia que se constitui 

como instrumento simbólico e lúdico ao mesmo tempo.  

 Considerando a complexidade do tema abordado, buscamos compreender 

como o uso da internet está mediando a construção da linguagem escrita de um 

grupo de estudantes do ensino médio, tentado ir além da simples análise de 

conteúdo dos textos, para nos determos nas formas de apropriação e nas novas 

aprendizagens, permitidas pelo compartilhamento de informações com os pares em 

ambientes virtuais. 

Ao longo da pesquisa, surgiram inúmeras dificuldades, a começar pela 

reduzida quantidade de estudos relacionados especificamente a aprendizagens 

advindas de interações em ambientes virtuais. Inicialmente, a proposta era falar 

apenas de melhorias nas produções textuais, permitidas pelo acesso cada vez maior 

à internet. A partir da leitura de textos de Belloni (2002; 2004; 2010), percebemos a 

necessidade de incorporar o termo autodidaxia no referencial teórico, haja vista que 

essas aprendizagens acontecem sem a intermediação da escola. 

 Outra dificuldade foi com relação à busca de uma teoria que fosse capaz de 

dar conta da complexidade do tema, cujos estudos ainda estão em fase de 

pesquisa. Neste sentido, a opção por Vygotsky e Bakhtin deve-se à possibilidade de 

analisarmos os textos produzidos pelos alunos, na perspectiva do método sócio-

interacionista, visto que os autores acreditam que os fenômenos devem ser 

estudados em seu processo de mudança, portanto em sua historicidade. 

 Também tivemos dificuldades para delimitarmos as categorias de análise. 

Inicialmente, buscamos suporte nas teorias da comunicação, como a Teoria do 

Agendamento, mas à medida que pesquisávamos sobre essas teorias, percebemos 
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que elas não seriam suficientes para explicar o processo de internalização das 

informações adquiridas nas redes sociais. Já que tratamos de processos de 

aprendizagem permitidos pela mediação, o sócio-interacionismo de Vygotsky e o 

dialogismo de Bakhtin são as teorias que nos ofereceram mais subsídios para 

definirmos as categorias a serem analisadas nos textos dos alunos. 

 Assim, essa pesquisa busca responder o seguinte questionamento: como a 

utilização das redes sociais está mediando a construção da linguagem escrita de 

alunos usuários das TICs e como essa mediação permite a assimilação de 

conhecimentos que não estão sendo trabalhados em sala de aula? Para constatar e 

compreender como se dá essa aprendizagem sem a mediação do professor, 

comparamos textos de alunos que não têm acesso às tecnologias digitais, e, 

portanto, não utilizam redes sociais, com textos de alunos que utilizam as redes 

sociais e que têm em média cinco horas de acesso diário à internet.  

 Esperamos com esse estudo comparativo termos uma visão mais ampla com 

relação à escrita, à produção de textos e ao uso da tecnologia, entendida como nova 

linguagem, enquanto instrumento cultural e processual, a partir do que se faz na 

internet e como isso se reflete na escola, com a melhoria da qualidade dos textos 

produzidos por estes alunos. 

 Organizamos o trabalho em quatro capítulos: no primeiro, nos referenciando 

em autores como Lévy, procuramos investigar como o compartilhamento da 

informação e do conhecimento nas redes permite a aquisição de aprendizagens em 

situação de diálogo estabelecida entre alunos do ensino médio, via computador, 

através das redes sociais, como o Facebook, revelando que os ambientes virtuais de 

comunicação da internet têm potencial para se tornarem espaços educativos extra-

escolares de interações de ensino-aprendizagem.  

 No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico que proporciona 

reflexões acerca da temática, no qual partimos do conceito de autodidaxia, 

relacionado aos novos modos de aprender com as mídias, para compreendermos o 

computador e a internet como instrumentos culturais de aprendizagem. Para 

trabalhar esse conceito, nos baseamos em Belloni (2002; 2004; 2010) que durante 

20 anos realizou pesquisas com o objetivo de compreender os modos como crianças 

e adolescentes estabelecem relações sociais, culturais e afetivas com as mídias e 

como percebem, desconstroem e reelaboram as mensagens das mídias. 

 Numa perspectiva histórico‐cultural, discutimos os conceitos de dialogismo 
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em Bakhtin e de cultura, mediação, aprendizagem e Zona de Desenvolvimento 

Proximal, na perspectiva de Vygotsky.   Procuramos mostrar que as teorias 

desenvolvidas por esses autores podem se constituir num olhar sobre este novo 

objeto, apesar deles terem vivido em um tempo em que o computador e a internet 

eram tecnologias ainda impensáveis. Para Freitas (2005), a forma histórica, social e 

cultural como Vygotsky e Bakhtin pensaram o homem, permite hoje o diálogo com 

estes novos instrumentos culturais. 

O terceiro capítulo apresenta os “pilares” que possibilitaram a realização do 

trabalho, considerando elementos como a abordagem e a metodologia, de forma a 

explicitar sobre os caminhos percorridos para as possíveis reflexões acerca do 

problema de pesquisa apresentado. Apresentamos ainda o contexto em que o 

trabalho foi realizado e apresentamos a escola pesquisada e justificamos  a escolha 

da rede social Facebook como recorte da pesquisa. Traçamos ainda um perfil dos 

sujeitos pesquisados.  

No último capítulo, trazemos uma análise dos textos escritos pelos alunos, 

estabelecendo uma relação do que eles escrevem nas redações escolares com o 

que eles compartilham interagindo com seus pares em redes sociais, o que nos 

permite inferir que há aprendizagem nessas trocas interativas. 
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I- REDES VIRTUAIS 

 

1.1. Desmistificando o virtual como oposição ao real 

 

Quando utilizamos ao longo deste trabalho o termo virtual, o fazemos na 

perspectiva de algo que não é presencial, ou seja, da forma como a nomenclatura 

popularizou-se: a partir da disseminação do uso da comunicação via computadores 

ligados à internet. Trata-se de um dos termos mais usados para a descrição de 

construções e organizações relacionadas à alta modernidade.  

Buscando a origem da palavra virtual, encontramos referências a ela no latim 

medieval, no termo virtualis, derivado de virtus, que significa força, potência. Ou 

seja, algo que existe apenas como faculdade, não como realidade ou com efeito 

real. Coisa ou ação que poderá vir a ser, existir, acontecer ou praticar-se; enfim, que 

é possível. 

No senso comum, toda e qualquer atividade relacionada à utilização da 

internet é denominada de virtual, invariavelmente sendo relacionada a um objeto ou 

ação que não fazem parte do mundo real, palpável, sendo, portanto, algo falso, 

ilusório. No entanto, para Lévy (1996), a virtualidade tem somente uma pequena 

afinidade em relação a esse mundo imaginário: 

o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível, 
estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de 
tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, 
um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de 
resolução: a atualização (1996, p.16). 

 

Essa falsa oposição entre o real e o virtual é desmistificada por Lévy, que 

utiliza os conceitos de realidade, de possibilidade, de atualidade e de virtualidade, 

para mostrar a transformação de um modo de ser em outro.  “O virtual tende a 

atualizar-se, sem ter passado no entanto à concretização efetiva ou formal” (LÉVY, 

1996, p. 5). Neste sentido, o virtual se opõe ao atual; o movimento de atualização 

seria a solução assumida a cada momento pelo que potencialmente a entidade pode 

ser; resolução do problema representado pela virtualidade.  

O real, por sua vez, estaria relacionado ao possível que "já está todo 

constituído, mas permanece no limbo. O possível se realizará sem que nada mude 
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em sua determinação ou natureza. É um real fantasmático, latente. O possível é 

exatamente como o real, só lhe falta a existência" (LÉVY, 1996, p. 16).  

As relações entre o Potencial (possível), o Real, o Virtual e o Atual, são 

explicitadas segundo o quadro abaixo (LÉVY, 1996, p. 145). 

 

fig.1 – As relações entre os quatro pólos, segundo Levy 

 

Quando utilizamos o termo Virtual logo nos vem à cabeça algo novo, 

moderno, de última geração o que, na prática, não é necessariamente dessa forma. 

Com as tecnologias digitais cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, é comum 

confundirmos os termos referentes à virtualidade, como Realidade virtual. Trata-se 

de um conjunto de diferentes tecnologias, que permitem à pessoa recriar a sensação 

de realidade em um ambiente artificialmente construído o qual denominamos de 

Ambiente Virtual, utilizando-se de softwares e hardwares específicos.  

Para melhor definirmos o que é a Realidade Virtual, apresentamos o conceito 

de Battisti: 

Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, onde o usuário 
interage com uma versão artificial da realidade gerada por computador, 
utilizando todos os recursos possíveis para que esta realidade artificial 
pareça o mais convincente possível (BATTISTI, 1999, p. 18). 

 

Quando nos referimos às interações virtuais praticadas pelos alunos nas 

redes sociais não estamos nos referindo ao mesmo conceito utilizado por Battisti 
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(1999). O autor se refere à tentativa de produzir ambientes idênticos ou possíveis de 

serem encontrados no mundo real, palpável. Através desta semelhança, busca-se 

diminuir o distanciamento entre o real e o artificial, criando assim uma relação de 

confiabilidade quanto a ambientes virtuais. 

Apesar de estarmos tratando de virtualidades supostamente diferentes, 

consideramos importante nos referirmos ao termo Realidade Virtual, para 

reforçarmos a ideia de que não há necessariamente uma oposição entre real e 

virtual, conforme citamos anteriormente. A virtualidade à qual nos referimos quando 

falamos de tecnologias que permitem interações, surgiu em 1989, cunhado por 

Jaron Lanier: 

eu originalmente me aproximei do termo como uma reação ou uma resposta 
a um termo que já estava por aí. Tinha um cara chamado Ivan Sutherland 
— ele é o pai da computação gráfica — e ele usava o termo 'mundos 
virtuais', o qual na verdade remete a uma filósofa das artes chamada 
Suzanne Langer. Ela falava sobre mundos virtuais nos anos 1950, antes 
que houvesse tecnologia para imaginá-los; ela estava usando o termo como 
uma metáfora (BEHR, 2002 apud ALFARO, 2007). 

 

O termo virtual, na segunda metade do século XX, passa a significar aquilo 

que simula ou é veiculado por computador. As palavras relacionadas a este novo 

sentido são acompanhadas pelas partículas e- ou cyber-. Observamos que dessa 

forma há uma divisão de semântica da palavra, onde o “virtual”, que se relaciona ao 

hábil e ao possível, se afasta do sentido da virtude, virtuoso. 

A partir daí, não podemos falar de virtualidade, em referência à utilização de 

espaços na internet, sem fazermos uma relação com a desterritorialização e outros 

fenômenos espaço-temporais, analisados por Lévy e que permitem a criação de 

novos meios de interação social. Ao explicar o virtual, a cultura cibernética, em que 

as pessoas experimentam uma nova relação espaço-tempo, Lévy (1998) utiliza a 

mesma analogia da “rede” para indicar a formação de uma inteligência coletiva, 

termo que discutiremos no capítulo seguinte. 

Para Manuel Castells (1997, p.17), a cultura da virtualidade real construída a 

partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado 

terminou por transformar as “bases materiais da vida – o tempo e o espaço – 

mediante a criação de um espaço de fluxos e de um tempo intemporal” e caracteriza 

um novo sistema social, denominado sociedade em rede.  
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Essas dimensões de espaço e tempo, conforme Giddens, nas sociedades 

modernas, 

coincidem amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida 
social são, para a maioria da população, e para quase todos os efeitos, 
dominados pela ‘presença’ – por atividades localizadas. O advento da 
modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando 
relações entre outros ‘ausentes’, localmente distantes de qualquer situação 
dada ou interação face a face (GIDDENS, 1991,  p.27). 

 

 

Para Lévy (1996), a internet criou um espaço alternativo de comunicação, 

livre da ingerência dos governos territoriais, que perderam o poder de determinar o 

que as pessoas devem estudar, o que fazer e pensar e a quem devem se associar. 

Dentro do ciberespaço formam-se grupos auto-organizados, que realizam o ideal de 

democracia direta, sem necessidade de delegação de poder a representantes, 

tornando-se, dessa forma, desterritorializante, no sentido de que permite o acesso à 

informação ilimitada e propicia interação social além de fronteiras físicas. Um 

internauta que acessa a rede mundial e navega no espaço informacional infinito, 

vivencia um processo desterritorializante, sem sair do lugar.  

É conveniente, então, concordar com o que Lévy diz sobre a virtualidade que: 

 

não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a televisão mostra sobre 
ela.  Não se trata de modo algum de um mundo falso ou imaginário. Ao 
contrário, a virtualização é a dinâmica mesmo do mundo comum, é aquilo 
através do qual compartilhamos a realidade. Longe de circunscrever o reino 
da mentira, o virtual é precisamente o modo de existência de que surgem 
tanto a verdade como a mentira (LÉVY, 1996, p.101). 

 

 

Portanto, a crítica de muitos autores com relação à ideia de uma comunidade 

virtual, por não conceberem comunidade sem um território físico delimitado, um lugar 

que propiciasse a interação das pessoas, se esvazia à medida em que se sabe que 

o ciberespaço (a exemplo de um lugar físico, como a vizinhança, a cidade, o bairro) 

permite que as pessoas, mesmo que não vivam em um mesmo lugar, estabeleçam 

relações entre si e obedeçam a convenções comuns. As tecnologias da informação, 

ao alterarem a equação espaço-tempo, possibilitaram as condições para a 

existência de relações entre pessoas separadas fisicamente.  

 

1.2. A rede como potencializadora de textos  
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A massificação do uso da internet na chamada “sociedade em rede” está 

proporcionando grandes mudanças em diversos âmbitos da sociedade 

contemporânea, inclusive na escola. Segundo Castells (1999), o surgimento de um 

sistema eletrônico de comunicação de alcance global que possibilita a integração de 

todos os meios de comunicação e que possui interatividade potencial está mudando 

e mudará para sempre nossa cultura. 

O termo rede social é definido por Castells (2002, p.566) como: 

[...] um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se 
entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes 
concretas de que falamos. [...] Redes são estruturas abertas capazes de 
expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 
códigos de comunicação. 

 

 Para Martelleto (2001, p.72), rede social é “o conjunto de participantes 

autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. Esse interesse partilhado pelos usuários da rede social é 

considerado o capital social, definido como “normas, valores, instituições e 

relacionamentos compartilhados que permitem a cooperação dentro ou entre os  

diferentes  grupos sociais” (MARTELETO; OLIVEIRA; SILVA, 2004, p.44). 

 É na rede que surgem novos saberes que são internalizados através da troca 

de informações e da observação da escrita do outro que constituirão a subjetividade 

do sujeito. Saberes compreendidos por Fernández (1991) como algo que é 

experenciado, que pode ser enunciado pelo outro, por metáforas, por situações, etc. 

A rede é vista por Recuero (2009, p.24) como:  

 

um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os 
nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) [...]. Uma rede, 
assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 
social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A 
abordagem da rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 
possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. 

 

 

Opinião compartilhada por Lévy (1997), ao afirmar que a tecnologia não é um 

autor autônomo, separado da sociedade e da cultura, mas emerge com base em 
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uma rede sociotécnica, na qual estão inseridas diversas instâncias sociais. O autor 

avança na discussão, ao falar de um indivíduo que constrói sua identidade cognitiva, 

sendo constantemente ressignificada pelo outro, onde cada indivíduo com sua 

história/identidade/subjetividade deixa sua marca pessoal na construção de uma 

inteligência coletiva.  

Consideramos que o conceito de rede postulado por Lévy é o que melhor se 

adéqua às redes sociais, como o Facebook, espaço onde são compartilhados textos, 

imagens e uma infinidade de informações que são lidas e acrescentadas a outros 

textos que vão construindo mensagens coletivas, o que não aponta para uma 

aprendizagem efetiva, mas para a disponibilização e acesso a "dados" do mundo. 

Entretanto, como apontam Braga e Calazans (2001), a disponibilização desses 

dados se dá de forma intencionalmente organizada.  

Com uma infinita possibilidade de dados disponíveis, os usuários das redes 

não os "absorvem" simplesmente, mas interagem com estes dados, sofrem suas 

interpelações, reagem, interpretam. “E aí já temos aprendizagem. O ‘receptor ativo’ 

observado nos estudos de Recepção se caracteriza justamente por essa capacidade 

de, na interação com os produtos mediáticos, aprender” (BRAGA; CALAZANS, 

2001, p.92).  

Além desse acelerado fluxo de informações disponível nas mídias, há ainda a 

multiplicação dos dispositivos de mediação e de circulação desses saberes, e a 

modificação desses saberes. No entanto, conforme Braga e Calazans (2001, p.99-

100), esses saberes disponíveis nas mídias não estão sendo percebidos, de forma 

geral, como “materiais essencialmente formadores, como saberes a serem 

assimilados, e que resultam em aprendizagem – quer dizer, em modificação de 

repertório, estado afetivo, atitude, opinião e/ou comportamento”.  

Na sociedade midiatizada, é visível a proliferação de saberes postos em 

circulação e a transformação dos processos de interacionalidade, oportunizada 

pelas redes sociais e de aprendizagem. Em relação à aprendizagem, a existência de 

um âmbito extra-educacional de ação midiática, reflete uma demanda de 

autogerenciamento de aprendizagem a partir de uma intensificação da oferta de 

saberes.  

Conforme vimos, as pessoas se socializam através das interações em que se 

engajam e o controle da própria aprendizagem é designado pelo que chamamos de 

“aprender a aprender” e se configura como um componente da autodidaxia, que se 
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mostra fundamental na interação social, em virtude da complexa rede de saberes 

com os quais lidamos no dia-a-dia. Se as aprendizagens escolares são 

componentes de socialização, na sociedade em rede os sujeitos são capazes de 

gerir sua própria aprendizagem. 

No enfoque sócio-interacionista de Vygotsky, o meio social e cultural é 

essencial para o sujeito construir o conhecimento, porque é na interação social que 

o indivíduo efetivará suas trocas cognitivas, negociando com o(s) outro(s), recriando, 

reinterpretando, ressignificando as informações, conceitos e significados para depois 

apropriar-se, internalizando, transformando as atividades externas e suas funções 

interpsicológicas em atividades internas e em funções intrapsicológicas. 

 Nessa perspectiva, acreditamos que a internet, conforme discutiremos no 

capítulo seguinte, atua no que Vygotsky chama de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), mediando a construção de novos conhecimentos, novos saberes. 

Nas interações oportunizadas pela rede, os sujeitos aprendem valendo-se de vários 

outros, com olhares e conhecimentos diferenciados, permitindo a passagem do nível 

de desenvolvimento potencial, para o nível de desenvolvimento real.   

 Na teoria Vygotskiana, o sujeito se desenvolve e constrói novas funções 

psicológicas superiores por intermédio do processo de internalização, que ocorre 

com base nos níveis inter e intrapsicológico. Dessa forma, deduzimos que a 

interação mediada pela internet atua no nível interpsicológico, uma vez que, no 

ciberespaço, está em formação uma nova comunidade, com valores e cultura 

peculiares e os sujeitos que utilizam esse espaço virtual constroem um coletivo 

inteligente em que: 

 
[...] a comunidade atribui a si própria, explicitamente, como objectivo a 
negociação permanente da ordem das coisas, da sua linguagem, do papel 
de cada um, a identificação e a definição dos seus objectos, a 
reinterpretação da sua memória. Nada é imutável, mas isso não significa a 
existência da desordem ou do relativismo absoluto, pois os actos são 
coordenados e avaliados em tempo real em função de um grande número 
de critérios, eles próprios constantemente reavaliados em contexto (LÉVY, 
1994, p.42). 
 

 

 

 A internet é considerada uma tecnologia intelectual, assim como outras 

inovações técnicas, que simbolizam um novo pensar. Na perspectiva de Lévy (1993; 

1998), essas técnicas são elementos que reorganizam e modificam a ecologia 
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cognitiva dos indivíduos, promovendo a construção de novas funções cognitivas, 

contribuindo para determinar o modo de percepção e intelecção pelo qual o sujeito 

conhece o objeto. Com relação à mediação digital, Lévy considera que: 

[...] remodela certas atividades cognitivas fundamentais que envolvem a 
linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A 
escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a 
elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, 
reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em 
novas configurações sociais (LÉVY, 1998, p.17). 

 

Essas novas configurações são permitidas pela interação na rede que 

possibilita a troca com o outro, sem haver deslocamento físico, onde os sujeitos 

sociais constroem novas funções cognitivas, novas identidades, novas 

subjetividades, novos espaços de aprendizagem  e o rompimento da barreira 

espaço-tempo, onde, de acordo com Lévy emerge uma Inteligência Coletiva, no 

ambiente de rede, vista como: 

 
um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as 
comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os 
dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e 
social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo 
jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo 
necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas 
comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu 
lugar, fique tranqüilo (LÉVY, 1998, p. 02). 

 

 

Tranquilidade que certamente pais e professores não compartilham porque 

acreditam que a escola é o único espaço socialmente legitimado para o 

ensino/aprendizagem. Acontece que esta instituição enfrenta um processo de re-

legitimação constante, tornando coerente defender que a interacionalidade, aspecto 

determinante da socialização, é imprescindível para os processos de reflexão sobre 

conhecimento e decisão, característicos dos processos ensino-aprendizagem no 

âmbito educacional.  

 

1.3. Seguir, Compartilhar, Curtir, Comentar...Eis as Redes Sociais 

 

 



26 

Gastamos cada vez mais tempo do nosso dia interagindo com outras pessoas 

através das Redes Sociais que ganharam força com a popularização da internet a 

partir dos anos 2000. Mas, os primeiros relatos de serviços que possuem 

características de sociabilizar dados surgem no ano de 1969, com o 

desenvolvimento da tecnologia dial-up e o lançamento do CompuServe — um 

serviço comercial de conexão à internet l muito propagado nos EUA. 

O termo Rede Social é relativamente novo.  De acordo com Lemos e 

Santaella (2010) era pouco conhecido e utilizado antes da década de 80. A primeira 

menção ao que hoje conhecemos como redes sociais foi criada através da metáfora 

ator-rede, ideia apresentada por Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse 

(1999), em que atores representam as pessoas, instituições ou grupos e a rede 

designaria as conexões estabelecidas através das interações ou os chamados laços 

sociais. 

Trata-se de um conceito amplo, que não diz respeito apenas ao uso de 

ferramentas de comunicação e relacionamento criadas na internet, mas a toda 

estrutura social que envolve indivíduos que partilham ou não dos mesmos 

interesses, gostos, credos, etc, porque as redes também são espaços democráticos 

para exposição das mais variadas formas de pensar. 

O conceito de Redes Sociais que utilizamos neste trabalho, quando usamos 

como recorte a rede social Facebook para analisar a assimilação de informações de 

usuários que são alunos do ensino médio, aproxima-se da definição de  Recuero 

(2009), ao conceber que Redes Sociais representam gente, interação, uma troca 

social. Um grupo de pessoas que fazem parte de uma mesma estrutura. 

Na nossa pesquisa, utilizamos um grupo de alunos da mesma sala de aula e 

escola. Trata-se de um grupo de pessoas que partilham interesses e/ou valores em 

comum, onde a rede designaria as conexões estabelecidas através das interações 

ou os chamados laços sociais. São características presentes no conceito 

desenvolvido por Duarte, Quandt e Queila (2008).  

Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas, afirma 

Recuero (2009) temos uma Rede Social. E as Redes Sociais na internet 

representam basicamente a mesma relação entre os indivíduos como seres sociais, 

no entanto, através de computadores, o que exige uma linguagem específica para 

uso desse ambiente.  
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O que forma uma Rede, de acordo com Conrado (2011), são os 

relacionamentos constituídos, sejam os afetivos ou profissionais, bem como o 

compartilhamento de interesses e objetivos em comum. Assim sendo, podemos 

afirmar que as redes sempre estiveram presentes em nossa vida, podendo ser 

percebidas sob a forma de grupos sociais como a escola, a igreja, o trabalho, o time 

de futebol, etc.  

A mesma interação social que o ser humano desenvolve no seu dia-a-dia é 

percebida também na internet, quando as redes passaram a existir no ambiente 

online. Laços sociais, portanto, representados por novas Redes criadas através de 

plataformas digitais como: Facebook, Twitter e Orkut, entre outras.  

A partir de 2000, a internet teve um aumento significativo de presença no 

trabalho e na casa das pessoas. Algumas das redes sociais mais populares foram 

criadas em 2004 alavancando uma imensa massa de usuários e a partir desse 

período, uma infinidade de serviços associados às redes foram surgindo.  

O fato mais marcante no surgimento do que hoje conhecemos como Redes 

Sociais aconteceu em 1985, quando a America Online (AOL), em 1985, passou a 

fornecer ferramentas para que as pessoas criassem perfis virtuais nos quais podiam 

descrever a si mesmas e criar comunidades para troca de informações e discussões 

sobre os mais variados assuntos.  

O ano de 1994 marca a quebra de paradigmas e mostra ao mundo os 

primeiros traços das Redes Sociais com o lançamento do GeoCities. O conceito 

desse serviço era fornecer recursos para que as pessoas pudessem criar suas 

próprias páginas na web, sendo categorizadas de acordo com a sua localização.  

Uma das primeiras redes sociais a permitir um diálogo em tempo real, foi o 

ICQ. O MSN também apresenta essa característica referente à comunicação em 

tempo real e a criação de grupos no qual o usuário deseja se relacionar. Essas 

possibilidades, segundo Lemos e Santaella (2009),  caracterizam essas Redes 

Sociais, como Redes 1.0.  

O salto para as Redes 2.0 ocorreu a partir do compartilhamento através das 

Redes Sociais, sejam trocas de arquivos, fotos, dentre outras coisas. As Redes 

Sociais passaram a ser classificadas como 2.0 a partir do surgimento de redes com 

as principais características que são: entretenimento, criação de contatos 

profissionais e o próprio marketing social.  

http://www.conrado.com.br/
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As Redes Sociais foram evoluindo ao ponto que suas interfaces passaram por 

constantes atualizações. Segundo Lemos e Santaella, (2009) as Redes Sociais 2.0 

conseguiram reunir em uma mesma interface todas as possibilidades de 

comunicação da época: comentário, fóruns, chats, mensagem de um membro para 

outro e quadro coletivo de recados. 

Contraditoriamente, a internet distancia de alguma forma física as pessoas, 

mas as une de muitas outras. Encontrar a turma do colégio ou grupos com a mesma 

afinidade que nós com a rapidez de uma busca no Google, demonstra que o mundo 

mudou e que não podemos ignorar essa realidade que nos cerca. 

 

 

1.3. Aprendizagem em ambientes virtuais 

 

Suscitada a hipótese de que ambientes de aprendizagem computacionais são 

potencialmente eficazes, porque possibilitam a mediação entre o sujeito e o objeto 

do conhecimento a ser construído, conforme sugerem as teorias sócio-

interacionistas e histórico-cultural, acredita-se que no uso das TICs, crianças e 

jovens desenvolvem modos novos de aprender e novas habilidades cognitivas, 

desconhecidos ou ignorados pelos professores, o que pode ser chamado de 

autodidaxia.  

Nesse contexto, nossa pesquisa pretende verificar se a interação com pares 

em ambientes virtuais gera aprendizagens que potencializam a produção textual de 

alunos do ensino médio e se o uso apropriado das TICs pode favorecer essas 

interações, possibilitando a autonomia do aprendente, qualidade indispensável ao 

desenvolvimento da autodidaxia, termo que abordaremos no capítulo seguinte. Para 

Belloni (2010), a autodidaxia consiste em uma competência indispensável na 

apropriação das técnicas de informação relacionada com a capacidade de aprender 

a aprender, de que tanto falam os discursos educacionais oficiais. 

Partindo dessas premissas e vislumbrando o espaço escolar, a nossa questão 

de pesquisa busca caracterizar os novos modos de aprender considerados mais 

autônomos (autodidaxia e colaboração), a partir das interações em ambientes 

virtuais e mostrar que reais contribuições o uso das novas tecnologias de informação 
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e comunicação, especificamente a internet, tem dado para potencializar a produção 

textual de alunos do ensino médio.  

Com essa problemática tentaremos compreender a utilização de diversas 

práticas e finalidades da escrita em diferentes contextos sócio-comunicativos, 

buscando dessa forma, compreender o que representa a presença da internet no 

nosso cotidiano e como essa rede ocupa um espaço importante na vida de 

adolescentes que a ela têm acesso.  Os alunos reconhecem a internet como espaço 

de busca de conhecimento, compartilhando informações que geram aprendizagens 

que acreditamos se fazem presentes nas suas produções textuais em sala de aula e 

em ambientes informatizados.  

 Para compreendermos o uso produtivo do texto e da escrita dos alunos em 

função da internet, comparamos as produções textuais de alunos que têm acesso às 

tecnologias com os de alunos que não têm acesso. Para verificarmos se existem 

marcas das interações resultantes das novas circunstâncias de interações no 

contexto digital e informatizado da sociedade, nosso recorte será o Facebook, rede 

social com maior número de adeptos entre os adolescentes e jovens pesquisados. 
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II – AUTODIDAXIA, DIALOGISMO E INTERAÇÃO 

 

2.1. Autodidaxia e Internet: interações virtuais e novos modos de 

aprender  

 

 O termo autodidaxia, de modo geral é compreendido como a capacidade de 

aprender não apenas sozinho, mas também com a mediação de recursos 

tecnológicos ou através de estudos sistemáticos de várias áreas do conhecimento 

humano. É o livre aprendizado sem qualquer forma de imposição, visando a 

evolução do ser em sua totalidade, através do processo de autoconhecimento e de 

autocrítica.  

 Levando-se em consideração o contexto digital em que vivemos e os novos 

espaços que permitem a ocorrência dessas aprendizagens que não pertencem 

exclusivamente ao campo educacional e que incluem-se especificamente no espaço 

social, do qual é proveniente o campo midiático, pode-se dizer que esse livre 

aprendizado ocorre com mais frequência do que os educadores supõem. Para Braga 

(2008), enquanto as “aprendizagens sociais” em geral, tendem a encontrar uma 

certa articulação de relações mais ou menos estáveis com a escola, os saberes 

obtidos nos materiais simbólicos disponibilizados nas mídias parecem ainda menos 

articulados com os saberes escolares.  

De acordo com Behrens (2009), é preciso que os professores estejam atentos 

ao fato de que os alunos, na atualidade, constroem seus conhecimentos também 

fora dos muros das instituições educativas, porque hoje, eles dispõem de inúmeros 

recursos para pesquisar e buscar novas informações, independentes da intervenção 

do professor. Quanto a esses espaços, conforme Braga e Calazans (2001), 

reconhecem-se pelo menos três espaços de aprendizagem que não são 

pertencentes às instituições educacionais: a aprendizagem "na família" (de espaço 

privado); a aprendizagem "na cultura" (espaço público, social); e as aprendizagens 

práticas, do fazer (espaços profissionais). 

Interessa-nos o que ele chama de aprendizagem na cultura, na qual está 

inserido o espaço social que está mudando suas formas de organizar-se, de produzir 

bens, de ensinar e de aprender. Com isso, muitas formas de ensinar hoje não se 
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justificam mais, porque não levam em conta essas aprendizagens que acontecem 

fora do espaço escolar. Mas, apesar desse contexto de mudanças, conforme 

Perriault (citado por BELLONI, 2004), os novos ‘modos de aprender’ são ainda uma 

incógnita para a maioria dos professores, mas não para a nova geração, composta 

pelos nativos digitais que articulam ideias de forma mais rápida e abandonaram a 

lógica linear, com começo, meio e fim. 

Esses novos modos de aprender, aos quais se refere Perriault (1996), estão 

relacionados às mídias e tecnologias que formam um amplo sistema de expressão e 

comunicação que possibilita a integração entre pensamento e o meio que se vive, 

permeado pelas linguagens.  Essa integração possibilita a autodidaxia, ou seja, 

modos de aprendizagem em que jovens e adultos interagem com as tecnologias de 

informação e comunicação e que, segundo Belloni (2004), precisa ser conhecida 

pelo professor para compreender a autoaprendizagem. Um modo de aprender que 

pressupõe conhecer linguagens midiáticas, próprias de quem faz uso da lanhouse, 

do videogame, ipod, mp3, mp4, ricos em novas tecnologias, muitas das quais 

desconhecidas pelo professor. 

O aluno autodidata que espera encontrar no professor um parceiro para 

construção do conhecimento, para Perriault (citado por BELLONI, 2004), já é uma 

característica essencial dos modos de aprendizagem das crianças e jovens em sua 

relação com as tecnologias de informação e comunicação, mas ainda é utopia para 

a escola, apesar de ser fundamental que a formação de professores inclua este 

elemento novo, conforme alerta: “a educação será um processo de auto-

aprendizagem, centrado no sujeito aprendente, considerado como um indivíduo 

autônomo, capaz de gerir seu próprio processo de aprendizagem” ( PERRIAULT 

citado por BELLONI,  2004, p. 241). 

Essa autoaprendizagem não pode ser ignorada, visto que as crianças 

desenvolvem através da interação, capacidades cognitivas e perceptivas, como por 

exemplo: fazer anotações enquanto veem um programa de vídeo; ouvir música 

enquanto leem um texto, saber intervir num programa de TV interativa (jogo, 

teleconferência, etc), levando-se em consideração que “o desenvolvimento de uma 

maior autonomia no contato com estas mídias favorece o surgimento de outras 

competências tais como organizar e planejar seu tempo, suas tarefas, fazer testes, 

responder formulários, etc” (PERRIAULT citado por BELLONI, 2004, p.241).  
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Para Belloni (2002), a experiência mediada das mídias já faz parte do 

cotidiano, sobretudo das novas gerações, pois os sujeitos escolarizados já se 

iniciaram de alguma maneira com a linguagem digital, na convergência de 

tecnologias para consumo de informações ou nas práticas sociais de leitura e de 

escrita no seu dia a dia. Dessa forma, aprender não significa mais somente 

“assimilar agenciamentos de informação, conteúdos objetiváveis, nos espaços 

instituídos para esse fim. É também fazer a experiência de ambientes que permitem 

apropriá-los de diversas [outras] maneiras” (BRAGA; CALAZANS, 2001, p.62) 

O que Belloni (2002 p. 14) chama de mediatização das informações no espaço 

público e social, exige novos papéis dos atores sociais no ambiente escolar; o que 

ela designa de “professor coletivo” e “aluno autônomo”. A ideia se baseia no 

redimensionamento do papel do professor – como usuário ativo e crítico, e mediador 

entre os meios e os alunos; e da escola – que transcende questões de interface com 

a mídia/comunicação, na redefinição de finalidades sociais da educação.  

 A presença das Tecnologias de Informação e Comunicação de forma cada 

vez mais intensa na vida cotidiana, principalmente no universo dos jovens, segundo 

Belloni (1999), é a razão principal da necessidade de sua integração à educação. 

Para ela, o professor terá que aprender a trabalhar em equipe e a transitar com 

facilidade em muitas áreas disciplinares, pois será imprescindível quebrar o 

isolamento da sala de aula convencional e assumir novas e diferenciadas funções, o 

que implica em novos papéis a serem assumidos por professores e alunos. 

 Quanto a essas novas funções, para professores e alunos, na opinião de Reis 

(2008): 

 
 
Mudam os papéis de professores e alunos. Os alunos, que antes se 
limitavam a ouvir e tomar notas, passam a ensinar a si mesmos, com a 
orientação dos professores. Por isso a real necessidade de usar 
ferramentas que os ajudem a aprender. O papel do aluno passa a ser de 
pesquisador, de usuário especializado em tecnologia. O professor passa a 

ter papel de guia e de “treinador” (REIS, 2008, não paginado). 
 
 

A co-participação do professor nos processos decisórios de definição, seleção 

e legitimação dos saberes escolarizados é inegável. Para tanto, é preciso que o 

professor se faça interlocutor das mudanças sociais, das transformações da 

aprendizagem e da socialização do conhecimento na contemporaneidade. Isso 

significa, por um lado, contemplar os saberes midiatizados na escola, e por outro 
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lado, exercitar a dimensão reflexiva do uso desses saberes – provenientes de 

produtos e processos midiáticos – no âmbito escolar com vistas à autodidaxia. 

Se, por um lado, a escola oscila entre as aprendizagens efetivas, legitimadas, 

e aquelas ditas “lacunares”, que não serão contempladas em sua essência no 

âmbito da institucionalização dos saberes, por outro lado, é preciso salientar que 

essa seleção não é livre de tensão, pois oconhecimento não é tão somente 

produzido no espaço escolar, mas em todos os espaços onde há interação entre 

indivíduos, seja na comunidade que vive, no trabalho, na família, etc.  

Nesta perspectiva, faz-se necessário rever conceitos, como por exemplo, o 

conceito de escola e de currículo. É preciso avançar nesta discussão para que as 

novas mídias se insiram no contexto escolar, mais especificamente no processo 

ensino-aprendizagem para que os alunos tenham acesso, interajam e aprendam 

melhor valendo-se das tecnologias. 

Assumir o computador/internet com o que eles disponibilizam e possibilitam 

como ferramenta pedagógica e na criação de ambientes de aprendizagens mais 

dinâmicos e mais democráticos, não é tarefa fácil e ainda pode demorar algum 

tempo para fazer parte do cotidiano das escolas, mas é uma imposição do novo 

contexto digital, porque os alunos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes 

ou rígidos que não correspondam às suas necessidades reais, o que implica em 

mudanças profundas na relação com o saber, conforme acrescenta Lévy:  

 
O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 
interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o 
saber [...] não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas de 
acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que 
questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a 
cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de 
professor e de aluno (LÉVY, 2010, p. 174). 
 
 
 

 Processos de aprendizagem nas interações virtuais, permitidos pelos avanços 

tecnológicos na área de informática e nas redes sociais, constituem-se num novo 

campo de ação, provocando mudanças culturais profundas, novos modos de 

aprender e de intervir na realidade. Isso traz, segundo Belloni (2002), repercussões 

significativas no campo da educação e exige transformações inevitáveis nos 

métodos de ensino e nos sistemas educacionais, levando-se em consideração que a 

escola: 
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é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar do mestre, 
na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso moderado 
da impressão. Uma verdadeira integração da informática (como do 
audiovisual) supõe, portanto o abandono de um hábito antropológico mais 
que milenar o que não pode ser feito em alguns anos (LÉVY, 1993, p. 09). 

 
 
 

Para Jonassen (1996), o mais importante não é pensar as novas tecnologias 

como tecnologias de aprendizagem. Para ele, as tecnologias suportam funções de 

aprendizagem desde que utilizadas para isso. O computador, por exemplo, não é 

uma tecnologia de aprendizagem em si, ele suporta atividades humanas que 

poderão caracterizá-lo como meio para fins educacionais. Para tanto, a configuração 

de ambientes de aprendizagem fundados a partir do uso das tecnologias, pressupõe 

toda uma discussão sobre os papéis de quem ensina, de quem aprende e dos 

elementos constitutivos da comunicação educativa. 

 

 

2.2. Dialogismo e construção na interação: revisitando conceitos de Vygotsky 

e Bakhtin 

 

 A linguagem acompanha o homem em todos os momentos de sua vida, 

articulando as relações que ele estabelece com os outros e com o mundo. É, 

portanto, um meio de interação social por excelência, pois é através dela que os 

sujeitos se representam a si mesmos e aos outros, através do dialogismo que é 

essencial na linguagem, visto que o outro tem função relevante na construção de 

significados.   

 Considerando o dialogismo como processo de interação, as bases teóricas 

que subsidiam este trabalho são a perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin 

(1929/2002) que enfatiza o processo de interação verbal da linguagem como um 

processo essencialmente dialógico, no qual o locutor escreve para um interlocutor 

real ou virtual, e a teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky (1989), na qual o 

sujeito vai se construindo a si mesmo através da interação com o meio, 

interpretando a informação que provém deste. Ou seja, ambos acreditam que a 

interação do sujeito com seu meio social e cultural, em um momento histórico, 

promove a evolução do mesmo. 
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 A escolha por uma abordagem sócio-interacionista deve-se ao fato de toda 

ação humana proceder de uma interação, o que não pode ser ignorado quando 

falamos da construção de conhecimentos através da troca de informações 

mediadas pelas tecnologias. Outra motivação para trabalharmos com essa 

abordagem é porque concebendo o homem como um ser histórico e produto de um 

conjunto de relações sociais, Vygotsky e Bakhtin questionam como fatores sociais 

podem modelar a mente e construir o psiquismo (FREITAS, 1994). 

Para utilizar tal abordagem, é preciso compreender o uso do termo interação 

por Vygotsky e Bakhtin, levando-se em consideração que ambos, partindo da 

dialética, construíram uma visão totalizante da realidade, enraizada na história, que 

compreende o homem como um conjunto de relações sociais ( FREITAS, 1994). 

Quanto a essa natureza social, Vygotsky (1995), ao formular o princípio geral de sua 

teoria acredita que as funções mentais superiores, especificamente humanas, têm 

uma origem social e que a inserção na cultura pela interação com o outro via 

linguagem é que possibilita a criança se tornar de um simples ser biológico em um 

ser cultural.  

Nos propomos a discutir a construção de sentidos a partir da perspectiva 

dialógica bakhtiniana e da ideia de construção-na-interação entre o pensamento e o 

meio ambiente sociocultural, de Vygotsky, observando o processo de interação 

verbal em ambientes virtuais. Trata-se de uma proposta que segundo Belloni (2010), 

concebe o desenvolvimento de competências e a aquisição de conhecimentos como 

uma construção realizada pelo sujeito com base na interação de fatores internos e 

externos, presentes no ambiente social e cultural: as interações com outrem, com as 

tecnologias, com as mídias, com o espaço urbano ou rural são essenciais para o 

desenvolvimento intelectual da criança e está associado às noções de 

aprendizagem e maturação: 

 

a maturação diz respeito à evolução interna do organismo. As 
aprendizagens se referem à modificação dos comportamentos – 
notadamente a aptidão para realizar uma tarefa – com base nos efeitos de 
uma interação com o meio ambiente. O desenvolvimento indica um 
processo que conduz de um estado inicial simples a um estado final mais 
complexo (BELLONI, 2010, p.144). 

 
 

Buscamos entender como essas aprendizagens acontecem, nos reportando 

às contribuições de Vygotsky e Bakhtin, autores russos que nasceram no final do 
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século XIX e publicaram suas obras no início do século XX, cada um na sua área de 

atuação e que “rompem com as fronteiras do seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, 

na grande temporalidade e, assim, não é raro que essa vida (o que sempre sucede 

com uma grande obra) seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de sua 

contemporaneidade” (BAKHTIN, 1992, p. 364). 

Assim, é o próprio Bakhtin (1992) quem diz que uma obra não pode ser 

encerrada em sua contemporaneidade e dessa forma, conforme Freitas (1994), 

contentar-se em compreender e explicar uma obra a partir das condições de sua 

época, é condenar-se a jamais penetrar em seu sentido profundo. Daí, ao mergulhar 

no passado e ligar-se a ele é que a obra encontra possibilidades de viver no futuro, 

no momento em que são inseridas num outro contexto cultural. 

Na atualidade, de acordo com Primo (2007), a discussão acerca da interação 

nos meios virtuais pretende afastar os enfoques tradicionais (de produção, 

transmissão e recepção) de informações entre o homem e o meio, compreendendo 

o computador como uma máquina objetiva, sem contar com a intencionalidade de 

quem a constrói e sua própria condição de mensagem. Para ele, a interatividade, 

como condição para possibilitar a conexão entre pessoas, mediadas por uma 

máquina, é um território pouco explorado, de modo que as teorias são ainda 

bastante incipientes. 

Como ainda não se configurou uma teoria que explique e justifique, de 

maneira sistemática e compreensiva, o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem no ambiente online, acreditamos que apoiar tais processos em 

algumas teorias de aprendizagem ou da inteligência, elaboradas para explicar a 

aprendizagem no ambiente presencial proporciona uma visão abrangente para tratar 

da estruturação do processo de aprendizagem no contexto online. 

Dessa forma, os eixos teóricos que estruturam este trabalho têm como 

variáveis indicadores de autodidaxia e de cooperação/colaboração, assim como 

referenciais cognitivos e culturais mobilizados na produção textual, na construção do 

conhecimento mediada pela linguagem digital e na aprendizagem em contato com o 

computador, na tentativa de identificar as formas de apropriação das novas 

gerações ao lidar com as técnicas, de aprender com elas, construir textos e da 

transposição dessas aprendizagens para as práticas de leitura e escrita em sala de 

aula. 
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No campo da Psicologia e da Educação, compartilhamos com a ideia de 

Vygotsky (1989), de que cultura implica em significados que o homem produz a 

partir das relações que ele estabelece na sua vida em sociedade. Assim, concebe-

se a atividade humana como um ato de interação e criação. Esse ato criador se 

torna possível principalmente porque o homem é um ser de linguagem, a qual é 

fundamental para a constituição da consciência humana. Para Vygotsky (1989),a 

linguagem é produção e expressão do ser humano, que interage a partir da 

coletividade, da cultura.  

É através da linguagem que compartilhamos conhecimentos, valores, 

crenças, regras de conduta e experiências. Para explicar como esse compartilhar 

gera aprendizagens, nos apoiamos na teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky 

(1991), na qual o sujeito vai se construindo a si mesmo através da interação com o 

meio, interpretando a informação que provém deste. Em outras palavras, a interação 

do sujeito com seu meio social e cultural, em um momento histórico, promove a 

evolução deste sujeito. É uma teoria que afirma que a cultura se converte em uma 

parte da natureza humana. 

Para Vygotsky (1991), a interação é mais importante que a experimentação e  

a maneira de apresentar os conteúdos e a relação do sujeito com o conhecimento 

não são, portanto, uma relação direta, mas mediada. Essa mediação se processa 

via um outro, via instrumentos e signos. Trata-se de uma relação dialética entre 

sujeito e objeto, isto é, entre o sujeito e o meio histórico. É uma questão de base 

social, de uma relação não só com objetos, mas principalmente uma relação entre 

pessoas, entre sujeitos: 

 

o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo 
de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 
individual e história social (Vygotsky, 1991 p.33). 

 

 

Freitas (2004) defende a aproximação das teorias de Vygotsky e Bakhtin que 

é manifestada por diversos autores. De fato, para Bakhtin, a linguagem também é de 

natureza social e discute aspectos de interação verbal apontando que a enunciação 

é “produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 

1988, p. 112). Já que a linguagem se constitui socialmente, a palavra é “produto da 

interação do locutor e do ouvinte” (BAKHTIN, 1988, p. 113), sendo assim, a 
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comunicação está sempre vinculada com a interação dentro de um contexto sócio-

histórico, pois “a comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e 

explicada fora desse vínculo com a situação concreta” ( BAKHTIN, 1988, p.124). 

 O que Vygotsky chama de mediação, Bahktin (1992, p.90) trata como 

enunciado, cujo valor não é determinado pela língua como sistema puramente 

linguístico, mas pelas diversas formas de interação que a língua estabelece com a 

realidade, com sujeitos falantes, ou com outros enunciados. Todo enunciado é um 

diálogo e faz parte de um enunciado ininterrupto. Nesse sentido, a linguagem é vista 

como fenômeno social, tornando-se a língua inseparável do fluxo da comunicação 

verbal.  

 Em Bakhtin (1997, p. 112), a “enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados” e a formação da consciência humana, nesse 

sentido, é feita através da interação entre as pessoas, no seu convívio em 

sociedade, pois  “a consciência só se torna consciência quando se impregna de 

conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de 

interação social” (BAKHTIN, 2002, p. 34).   

O diálogo, para Bakhtin, não significa apenas “alternância de vozes” e sim “o 

encontro e a incorporação de vozes” em um tempo e um espaço histórico. Nesse 

raciocínio, as vozes dos outros estão sempre povoando a (nossa) atividade mental 

individual. Em outras palavras, para Bahktin, a enunciação é sempre de natureza 

social. Não há enunciado isolado, ele pressupõe aqueles que antecederam e todos 

que o sucederam. 

 

[...] o dito dentro do universo já dito” é apenas um elo de cadeia [...] o ato da 
fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma 
alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; não 
pode ser explicado a partir de condições  psicofisiológicas do sujeito falante. 
A enunciação é sempre de natureza social (BAKHTIN, 1992, p.95).  

 
 

 A interação verbal é o lugar da produção de linguagem e da constituição do 

sujeito social, logo, a concepção de linguagem bakhtiniana é dialógica, porque, o 

outro é imprescindível para a construção do eu e vice-versa. Essa interação entre 

os interlocutores, segundo Bakhtin, é o princípio fundador da linguagem e também 

esses interlocutores se constituem pela linguagem. 

 A interação se faz através do diálogo. Não do diálogo conceituado pelo senso 

comum, como um simples colóquio, mas na definição de diálogo do Círculo 



39 

bakhtiniano, que o apresenta não como uma simples conversa, mas como constante 

conflito entre forças externas e internas, que interagem constantemente indo e vindo 

num movimento de intensa luta, quando as muitas vozes presentes num discurso, 

na palavra. Esse conflito pode ser observado nas interações mediadas pelo 

computador, quando as pessoas expressam opiniões, concordando ou discordando 

dos seus interlocutores. 

 E a palavra, de acordo com Bakhtin (2002), é base para todas as relações 

que se fazem no cotidiano, é mediadora, é responsável pela interiorização do 

conhecimento, pois, 

 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto de interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro [...] A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor (BAKHTIN, 2002, p.113).  
 

 
 Segundo Bakhtin (1992, p. 35-36), “a alteridade define o ser humano, pois o 

outro é indispensável para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das 

relações que o ligam ao outro”. Dessa forma, ele concebe o enunciado como 

produto de uma enunciação ou de um contexto histórico, social, cultural, etc. É 

nesse contexto, que participantes interagem verbalmente com seus enunciados de 

forma concreta e ativa. O discurso que resulta desse processo é dialógico, pois 

requer reação-resposta ativa daquele a quem é destinado os enunciados. 

 Essa interação, para Vygotsky (1991), é mais importante que a 

experimentação e  a maneira de apresentar os conteúdos e a relação do sujeito 

com o conhecimento não é, portanto, uma relação direta, mas mediada. Essa 

mediação se processa via um outro, via instrumentos e signos. Trata-se de uma 

relação dialética entre sujeito e objeto, isto é, entre o sujeito e o meio histórico, na 

qual, segundo Belloni (2010), a construção do conhecimento ocorre em ambientes 

influenciados pela ação do sujeito e pela mediação entre ele e seus pares, o que 

favorece o desenvolvimento de processos cognitivos, pois“a colaboração entre 

pares durante a aprendizagem pode ajudar a desenvolver estratégias e habilidades 

gerais de solução de problemas através da internalização do processo cognitivo 

implícito na interação e na comunicação”  ( VYGOTSKY, 1991, p.33). 
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Vygotsky (1995), ao formular o princípio geral de sua teoria dizendo que as 

funções mentais superiores especificamente humanas têm uma origem social, está 

dizendo que na história do homem há um duplo nascimento: o biológico e o cultural. 

A inserção na cultura pela interação com o outro via linguagem é que possibilita a 

criança se tornar de um simples ser biológico em um ser cultural, humano e que a 

escola é o primeiro espaço institucionalizado e conceitualizado de inserção social, o 

que “implica um gesto de saída em direção ao mundo” (BRAGA; CALAZANS, 2001, 

p.136).  

Essa saída em direção ao mundo pode se materializar nas interações sociais, 

numa sociedade que prevê participantes presenciais ou não, em espaços 

diversificados, em temporalidades diferenciadas e, de certa forma, em atividades de 

colaboração. Deve-se, desse modo, reconhecer que as implicações das ações dos 

sujeitos se estendem muito além da esfera de proximidade das interações 

cotidianas, num mundo em crescente intercomunicação. 

 Para Freitas (2005), o conceito de mediação é central na teoria de Vygotsky e 

para melhor compreendê-lo é preciso partir do que o autor considera como 

instrumento. A noção de instrumento não pode ser considerada desvinculada da 

perspectiva do desenvolvimento humano visto como o entrelaçamento do natural, 

biológico com o cultural.  

Em Vygotsky (1991), a diferença mais essencial entre signo e instrumento, e 

a base da divergência real entre as duas linhas, consiste nas diferentes maneiras 

com que eles orientam o comportamento humano. A função do instrumento é servir 

como um condutor da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado 

externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um 

meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e o domínio da 

natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação 

psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio 

indivíduo; o signo é orientado internamente. Essas atividades são tão diferentes uma 

da outra, que a natureza dos meios por elas utilizados não pode ser a mesma 

(VYGOTSKY, 1991, p.62). 

 Os conceitos de instrumento material ou técnico e instrumento psicológico ou 

simbólico permitem compreender que a mediação para Vygotsky (1991) pode ser 

exercida por ferramentas e signos. Em Bakhtin, um signo reflete e refrata uma 

realidade. Ele vem sempre carregado de ideologia, sendo um elemento semiótico, 
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um fator que constitui a realidade, construindo a própria consciência humana, pois 

como afirma Bakhtin (2004, p.33), “a própria compreensão não pode manifestar-se 

senão através de um material semiótico”. 

Partindo da ideia de instrumento técnico e simbólico em Vygotsky, Freitas 

(2005) concebe que além de um instrumento técnico, o computador pode também 

ser considerado um instrumento simbólico. Opinião compartilhada por Duran (2008) 

que descreve o computador como um objeto físico, ohardware, mas que tem 

também uma dimensão simbólica, pois seu funcionamento depende do software, a 

parte lógica que coordena suas operações. Freitas (2005 e 2007/2008) compreende 

o computador e a internet como instrumentos de linguagem, de leitura e escrita. 

Como instrumento informático o computador é um operador simbólico, pois seu 

próprio funcionamento depende de símbolos, já que seus programas são 

construídos a partir de uma linguagem binária. 

Vygotsky (1998) postulava que os processos psicológicos superiores 

aparecem primeiramente nas relações sociais sob a forma de processos 

intermentais, passando para processos intramentais ou individuais. A justificativa da 

origem social nos processos psicológicos superiores origina-se, segundo Vygotsky, 

na mediação feita pelos instrumentos que podem ser físicos (ferramentas que 

controlam o ambiente) ou psicológicos (signos, em especial a linguagem), sendo 

essa relação do ser humano com os instrumentos ativa e transformadora 

(SALVADOR, 1994). 

Sobre os processos psicológicos superiores, Ratner (1995) concebe os signos 

como estímulos artificiais por meio dos quais o ser humano controla e regula sua 

conduta de acordo com o significado a eles atribuído. Esse processo diferencia a 

espécie humana das demais espécies, por permitir o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores, com a passagem do controle do ambiente para o 

controle individual de forma ativa e consciente. Esse sistema de signos tem uma 

origem social, elaborado no decorrer da evolução histórica e cultural da espécie 

humana, caracterizando sua utilização em determinadas situações, para 

determinados grupos de pessoas que os domina, e são capazes de transmiti-los. 

 

se os processos psicológicos superiores típicos da espécie humana se 
constituem como tal graças à mediação semiótica – a mediação com a 
ajuda do uso dos signos – e esses signos são de natureza e origem social e 
cultural, os processos psicológicos superiores serão processos de natureza 
de origem social e cultural (MESTRES E ONRUBIA, 1999, p. 101). 
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A linguagem, como sistema de símbolos, tem uma função inicialmente 

comunicativa, sendo um meio de expressão, compreensão e comunicação social. 

Essa linguagem sofre uma transição: de uma linguagem social passa para uma 

linguagem interior. O sujeito internaliza e reorganiza uma função psicológica do 

plano interpessoal para o plano intrapessoal, não ocorrendo nessa transição uma 

simples transferência do conteúdo externo para o interno, pois o externo é 

reconstruído interiormente, originando um processo psicológico novo (BAQUERO, 

1998). 

De acordo com Bakhtin (1988), uma interlocução, uma interação verbal na 

qual há sempre um falante e um ouvinte que se alternam e que se engajam em um 

processo discursivo dialógico que permite a contra‐palavra, a argumentação, é que 

se torna possível uma aprendizagem que se organiza em novas formas de pensar a 

partir dos objetos de estudo. Essa ideia de Bakhtin, de uma situação compartilhada 

que favorece a aprendizagem é defendida também por Vygotsky (1991), quando 

afirma que o processo de construção do conhecimento acontece primeiro no plano 

interpessoal para depois acontecer no plano intrapessoal.  

Para Vygotsky (1991), só há aprendizagem quando a pessoa internaliza o que 

já foi experenciado externamente, apropria‐se, isto é, torna próprio o que foi 

construído com um outro. Nesse processo, segundo Bakhtin (2003), as palavras 

alheias tornam‐se palavras minhas, perdem as aspas. A passagem do processo 

interpessoal (processo social) para o intrapessoal (processo individual) ocorre 

através da internalização, que é "a reconstrução interna da uma atividade externa" 

(VIGOTSKY, 1991, p.74). Para ele, a internalização implica uma reorganização das 

atividades psicológicas que só se torna viável porque emerge de um terreno social, 

de uma interação com os outros por meio da linguagem (FREITAS, 1994). 

 
 
Tanto a linguagem oral como a escrita são compostas de símbolos 
utilizados na comunicação humana e, ao serem internalizadas, criam novas 
formas de pensamento. A internalização das atividades socialmente 
enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico 
da psicologia humana (VIGOTSKY, 1998, p.76).  
 
 
 

Portanto, o trabalho de Vygotsky enfatiza as qualidades da espécie humana, 

em realizar transformações de forma ativa nos "diferentes contextos culturais e 
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históricos". Isso é possível graças ao desenvolvimento das funções superiores. Ou 

seja, através da internalização do processo do conhecimento, criam-se 

características particulares de existência social humana, refletindo-se na cognição e 

possibilitando ao indivíduo compartilhar com outros membros de seu grupo social o 

"entendimento que ele tem da experiência comum do grupo" (STEINER; 

SOUBERMAN, 1998, p. 177). 

A aprendizagem é, portanto, um processo social que se realiza por meio das 

possibilidades criadas pelas mediações do sujeito e dado contexto sócio-histórico 

que o rodeia, pois como destaca Ratner (1995, p.16), o indivíduo não se defronta 

com as coisas como uma consciência solitária. Ele é membro de uma comunidade 

social e depende de outras pessoas para ajuda material, comportamental e 

psicológica. O indivíduo molda sua reação aos estímulos a partir de materiais, 

padrões de comportamento, conceitos, aspirações e motivos que foram organizados 

socialmente. 

 

[...] os diferentes recursos oferecidos pelas novas tecnologias digitais 
têm não só viabilizado, mas principalmente incentivado propostas de 
ensino menos centradas no professor e mais voltadas para a 
interação e o diálogo, já muito defendidas pelas propostas 
pedagógicas de orientação sóciointeracionista (ARAÚJO, 2007, p. 
184). 
 

 
A concepção Vygotskyana, que insere o contexto social como fator primordial 

para o aprendizado, nos leva a refletir a situação de um aluno que passa boa parte 

do seu tempo diante da rede e que utilizará de toda experiência de troca com o outro 

para aumentar sua bagagem de conhecimentos enciclopédicos, essenciais para 

leitura e escrita. O aluno que interage amplia seu número de conceitos, expande 

suas possibilidades de compreensão de mundo e posteriormente compreensão 

textual, tendo em vista que ler não se resume à decodificação de um código, apesar 

de este ser o primeiro passo para se aprender a ler. 

 Por toda discussão apresentada, acreditamos que não é à toa que a 

tecnologia promove mais autonomia entre os alunos. Com tantos recursos à 

disposição e com tantos objetivos a buscar, torna-se essencial saber definir o que é 

mais relevante em cada momento. Ao tomar decisões com consciência das suas 

necessidades, o aluno sempre acaba por desenvolver sua autonomia. E autonomia 
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dos alunos deve ser um dos objetivos mais importantes a se tentar atingir durante o 

processo educacional.  

 

 

2.3. Interação e aprendizagem na perspectiva sócio-interacionista de Vygotsky 

 

 

 A palavra interação traz implícita em seu significado a ação entre dois ou mais 

agentes.  Encontramos no dicionário Houaiss (2002), que a palavra interação é 

formada por inter + ação, cujos significados podem ser: comunicação entre pessoas 

que convivem; diálogo, trato, contato; atividade ou trabalho compartilhado, em que 

existem trocas e influências recíprocas; ação recíproca de dois ou mais corpos; 

intervenção e controle, feitos pelo usuário, do curso das atividades num programa de 

computador, num cd-rom, etc.  

 Percebemos que o conceito não é recente e muito menos se restringe a uma 

área do conhecimento. A esse respeito, encontramos em Silva (1998) que o conceito 

de interação vem de longe. Na física refere-se ao comportamento de partículas cujo 

movimento é alterado pelo movimento de outras partículas. Em sociologia e 

psicologia social a premissa é: nenhuma ação humana ou social existe separada da 

interação. O conceito de interação social foi usado pelos interacionistas a partir do 

início do século XX. Designa a influência recíproca dos atos de pessoas ou grupos. 

Um desdobramento dessa corrente é o interacionismo simbólico que estudou a 

interação entre indivíduos e instituiçõesno sentido de verificar como são coagidos 

por elas e de como buscam transcender essa coação.  

 Para Belloni (2001, p.58), interação implica sociologicamente uma “ação 

recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a intersubjetividade, isto é, encontro 

de dois sujeitos, que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veículo 

técnico de comunicação...)”. Infere, portanto, relações de aproximação mútua entre 

sujeitos, sendo assim um movimento que envolve objetivos tanto convergentes 

quanto divergentes. 

 Trazendo o termo para o ambiente digital, a interação é concebida por 

diferentes olhares. Autores como Belloni (2001) e Silva (1998, 2000) distinguem o 

conceito de interação e de interatividade. Silva apresenta-nos este último como “um 

conceito de comunicação e não de informática. Pode ser empregado para significar 
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a comunicação entre interlocutores humanos, entre humanos e máquinas e entre 

usuário e serviço” (SILVA 1998, p.67).  

 Para Belloni (2001, p.58), a interatividade é vista como “característica técnica 

que significa a possibilidade de o usuário interagir com uma máquina” . Nota-se que, 

enquanto Silva afirma que a interatividade abriga aspectos afetos também à 

interação, imbricando-os e potencializando o uso das tecnologias para que a troca 

se efetive, Belloni distingue os dois conceitos. 

 Para entendermos um pouco mais sobre a interatividade, Lemos (1997) situa 

esta noção  em três níveis: uma interatividade social, que marcaria de um modo 

geral nossa relação com o mundo e toda vida em sociedade; uma interatividade 

técnica do tipo "analógico-eletro-mecânica", que experimentamos ao dirigir um 

automóvel ou mesmo ao girar a maçaneta da porta; e outra do tipo "eletrônico-

digital", que seria ao mesmo tempo técnica e social. É esta última que nos interessa. 

 No campo da informática esse conceito transmuta-se em interatividade.  Lévy 

(1993) diz que até cerca de 1975, o computador era uma máquina binária, rígida, 

restrita, centralizadora, mas que, depois, passou a incorporar a tecnologia do 

hipertexto, criando interfaces amigáveis. Seria, provavelmente, nessa época de 

transição da máquina rígida para a máquina conversacional, que os informatas, 

insatisfeitos com o conceito genérico de "interação", buscaram no termo 

interatividade a nova dimensão conversacional da informática. 

A interatividade deve ser entendida como a conexão do indivíduo com a 

informação, feita com a mediação de um meio tecnológico, uma máquina, um 

computador por exemplo. A interação, por sua vez, se torna muito mais ampla, 

podendo ser digital ou não, implicando em trocas e influências entre pessoas, como 

em conversas, gestos, recados, discussões, etc. para a qual o conhecimento não é 

adquirido, mas construído na relação com o outro.  

O termo interatividade surgiu nos anos 60 e é derivado do neologismo inglês 

interactivity. Denomina o que os pesquisadores da área de informática entendiam 

como uma nova qualidade da computação interativa, presumindo a incorporação de 

dispositivos de entrada e saída como o teclado e as teleimpressoras (Fragoso, 

2001).  

Neste estudo, propomos o uso do conceito de interação como a troca e o 

encontro entre sujeitos em ação. Não falamos, portanto, de interação entre 

máquinas, mas entre seres humanos. Nos ambientes de aprendizagem online, o 
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processo de interação suscita o uso de uma linguagem específica que convide o 

interlocutor ao diálogo. Para pontuar as interações nestes ambientes de 

aprendizagem, usaremos a expressão interação virtual. 

 Se é por meio da interação com o mundo que os sujeitos constroem e 

transformam o seu pensamento e este é formulado e internalizado também pela 

linguagem, podemos compreender que a linguagem, subsidiada pela interação, é 

um instrumento de mediação entre o sujeito e a realidade que o cerca. Isso significa 

que propomos, nos ambientes de aprendizagem online, uma interação digital com 

base na dialética, na qual esta possa ser fundamentalmente uma qualidade das 

relações interativas, fruto das conversações, do encontro, da necessidade e do 

entendimento de que a construção do conhecimento se dá com o outro. 

A interação social, nas sociedades atuais, prevê participantes presenciais ou 

não, em espaços diversificados, em temporalidades diferenciadas e, de certa forma, 

em atividades de colaboração. Deve-se, desse modo, reconhecer que as 

implicações das ações dos sujeitos se estendem muito além da esfera de 

proximidade das interações cotidianas. Essa comunicação interativa apresenta‐se 

como um desafio para a escola que está centrada no paradigma da transmissão. 

Instaura‐se, com essa nova modalidade comunicacional, uma nova relação centrada 

no diálogo, na ação compartilhada, na aprendizagem colaborativa, na qual 

computador e internet se mostram como adequados a uma concepção social de 

aprendizagem, que se realiza na interação. 

Para Freitas (2005), os adolescentes na internet, “leem e estudam mais com a 

rede”. Para ela, os blogs, os diários virtuais, também são boas ferramentas para a 

escrita. A autora afirma que as conversas nos chats– espaço para os papos virtuais 

– contribuem para o pensamento crítico e ajudam a desenvolver uma melhor 

argumentação. Quando as crianças discutem um livro ou uma música pelo chat, são 

obrigadas a pensar no assunto e explicá-lo de forma rápida.Junto com a facilidade 

de lidar com vários aparelhos eletrônicos ao mesmo tempo, a relação com o 

computador transforma a mente das crianças. O reflexo disso é um cérebro cheio de 

conexões, ativado por várias partes que realizam tarefas aparentemente simples.  

É interessante observar que os contatos entre os participantes em fóruns ou 

listas de discussão ou em atividades em ambientes virtuais de aprendizagem como 

o moodle se realizam via leitura e escrita. Nessas práticas discursivas é possível 

uma interação verbal viva, significativa que desenvolve a argumentação e leva 
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consequentemente a uma maior apropriação dos temas em estudo. Aí se realiza de 

forma bem concreta a perspectiva da aprendizagem colaborativa proposta por 

Vygotsky (1998), que concebe o indivíduo como um agente e o meio como um 

ambiente externo. Assim, os indivíduos interagem com o social, com colegas e 

mediadores. Através dessa mediação, as crianças internalizam e constroem o 

conhecimento sob influência desse meio e como são passados os conhecimentos. 

 Essas reflexões sobre o processo de mediação nos remetem ao conceito de 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) postulado por Vygotsky, uma vez que os 

processos de mediação, determinantes nas situações de aprendizagem, 

desempenham papel crucial neste campo psicológico do desenvolvimento. A zona 

de desenvolvimento proximal (ZDP) é a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, constituído por funções já consolidadas pelo sujeito, que lhe permitem realizar 

tarefas com autonomia, e o nível de desenvolvimento potencial, caracterizado pelas 

funções que, segundo Vygotsky, estariam em estágio embrionário e não 

amadurecidas (VYGOTSKY, 1989, p.97). 

 Os conceitos de mediação e zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e suas 

implicações no processo de desenvolvimento humano são as mais importantes 

contribuições dos estudos de Vygotsky (1998) para a educação. Para Vygotsky, a 

aprendizagem acontece no intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento 

potencial. Isto significa que a ZDP é a distância existente entre o que o aluno já sabe 

e aquilo que ele tem potencialidade de aprender. É nessa zona que acreditamos na 

atuação da mediação através do computador, com o estímulo para o aluno 

alcançara aprendizagem, partindo da ZDP do aluno e nela intervir. O conhecimento 

potencial, ao ser conquistado, passa a ser o conhecimento real e a ZDP redefinida a 

partir do que seria o novo potencial. 

 Vygotsky (1998) defende a importância da relação e da interação com outras 

pessoas como origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

humanos. A ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado 

pelo que a criança consegue realizar só, independente e o nível de desenvolvimento 

potencial, aquilo que a criança consegue realizar com a ajuda do outro ou com a 

colaboração de seus colegas (VYGOTSKY, 1998).  

Para Vygotsky (1998), a aprendizagem não começa na escola e toda situação 

de aprendizagem escolar se depara sempre com uma história de aprendizagem 

prévia.  Ele coloca que no cotidiano das crianças, elas observam o que os outros 
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dizem, porque dizem; o que falam, porque falam, internalizando tudo o que é 

observado e se apropriando do que viu e ouviu. Recriam e conservam o que se 

passa ao redor. Em função desta constatação, Vygotsky afirma que a aprendizagem 

da criança se dá pelas interações com outras crianças de seu ambiente, que 

determina o que por ela é internalizado. A criança vai adquirindo estruturas 

linguísticas e cognitivas em um processo de aprendizagem mediado pelo grupo. 

A mediação é a forma de conceber o percurso transcorrido pela pessoa no 

seu processo de aprender. Quando o professor, utilizando a mediação, consegue 

chegar à zona de desenvolvimento proximal, através dos “porquês” e dos “como”, 

ele pode atingir maneiras através das quais a instrução será mais útil para a criança. 

Desta forma, o professor terá condições de não só utilizar meios concretos, visuais e 

reais, mas, com maior propriedade, fazer uso de recursos que se reportem ao 

pensamento abstrato, ajudando a criança a superar suas capacidades. 

 A mediação, efetivada pelo “outro” mais experiente, viabiliza uma ação mais 

significativa do sujeito sobre o objeto e, desse modo, o indivíduo passa a 

transformar, dominar e internalizar conceitos, papéis e funções sociais presentes na 

sua realidade. Assim, os processos de mediação viabilizam os processos de 

aprendizagem.  Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal para discutir e explicar a relação existente entre desenvolvimento e 

aprendizagem. Para ele, as situações de aprendizagem vividas pelo sujeito e 

mediadas por sujeitos mais experientes geram mudanças qualitativas e impulsionam 

o processo de desenvolvimento/aprendizagem. 

 Segundo Martino (2003), todo texto é hibrido ou heterogêneo quanto à sua 

enunciação, no sentido de que ele é sempre um tecido de vozes ou criações, cuja 

autoria fica marcada ou não, vindas de outros textos preexistentes, contemporâneos 

ou do passado. Da mesma forma acontece com a construção do conhecimento que 

por meios diversificados não estão hierarquicamente definidos podendo causar 

dialéticas por parte do usuário.   

 Como podemos observar, há um contato direto entre as Zonas de 

desenvolvimento real e potencial, pois é desta forma que segundo Vygotsky o sujeito 

constrói conhecimento por si mediatizado pelo contexto social em que está inserido. 

Entendendo este processo de mediação, o que podemos concluir é que na relação 

conhecimento/mediador/aluno ocorre uma internalização de informações repassadas 
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nessa mediação e que no contexto atual o mediador não é necessariamente o 

professor.   

 Essa construção pessoal deve ser orientada no sentido de aproximá-lo do que 

se pretende, compreendendo e podendo utilizá-lo em outras situações. A ajuda que 

o aluno recebe que se ajusta às suas necessidades é que permite que ele progrida 

em suas capacidades e assim vá construindo aprendizagens significativas.  

 A seguir, apresentaremos os caminhos percorridos até chegarmos ao método 

utilizado para a análise da pesquisa. Relatamos sobre as dificuldades para a escolha 

da metodologia mais adequada, mostramos o contexto em que a pesquisa foi 

realizada, com dados estatísticos, e o perfil da escola pesquisada.  
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III- CAMINHOS E DESAFIOS DA PESQUISA 

 

3.1. Procedimentos metodológicos 

 

O reconhecimento de que a pesquisa é um trabalho que provoca 

encaminhamentos para conhecer o novo, faz da prática investigativa um trabalho de 

descoberta e criação, porque afinal de contas, pesquisar é procurar respostas para 

indagações que nos propomos a responder. Nesse processo de buscas e pelas 

diferentes possibilidades de investigação, encontramos dificuldades em adotar um 

método que seja suficiente para dar conta das nossas indagações. Já que 

pretendemos analisar e comparar textos de alunos que utilizam as mídias interativas 

no seu dia-a-dia com os de alunos que não utilizam ou que utilizam apenas 

eventualmente essas mídias, acreditamos que o método comparativo é o mais 

apropriado, considerando: 

 

que o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos tipos de grupos, 

sociedades ou povos contribui para uma melhor compreensão do 

comportamento humano, este método realiza comparações com a finalidade 

de verificar similitudes e explicar divergências ( LAKATOS, 1981, p.32). 

 

Sendo objetivo deste trabalho, verificar se os alunos de ensino médio 

aprendem no contato com as mídias e como essa aprendizagem se reflete na 

produção textual desses alunos, optamos pela abordagem em uma perspectiva 

qualitativa, buscando explicitar os caminhos que propiciariam a possibilidade de  

pesquisar num espaço novo como as redes sociais.  

Em se tratando das formas de investigação da abordagem qualitativa, 

combinamos a pesquisa bibliográfica com a pesquisa de campo. A primeira 

compreendeu os estudos de referenciais teóricos como Belloni (2002; 2004; 2010), 

Freitas (2004;2005), Vygotsky (1989; 1991; 1994), Bakhtin (1981; 1988; 1992) e 

Lévy (1993; 1997; 1999; 2010), dentre outros, que contribuíram para nossa reflexão 

sobre os conceitos de mediação/interação, dialogismo, autodidaxia e práticas de 

leitura e produção de textos no âmbito escolar, em tempos de novas tecnologias de 

informação e comunicação. A segunda pautará pelo desvendamento de uma 

determinada realidade e na centralização de relações entre os sujeitos. No nosso 
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caso, o recorte do espaço social é a sala de aula e o recorte virtual é a rede social 

Facebook. 

Inserir-se no espaço social coberto pela pesquisa, no caso a Escola Estadual 

Prof. Antônio Dantas, no município de Apodi-RN, necessita, pois, estar com pessoas 

e presenciar as relações sociais dos sujeitos-pesquisados. A nossa inserção na 

escola, em contato com os alunos pesquisados, teve duração de três meses. 

Durante esse tempo, foram nossos informantes 44 alunos do ensino médio da 

referida escola, que se destaca por ser a que possui maior número de alunos no 

município, funcionando nos três turnos, o que permitiu uma amostra mais 

significativa, visto que possui uma clientela bastante heterogênea. 

Os nossos informantes foram selecionados por meio de questionário aplicado 

com 320 alunos, distribuídos em 11 turmas de ensino médio, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno no qual perguntamos sobre tempo de acesso à internet, se 

participam de redes sociais e sobre o que fazem quando estão conectados, entre 

outras questões. Por segurança, ao final do questionário, o aluno confirmava se 

queria participar da pesquisa e assinava o formulário,  

Mais de 90% dos alunos que responderam os formulários confirmaram o 

interesse em participar da pesquisa. Os selecionados são alunos de duas turmas de 

séries diferentes: uma do primeiro ano, com 19 alunos, que funciona no turno 

noturno e outra do turno vespertino, com 25 alunos, que possuem em média 18 anos 

de idade.  

O critério utilizado para a escolha das turmas foi o tempo de acesso - a com 

menor média de acesso e a com maior média - possibilitando uma comparação 

entre sujeitos que supostamente têm mais contato com as mídias, como os alunos 

dos turnos diurnos e os que têm pouco ou nenhum contato, como os alunos do turno 

noturno, que a pesquisa inicial revelou que são na maioria da zona rural e trabalham 

o dia todo.  

Selecionados os sujeitos da pesquisa, passamos para a segunda etapa que 

foi a aplicação de um novo questionário, desta vez, para traçar um perfil sócio-

econômico que permitisse conhecer melhor os nossos informantes.   Percebemos 

que a origem social desses alunos é basicamente a mesma, o que os diferencia é o 

acesso às mídias, tanto relacionado à internet, quando a celulares. Os que têm mais 

acesso consideram a internet e as redes sociais fundamentais em suas vidas, 

enquanto os que não acessam, não dão importância nenhuma.  E o que havia em 



52 

comum a 90% dos alunos que acessam com frequência as redes sociais, é que 

todos utilizam mais o Facebook. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu em identificar se de fato as novas 

tecnologias geram aprendizagens que contribuem para potencializar a produção 

textual desses alunos e que aprendizagens são permitidas através de interações nas 

redes sociais. Como o Facebook era a rede social que fazia parte do cotidiano da 

maioria dos alunos, percebemos que verificar as páginas desses alunos poderia nos 

dar a resposta que buscávamos, mas faltava encontrar um critério para utilizar como 

parâmetro para todos os alunos. 

Adicionamos os alunos ao nosso Facebook, mas faltava um denominador 

comum a todos os alunos que nos dessem a segurança necessária para a 

credibilidade da nossa pesquisa. Diante do universo de informações disponíveis na 

rede, como comprovar se o acesso a essas informações permitiriam a internalização 

de conhecimentos, promovendo aprendizagens? Tivemos a ideia de propor que 

todos os alunos redigissem um texto, sem que eles soubessem que estavam 

participando da pesquisa, para não haver nenhuma interferência nos resultados.  

Para dar mais consistência aos dados da pesquisa, solicitamos que os 

professores de redação das duas turmas pedissem que os alunos redigissem um 

texto, em sala de aula, que tinha como tema geral “Corrupção”, sem oferecer 

nenhum tipo de estímulo a esses alunos e sem falar que a redação faria parte do 

corpus da pesquisa. 

A redação foi solicitada e produzida pelos alunos no dia 10 de outubro de 

2012, portanto, alguns dias após as eleições municipais. As redações foram 

entregues para análise e percebemos uma diferença significativa entre o conteúdo 

dos textos dos alunos do turno noturno e os do turno vespertino. Estes redigiram 

textos mais longos, coerentes e mais informativos do que os alunos do noturno, que 

demonstraram muita dificuldade em redigir um texto, com poucas linhas, com dados 

muito subjetivos e sem apresentar coerência com o tema sugerido. 

A próxima etapa foi acompanhar todos os alunos que tinham Facebook e 

observar tudo que eles postaram, curtiram, compartilharam ou comentaram na rede 

social, pelo menos duas semanas antes deles escreverem a redação, porque a 

quantidade de informações fornecidas no período que antecedeu a escrita do texto 

nos daria a segurança de que de fato eles haviam acessado algo referente ao tema 

sugerido. Quando falamos em acompanhar, nos referimos a pesquisar o que já 
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havia sido curtido, compartilhado ou comentado na página pessoal dos alunos, antes 

deles escreverem o texto.  

Foram feitos prints das interações destes alunos na rede e a partir daí 

passamos a comparar essas interações com os textos escritos e constatamos que 

de fato, houve um processo de internalização dessas informações, que se refletiram 

nos textos, conforme sugere o sócio-interacionismo de Vygotsky e Bakhtin. Há uma 

clara relação do que eles escreveram com o que postaram, compartilharam, 

curtiram, comentaram ou apenas leram no Facebook, que nos permitiu inferir que há 

aprendizagem nesse processo, conforme mostraremos nas análises dos textos. 

Para a análise do processo de interação desses alunos com o outro nas redes 

sociais, em ambientes virtuais, utilizamos como princípios teóricos a discursividade e 

o dialogismo - permitidos pela mediação dos sujeitos com as tecnologias - e a 

aprendizagem, como resultado dessas mediações, baseados nos pressupostos 

teóricos de Vygotsky e Bakhtin. 

 

 
3.2. O contexto de realização da pesquisa  

 

 

A presente análise é resultado de uma pesquisa realizada em outubro de 

2012, através de um questionário aplicado junto aos alunos do ensino médio da 

Escola Estadual Professor Antonio Dantas, no município de Apodi-RN, instituição 

que possui o melhor IDEB do município e o quarto melhor índice do Estado, com 

média 4,4, meta projetada para 2017. A escola também se destaca por ser a que 

possui maior número de alunos no município, funcionando nos três turnos, o que 

permitirá uma amostra mais significativa, visto que possui uma clientela bastante 

heterogênea.  

O referido questionário (anexo), contendo 15 perguntas, foi entregue a 320 

alunos do ensino médio da escola citada, distribuídos em 11 turmas, sendo 

respondido por todos os alunos. Toda a pesquisa, realizada em quatro etapas, 

conforme descrição feita, foi direcionada à forma como os jovens e adolescentes 

utilizam a internet e a influência que esta exerce sobre cada um deles. Os resultados 

obtidos serviram para validar algumas opiniões formadas a respeito do tema em 

questão e oportunamente colocadas neste trabalho. 
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As turmas que produziram o corpus da pesquisa foram selecionadas dentre 

os 320 alunos que participaram da entrevista, sendo utilizado como critério de 

escolha, a quantidade de horas de acesso à internet, objetivando escolher duas 

turmas, representando alunos com maior e com menor acesso à internet. A turma 

denominada de A, representa os alunos com menor número de horas de acesso. Na 

turma B estão os alunos que mais acessam. 

Quando questionados acerca da frequência com que eles utilizam a internet, 

percebemos diferenças significativas entre as duas turmas, o que nos deixou 

conscientes de que a escolha nos permitiria fazer as primeiras inferências sobre os 

sujeitos pesquisados, conforme revela o gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 –Frequência de uso da internet 

 

Em seguida, buscamos quantificar o tempo em que esses sujeitos que ficam 

em contato com o computador e os resultados apontaram para uma realidade 

incontestável no dia-a-dia de grande parte dos jovens e adolescentes. Reafirmando 

a influência exercida pela tecnologia digital, alguns alunos confessaram ficar 

conectados mais de 8 horas por dia, seja pesquisando diferentes sites ou 

interagindo em alguma rede social, utilizando computador pessoal e celular, 

conforme ilustração do gráfico 2: 
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Gráfico 2: Quantidade de horas de acesso dos alunos à internet 

 

Na questão que aborda de que forma os indivíduos pesquisados acessam a 

internet, percebemos um dado interessante: apesar de a escola possuir 

umlaboratório de informática com 25 computadores em rede, os alunos não 

costumam utilizar esse laboratório para acessar a internet, mesmo aqueles que não 

possuem computador pessoal. É o que vemos no gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: De que local os alunos acessam a internet 

Esses dados corroboram a ideia de que as pessoas estão cada vez mais 

conectadas às novas tecnologias, mesmo não sendo possuidores de computador, o 

que parece não ser empecilho para que jovens e adolescentes se tornem usuários 

desta máquina de produzir e disseminar conhecimentos.  
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Outro dado da pesquisa refere-se ao tipo de site acessado com mais 

frequência pelos pesquisados; conforme esperado, as redes sociais e as salas de 

bate papo são os que mais atraem os que estão inseridos nesta rede de informação 

e comunicação, conforme vemos no gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tipo de site que os alunos acessam 

Um fato curioso é que a maioria dos internautas diz acessar a rede para 

também fazer pesquisas escolares, embora grande parte dos alunos confesse copiar 

integralmente os textos pesquisados, não havendo, portanto, qualquer triagem ou 

mesmo uma leitura mais minuciosa em relação aos mesmos. Este fato é 

notadamente constatado quando a pesquisa é para servir de base à discussão em 

sala de aula, nestas ocasiões vê-se que muitos deles sequer sabem o tema em 

pauta. Vejamos os dados do gráfico 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Se os alunos utilizam a internet para pesquisas escolares 
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Quando questionamos se a internet facilita a produção textual destes alunos, 

os resultados da turma B nos dão indícios de que a escolha pelo método 

comparativo foi acertada, porque os alunos da turma B, os que têm mais acesso à 

internet, atribuem um valor significativo à internet na sua produção textual, enquanto 

os da turma A atribuem pouca importância, conforme dados do gráfico 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: A importância da internet na vida dos alunos 

 

A troca de informações com o outro faz com que os usuários se preocupem 

com a escrita correta das palavras e consequentemente, melhorem suas produções 

textuais não só nos ambientes virtuais onde efetivam as trocas, mas também na 

escola. Os pesquisados também corroboram a ideia de que nas interações, eles 

internalizam informações, como vemos no gráfico 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: A internalização de informações adquiridas na rede 
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Por fim, a escolha do Facebook, como recorte da nossa pesquisa, deve-se à 

constatação de que é a rede mais utilizada pelos jovens pesquisados, mesmo 

aqueles que acessam pouco, dão preferência ao Facebook. É através dela que eles 

conversam com amigos, divulgam e fazem festas, mantêm contato com parentes 

distantes e, principalmente, se informam do que vem acontecendo ao seu redor. É o 

que observamos no quadro 08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Qual a rede social mais acessada pelos alunos 

 

3.3. O Facebook como recorte da pesquisa 

 

 Com a popularização da internet, existe uma quantidade significativa de 

jovens que trocam informações através das redes sociais. Isso é fato e não pode ser 

ignorado pelo educador, que precisa estar preparado para lidar com essa nova 

situação. Uma das ferramentas das redes sociais, bastante utilizada pelos jovens, é 

o Facebook, maior website de relacionamentos do mundo, onde adultos e 

adolescentes postam fotos, curtem, compartilham e comentam postagens dos 

usuários e se comunicam das diversas formas com vários amigos, além de fazer 

novas amizades. 

 Recentemente, o Facebook virou febre entre jovens de todo o mundo. A rede 

social mais popular foi fundada em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, um 

ex-estudante de Harvard, e mais dois jovens universitários da mesma universidade. 

A plataforma que inicialmente tinha como objetivo conquistar os jovens do mundo 

acadêmico, de algumas universidades americanasé a que mais cresce no mundo 
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nos últimos anos, e hoje o calcula-se que o Facebook tem mais de 900 milhões* de 

integrantes e a tendência é crescer ainda mais.  

O Brasil lidera a lista dos países que mais crescem no Facebook. De acordo 

com pesquisas, são mais de 19 milhões de usuários que interagem com empresas, 

amigos e familiares. Para se ter uma ideia do crescimento desta rede, assim que 

começou a funcionar, o chamado The Facebook, teve 22 mil acessos em apenas 2 

horas. 

 Em sua página oficial, a rede é apresentada como um espaço que "ajuda as 

pessoas a se comunicarem com mais eficiência aos seus amigos, familiares e 

colegas de trabalho”. Ao criar o Facebook, a ideia dos jovens era criar um website 

de relacionamento onde a experiência social dos colegas universitários acontecesse 

online. Compartilhar fotos, dizer o que achou da última festa, convidar alguém para 

sair, ter um espaço virtual para interagir com os amigos, conhecer novas pessoas 

era basicamente a proposta doFacebook.  

 Aos poucos, o acesso ao Facebook foi crescendo entre as universidades 

americanas, onde os jovens ligados às universidades eram convidados a ingressar 

na rede. Em poucos meses, o website era o mais acessado entre várias Instituições. 

Em menos de um ano já tinha 1 milhão de usuários ativos. Em pouco mais de um 

ano, já era acessado por estudantes de mais de 800 Universidades. Em 2005, o 

acesso foi expandido a escolas internacionais. E no início de 2006, algumas 

empresas e estudantes de ensino médio também começaram a ser aceitos. Em 

setembro deste mesmo ano, o Facebook foi aberto para quem quisesse se registrar. 

 A história do Facebook foi popularizada no filme "A Rede Social" e passou a 

receber investimentos bilionários. A rede teve seu layout repaginado e novos 

aplicativos foram sendo incorporados, tornando-se uma grande empresa, atualmente 

sediada em Palo Alto, na Califórnia. Aos poucos, a página de relacionamentos 

tornou-se uma vitrine mundial, e a rede de amigos, um espaço que despertou o 

interesse de anunciantes, tornando seu criador, aos 23 anos de idade, o bilionário 

mais jovem do mundo.  

 Os executivos do Facebook continuam empenhados em lançar novidades e 

manter o crescimento mundial desta rede. Em abril de 2010, foi criado o botão 

"curtir" (Like), mais uma ferramenta de interatividade do Facebook que passou a 

interligar milhões de páginas da Internet. Conforme dados do próprio site, mais de 

10 mil sites adicionam o botão "curtir" por dia. E a rede social não para de crescer. A 
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página tornou-se o maior acervo digital de fotos dos Estados Unidos, com milhões 

de aplicativos criados por dia.  

 O Facebook hoje está entre os 10 sites mais acessados do mundo, no ranking 

Alexa Internet Inc., serviço de internet que mede quantos usuários visitam um site. A 

plataforma também aparece como o 1º colocado entre os sites mais acessados do 

mundo buscados pelo Google, na lista da Ad Planner Top 1000 Site.  

 Por meio do Facebook, dá para aprofundar a discussão sobre temas da sala 

de aula e compartilhar vídeos, textos, fotos e outros. Com a ajuda da internet, jovens 

e adolescentes têm nas mãos um jeito fácil de, sem sair de casa, interagir com 

professores e colegas para tirar dúvidas e adquirir materiais relativos a trabalhos, 

lição de casa e avaliações.    

 De acordo com documento enviado à Securitiesand Exchange Comission 

(SEC), comissão reguladora do mercado de capitais dos EUA, a rede social criada 

em 2004 alcançou, em março de 2012, a marca de 901 milhões de usuários ativos 

(pessoas cadastradas que acessaram o serviço ao menos uma vez no mês) – um 

acréscimo de 41% em relação ao mesmo período de 2011 (680 milhões), o que 

justifica a nossa escolha pelo Facebook. 

 

3.4.  Sobre a escola pesquisada 

 

 A Escola Estadual Prof. Antônio Dantas, de Apodi-RN,  é a mais antiga do 

município e por muitos anos foi uma referência na formação de professores do 

magistério. Com 528 alunos matriculados no Ensino Médio, a escola funciona nos 

três turnos e tem uma ampla estrutura para a oferta de cursos técnicos.  

 A escola conta com biblioteca, laboratórios de química, física e biologia, 

laboratório de informática com 25 computadores, auditório e quadra de esportes. 

Com todos os professores atuando em suas áreas de formação, a escola possui um 

quadro de funcionários com 95% de especialistas, o que a credencia como a melhor 

e mais estruturada do município.  

 No decorrer dos seus 40 anos de existência, a escola recebeu três 

denominações diferentes. Essas diferenças decorreram em virtude do contexto de 

cada época relacionado ao movimento histórico. Conforme registro do diário oficial 

N° 4.478 de 09 de Junho de 1965, nesse período a referida escola era denominada 
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de Ginásio Estadual Professor Antonio Dantas, o qual proporcionava o ensino do 

nível ginásio com duração de 4 (quatro) anos. Nessa estrutura organizacional de 

ensino, para ingressar no nível ofertado pela escola, o aluno tinha que submeter-se 

ao exame de admissão, obedecendo assim as determinações da LDB N° 4.024/61, 

Lei de Diretrizes e Bases, que no momento regia a educação brasileira. 

 A denominação propriamente dita, “Escola Estadual Professor Antonio 

Dantas”, de 1° a 2° graus, foi autorizada através da Portaria N° 374/76, que 

fundamentada na reforma N° 5692/71, institui a nomenclatura de 1° e 2° graus.  

Nessa reforma foi extinto o exame de admissão e o 2° grau passou a ser 

obrigatoriamente profissionalizante. 

 Atualmente a denominação “Escola Estadual Professor Antonio Dantas, 

Ensino Fundamental e Médio”, tem seu respaldo na LDB N° 9394/96 que no seu 

texto, no que concerne à nomenclatura dos níveis de ensino, substitui os termos 1° e 

2° graus por nível Fundamental e Médio. 

A escola foi contemplada, em 2012, com o Ensino Médio Inovador que 

valoriza a capacidade empreendedora das escolas e coloca o aluno como 

protagonista efetivo do processo educacional. O programa da Secretaria de 

Educação, desenvolvido pela subcoordenadoria de Ensino Médio, foi implantado no 

ano de 2010 em onze escolas da rede estadual e agora para 2012 dezenove novas 

Escolas Estaduais passam a oferecer o Ensino Médio Inovador aos seus 

estudantes.  

 

 

3.5.  Sobre os sujeitos da pesquisa  

 

 O grupo dos sujeitos da nossa pesquisa é composto por 44 alunos da Escola 

Estadual Professor Antônio Dantas, de Apodi, que fazem o ensino médio. A turma 

que denominamos de A, é formada por 19 alunos que estudam o primeiro ano do 

ensino médio, no turno noturno, com parte dos alunos com distorção idade/série. A 

turma que denominamos de B, é formada por 25 alunos que estudam o segundo ano 

do ensino médio, no turno vespertino e estão dentro da faixa etária permitida para 

esta série. 
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 Estes sujeitos, conforme relatamos em capítulo anterior foram selecionados 

entre 320 alunos, de 11 turmas do ensino médio, por meio de um questionário, cujo 

critério para participar desta pesquisa foi a quantidade de horas de acesso à 

internet, entre os quais selecionamos os que têm maior quantidade de horas de 

acesso e a menor quantidade, para estabelecer uma relação de comparação entre 

os textos de alunos que mais acessam com os que menos acessam. 

A partir de questionário sócio-econômico aplicado com estes alunos, ficou 

evidente tratar-se de sujeitos que têm pais com nível de escolaridade muito baixo, 

haja vista que 55% têm apenas o ensino fundamental, o que poderia justificar o alto 

índice de repetência escolar destes sujeitos, já que 53% dos entrevistados 

confirmaram já terem repetido de série pelo menos uma vez durante a trajetória 

escolar. 

São alunos que sempre estudaram em escola pública, conforme atestaram 

96% dos entrevistados, o que em parte, é justificado pela baixa renda apresentada 

pelos familiares destes sujeitos. Os proventos da família de 92% deles atinge, no 

máximo, três salários mínimos, para a sobrevivência de em média seis pessoas. 

Quando especificamos os componentes da turma A, os índices revelam uma 

condição social menos favorável, por ser uma turma composta por 62% de alunos 

oriundos da zona rural, com pais que vivem exclusivamente da agricultura familiar, 

dependendo muito das condições climáticas. 

Também observamos na referida turma, a partir das respostas ao questionário, 

tratar-se de sujeitos que em sua maioria não são apenas estudantes, pois 43% dos 

entrevistados trabalham e ganham no máximo um salário mínimo. Dos que 

trabalham 94% repetiram de série, uma das justificativas para a distorção idade/série 

é o alto índice de repetência e evasão escolar.  

Quando analisamos os dados referentes à questão cultural, verificamos que a 

televisão e o rádio são os meios de comunicação mais utilizados pelos pais dos 

alunos, seja para entretenimento ou adquirir informações. A partir daí, é possível 

fazer uma referência ao que Bourdieu (2002) chama de herança cultural, onde 

assegura que o êxito do aluno tem como elemento determinante o que lhe foi 

transmitido no seio familiar, por conseguinte, os resultados obtidos ao longo da 

trajetória escolar estão relacionados às propriedades culturais que são transmitidas 

pela família.  
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Apesar de estarem inseridos em um contexto social pouco favorável 

economicamente, a internet é o principal meio de informação para 100% dos alunos 

da turma B e 20% dos alunos da turma A, que são alunos que têm pouco contato 

com as tecnologias. Mesmo os que não têm internet em casa, são frequentadores 

assíduos, seja pelo celular, em casa de amigos ou em lanhouse. Também são 

poucos os que têm computador pessoal, porque 51% dos entrevistados disseram ter 

computador em casa, mas somente 22% não precisam dividir o aparelho com pais 

e/ou irmãos. 

Perguntamos aos alunos se consideram a rede social Facebook uma 

ferramenta de aprendizagem. Como frisamos anteriormente, 80% dos sujeitos 

pertencentes à turma B, que tem em média 6 horas de acesso diário à internet, 

utilizam o Facebook para interagir com os colegas e conhecer gente nova. Somente 

12% deste universo, considera que as trocas interativas nesta rede social não 

resultam em aprendizagem. A grande maioria reconhece que ao compartilhar, 

comentar ou curtir uma informação, acaba internalizando algo relacionado ao 

assunto, o que ajuda na hora de redigir, porque quanto mais informações a respeito 

de um assunto, maior a facilidade para escrever sobre ele. 

Assim, dialogamos com esses sujeitos buscando compreender os processos 

de internalizações de aprendizagens adquiridas por eles a partir do contato com as 

tecnologias de informação e comunicação, tentando identificar em que medida sua 

convivência fora da escola contribui para a mediação e elaboração desses 

processos e como isso se reflete em textos escritos na escola. 
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IV- REFLETINDO SOBRE OS TEXTOS PESQUISADOS 

 

4.1. Análise dos textos 

 

Nesta seção, temos como propósito discutir os resultados encontrados nos 

textos analisados, para verificar se a interação com o outro em ambientes virtuais 

gera aprendizagens que ampliam o repertório de conhecimento dos alunos do 

ensino médio e consequentemente, melhoram a produção textual destes alunos, 

contribuindo para a ampliação das competências discursiva e textual dos sujeitos da 

pesquisa. 

Na perspectiva de alcançarmos os objetivos elaborados para este estudo, 

partimos assim para a análise dos 12 textos selecionados, sendo 06 de alunos que 

acessam a internet em média 6 horas por dia e os outros 06 textos, de alunos que 

nunca acessaram a internet. Esperamos desse modo, encontrar nos textos dos 

alunos das turmas A e B, confrontados entre si e com os prints de páginas destes 

alunos no Facebook, as respostas para as questões de pesquisa levantadas no 

percurso desse estudo.  

Para realizarmos esta análise, fomos buscar respaldo nas teorias de cunho 

sócio-interacionista de Vygotsky e Bakhtin, cujos pressupostos teóricos nos dão 

alicerce para podermos, a partir dos dados coletados, investigarmos, compararmos 

e tirarmos conclusões para dessa forma concretizarmos os objetivos almejados.  

Como categorias de análises teóricas serão considerados o dialogismo de 

Bakhtin e o sócio-interacionismo de Vygotsky, utilizando o que autor denomina de 

Zona de Desenvolvimento Proximal, como processos de internalização de 

conhecimentos que são adquiridos na interação com o outro. Conhecimentos que se 

transformam em aprendizado, postulado por Vygotsky, como o processo pelo qual o 

indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e valores, a partir do contato 

com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas.  

A concepção de linguagem, construída por Vygotsky e por Bakhtin, permite 

uma nova compreensão do papel das trocas interativas na formação das ideologias 

e na constituição da subjetividade de jovens e adolescentes. A importância que 

Vygotsky dá ao papel do outro social no desenvolvimento dos indivíduos é 
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perceptível na formulação de um conceito específico dentro da sua teoria: o conceito 

de ZDP, essencial para a compreensão de suas ideias sobre desenvolvimento e 

aprendizado.  

 A criação e expansão dos dispositivos eletrônicos para a comunicação trouxe 

novas possibilidades discursivas (FREITAS, 2005). Através da participação no 

Facebook, por exemplo, os adolescentes compartilham, curtem e leem informações 

disponibilizadas pelos seus contatos, além de postarem textos opinando sobre os 

mais diversos assuntos. Ao realizar qualquer uma dessas ações permitidas pela 

rede social, os sujeitos se familiarizam com os temas discutidos na rede e 

internalizam as informações fornecidas pela cultura, se constituindo numa das 

funções básicas da linguagem em Vygotsky: o intercâmbio social. 

 O dialogismo de Bakhtin também se constitui numa dessas possibilidades 

discursivas, ao tratar do permanente diálogo existente entre os diferentes discursos 

que configuram uma comunidade, uma cultura ou uma sociedade, a exemplo do que 

acontece nas trocas interativas nas redes sociais, conforme vemos na página do 

Facebook de um dos sujeitos da pesquisa, que denominaremos de Aluna1B: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna1B 
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 É importante ressaltarmos que ao utilizarmos os textos produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa e os prints das páginas destes sujeitos, usamos como 

referência os termos aluno(a), o número apresentando a ordem do texto (1 a 6) e a 

turma ao qual o aluno pertence (A ou B). Começamos sempre a análise nos 

referindo a alunos da turma B por ser a turma que tem acesso à internet e ao 

Facebook, enquanto que os alunos da turma A são os que nunca acessaram a 

internet. 

 Ainda em relação à utilização de cópia dos textos redigidos pelos sujeitos da 

pesquisa e às páginas deles na rede social, optamos por colocar uma tarja onde 

aparece o nome do sujeito no Facebook e utilizamos o corte do nome do autor do 

texto, como forma de preservar a identidade dos sujeitos, apesar de termos a 

autorização de todos os que participaram da pesquisa, com assinatura no formulário 

preenchido por eles quando iniciamos a pesquisa de campo. 

Posto isto, lembramos que o homem tem utilizado, ao longo da sua história, 

signos como instrumentos psicológicos em diversas situações, passando a ser 

compartilhados por membros do mesmo grupo social, fazendo uma mediação entre 

o indivíduo e o mundo. Tanto Vygotsky quanto Bakhtin concebem que a consciência, 

ou os processos psicológicos superiores, é engendrada no social, a partir das 

relações que os homens estabelecem entre si, por meio dos signos, ou seja, pela 

mediação da linguagem. 

 No fluxo da interação com outros sujeitos no Facebook, o discurso da 

Aluna1B ganha diferentes significados, de acordo com o contexto em que surge e o 

diálogo se revela numa ligação entre a linguagem e a vida, onde, de acordo com 

Bakhtin, se confrontam os valores sociais contraditórios. Ao agradecer “os votos 

conquistados de forma limpa, sem corrupção”, a Aluna1B, internaliza o texto que 

passa a ser uma representação mental que serve como signo mediador na sua 

compreensão de mundo. 

 Ao ser solicitada a redigir um texto que trata de um tema que foi discutido, 

compartilhado, curtido ou comentado nas interações praticadas na rede social, a 

Aluna1B utilizou signos para transformar os processos interpessoais em 

intrapessoais, constituindo-se no que Vygotsky chama de internalização ou a 

reconstrução interna da atividade externa. A aprendizagem se deu através do 

emprego de signos e instrumentos de interação, onde a presença do outro é 

indispensável.  
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 Ao valorizar essa interação dialógica, a Aluna1B deixou de ser um agente 

passivo e receptivo, para ser um sujeito que age e pelo discurso recria-se em outras 

vozes, atuando no que Vygotsky denomina de ZDP, passando a ser capaz de criar 

textos de forma independente, consolidando a sua capacidade de redigir, sem a 

ajuda do professor, conforme vemos no texto abaixo, quando ela cita que na sua 

cidade existe muita corrupção por causa da compra de votos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna1B: 

 

Vale salientar que a aluna apresenta dificuldades com relação à grafia correta 

das palavras e à construção sintática das frases, o que não impede que haja uma 

relação do texto com as informações compartilhadas no Facebook, assim como a 
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compreensão da mensagem que ela se propõe a passar. É certo que durante as 

trocas interativas nem sempre há uma preocupação quanto aos erros ortográficos, 

apesar da maioria dos alunos entrevistados terem respondido que procuram 

escrever as palavras corretamente devido à exposição a qual são submetidos nas 

redes sociais. No entanto, não nos propomos a analisar esses aspectos, que já 

foram abordados em diversos estudos.   

Quando observamos os textos de alunos que nunca acessaram a internet, 

percebemos a dificuldade para redigir, expressando uma visão subjetiva de mundo, 

utilizando apenas referências do seu dia-a-dia, sem utilizar dados concretos sobre o 

tema abordado. A própria forma de organização estética do texto revela pouca 

intimidade com o gênero textual solicitado na redação, conforme vemos no texto do 

aluno que denominamos Aluno1A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno1A 

 

Não podemos atribuir essa dificuldade apenas ao fato do aluno não ter 

acesso à internet ou às redes sociais, mas nos valendo da concepção de dialogismo 

Bakhtiniano, na qual o ato dialógico é um evento que acontece na unidade espaço-

tempo da comunicação social interativa, sendo determinado por ela, ou seja, o que 
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se diz é determinado pelo lugar de onde se diz, não se confundindo assim, com o 

diálogo face-a-face, compreendendo uma relação entre discursos, em diferentes 

tempos e espaços. Nessa perspectiva, observamos as mensagens compartilhadas 

pelo sujeito que denominaremos Aluna2B, em sua página do Facebook, cujas 

postagens são determinadas pelo lugar de onde se diz: o ciberespaço, que utiliza 

signos como auxiliares no plano psicológico, que para Vygotsky, tem a função de 

lembrar, comparar, relatar e sugerir coisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna2B 

 

Para Vygotsky (1991), a principal função da linguagem é a de intercâmbio 

social, ou seja, é para se comunicar com seus semelhantes que o homem cria e 

utiliza os sistemas de linguagem. Para que haja uma comunicação eficiente, esse 

intercâmbio necessita da segunda função da linguagem: o pensamento 

generalizante, que consiste nos signos que simplificam e generalizam a experiência 

vivida, o que permite que ela seja transmitida a outros. E é dessa transmissão de 

informações que os alunos se valem para ampliar e disseminar seus conhecimentos, 

conforme constatamos no texto da Aluna2B que fala da falta de compromisso dos 

governantes com os eleitores e da troca do voto por um valor insignificante, 

inferências contidas na mensagem compartilhada por ela no Facebook. 
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Aluna2B 

 

As dificuldades com relação à correta grafia das palavras e a construção 

sintática do texto também é observada nesta redação, o que se confirma uma 

tendência em todas as produções analisadas. No entanto,  não consideramos que 

essa deficiência, comum aos alunos do ensino médio, especialmente os que estão 

na escola pública, possa comprometer os resultados da nossa pesquisa, que se 

detém apenas na análise da assimilação e internalizaçção de conteúdos que se 

transformam em aprendizagem. 

Ao compararmos o texto da Aluna2B, com o do Aluno2A, pertencente à turma 

que tem pouco ou nenhum acesso à internet, é notória a deficiência nos aspectos 

gramaticais do texto deste último. Apesar de existir  coerência entre o tema 

solicitado e o texto redigido, não há coesão entre as frases, que são amontoadas 

sem qualquer preocupação estética ou sintática. Não há, portanto,  uma relação 

concreta com os fatos noticiados pela mídia, conforme observamos no texto: 
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Aluno2A 

 

 

É perceptível no texto acima,  a presença de conhecimentos advindos do 

senso comum, observados em expressões como: prometer mundos e fundos, assim 

como em generalizações do tipo: todo político é corrupto. São recursos dos quais o 

aluno se vale para produzir o texto, porque ele não tem acesso a informações mais 

concretas sobre o assunto. Ao compararmos com o texto da  Aluna2B, vemos que 

esta utiliza termos mais comuns de se encontrar nas informações que circulam na 

mídia, como deveres do cidadão,  vender a consciência, solicitar reforço policial, 

entre outros, que corroboram a ideia de que há uma relação direta entre o que eles 

compartilham nas redes sociais com o que eles escrevem. 

Ao analisarmos as postagens da Aluna3B, no seu Facebook, dias antes da 

produção do texto solicitado, ela fala sobre fiscalização, mensalão e desvio de 

dinheiro público e ao mesmo tempo curte e compartilha diversas informações e 

imagens relacionadas à temática. É  importante registrar que apresentamos neste 
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trabalho apenas uma página do Facebook de cada aluno/aluna que tem seu texto 

analisado, mas a observaçao foi feita em dezenas de páginas, acompanhadas 

durante 15 dias, para a constituição do  corpus desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna 3B 

 

Um dos quatro pilares da Educação, de acordo com relatório da UNESCO, é 

aprender a aprender, que trata da necessidade do aluno de interpretar e selecionar, 

dentre a enxurrada de informações que recebe, quais são essenciais e quais podem 

ajudá-lo a refazer opiniões e serem aplicadas na sua vida prática. Na perspectiva de 

Vygotsky, seria encontrar a margem de liberdade para assimilar e adaptar os novos 

conhecimentos aos já acomodados, conforme o estilo cognitivo, o ritmo de 

aprendizagem e as formas de percepção do sujeito-aprendiz.  

É desse pilar que estamos tratando, quando analisamos a assimilação de 

novos conhecimentos adquiridos pelos alunos em suas práticas sócio-discursivas 

através de redes sociais. É o que percebemos no texto da Aluna3B ao comparamos 

o texto redigido com a sua página do Facebook, onde ela seleciona, dentre as 

inúmeras informações disponíveis na sua rede de contatos, aquelas que lhe serão 
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úteis no seu cotidiano, assimilando novos conhecimentos que serão colocados em 

prática na hora em que ela é solicitada a produzir um texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna3B 

 

Aprender é fazer desencadear na mente do sujeito processos cognitivos 

complexos como: reconhecer conceitos novos e compará-los aos já existentes na 

memória, adquiridos pela experiência de vida, encontrando o ponto de equilíbrio 

entre as informações já existentes e as recém-chegadas à mente, para, ao final do 

processo, condensar o conhecimento desejado. A aprendizagem efetiva de um novo 

saber, de acordo com Vygotsky (1991), só acontece depois da experimentação 

cognitiva e sensorial de tais processos acionados pela experiência concreta e pela 

abstração do aprendiz.  

Somente pelo dizer, na dimensão discursiva, e pelo agir, na dimensão social, 

o aprendiz verbaliza e experimenta o que aprendeu, consolidando definitivamente 

aquele conhecimento. Dessa forma, entendemos que o sujeito que não compartilha 
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uma grande quantidade de conhecimentos, a exemplo do Aluno3A, que pertence ao 

grupo que não tem contato com as redes sociais, as possibilidades de consolidação 

de novos conhecimentos são menores que os que utilizam o Facebook durante boa 

parte de sua vida. É o que observamos no texto do aluno acima citado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno3A 

 

A falta de informações concretas sobre o tema, devido ao aluno não participar 

de trocas interativas nas redes sociais, se configura como um dos motivos das 

dificuldades que ele apresenta para se expressar através da produção textual. 

Concordamos que o fato do sujeito não ter acesso  à internet não é a única 

justificativa para ele apresentar um texto com deficiências no aspecto semântico e 

no sintático.  

A geração que cresce com acesso a vídeo-game, computador, telefone 

celular, câmera digital, MP3 Player, entre outros equipamentos digitais, apresenta 

modos de pensar e de se comportar que os fazem adquirir um conjunto de 

características e práticas sociais, afetivas e intelectuais bem diferentes dos que não 

têm acesso a essas tecnologias, conforme constatamos ao longo da pesquisa. 
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Observamos que os sujeitos pertencentes ao grupo dos que têm acesso à 

internet e mais especificamente às redes sociais desenvolvem a capacidade de 

apreender, gerenciar e compartilhar novos conhecimentos aprendidos com os 

parceiros das comunidades virtuais por eles frequentadas. É o que constatamos ao 

confrontarmos as informações compartilhadas no Facebook da Aluna4B, com o texto 

por ela produzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna4B 

 

A aluna posta um texto alertando os conterrâneos sobre a compra de votos 

praticada pelos candidatos que batem à porta do eleitor para comprarem sua 

liberdade. No texto escrito na escola, ela fala da falta de compromisso dos políticos 

com os eleitores e pede que fiquem atentos a esse tipo de político que vai tentar 

corrompe-los. Podemos considerar assim, que “são discursos que refletem e 

refratam a realidade da qual fazem parte construindo uma verdadeira tessitura da 

vida social” (Freitas, 2005, p. 33). 
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Aluna4B 

 

 

Percebe-se que o texto abaixo, do Aluno4A, tem basicamente as mesmas 

informações contidas na redação da Aluna4B. As  diferenças são os recursos 

argumentativos que cada um utiliza para fundamentar seus pontos de vista. O 

primeiro utiliza argumentos menos consistentes, visto que não demonstra muito 

conhecimento a respeito do tema, enquanto a Aluna4B apresenta mais desenvoltura 

e coerência e conteúdo,  ao abordar o assunto. 
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Aluno4A 

 

Para Vygotsky (1991), o aprendizado é resultado de um processo, ou seja, 

não nasce pronto ou previsto dentro do indivíduo, ele vai sendo construído através 

do processo de interação social, daí a importância da relação entre as pessoas, 

como parte da construção desse processo, como observamos nas interações 

praticadas pelo Aluno5B, que compartilha opinião que fala sobre qualificação dos 

jovens, termo por ele internalizado e reproduzido no texto, quando ocorre a 

mediação na ZDP, conforme veremos mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno5B 
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Considerando que, para Vygotsky (1991a), a internalização é uma 

reconstrução interna de uma atividade externa, e que esse processo de 

reconstrução envolve sempre uma atividade interpessoal, deduzimos que o outro é 

um parceiro constante do eu em seu processo de desenvolvimento e em suas 

diferentes formas de apropriação do mundo. É o que constatamos no texto 

produzido pelo Aluno5B, quando ele repete a expressão apropriada do discurso do 

outro, conforme vemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno5B 

 

Considerando que a construção de sentido ocorre no  encontro/confronto 

entre diferentes vozes que se manifestam no ato dialógico, a compreensão dos 

sentidos que os sujeitos produzem para suas experiências requer a análise 

contextualizada dos enunciados produzidos. O termo “sentido” é usado aqui na 

concepção de Bakhtin (1987) que estabelece uma diferenciação entre significado e 

sentido. A significação se constitui nos elementos repetíveis, reiteráveis do discurso. 

O sentido é individual, não reiterável e expressa uma determinada situação histórica 

concreta que deu origem à enunciação.  
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Analisando o texto produzido pelo Aluno5A, não encontramos marcas textuais 

que nos permitam inferir que há aprendizagens advindas de práticas sócio-

discursivas mediadas pela internet. Trata-se de um sujeito que não acessa a internet 

e, portanto, não participa de ato dialógico proporcionado pelas interações virtuais 

que os alunos praticam ao interagirem nas redes sociais, confrontando vozes que se 

manifestam nas suas expressões verbais. Para Vygotsky (1991), a importância do 

meio social sobre a formação intelectual do indivíduo é tão grande, que diferentes 

culturas produzem diferentes formas de desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno5A 

 

Observando as expressões utilizadas pelo Aluno5A, ao iniciar o seu texto, 

inferimos que jogos de azar fazem parte da sua cultura e a dificuldade que ele tem 

para desenvolver o raciocínio e estabelecer uma relação com o tema sugerido pelo 

professor, revela a falta de intimidade com a temática, o que resulta em um texto 

confuso e sem argumentos. Não há referências a acontecimentos que estão 

presentes na mídia, especialmente porque a data da produção do texto antecedeu 

um acontecimento importante, que foram as eleições municipais.   
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Na concepção de Bakhtin (1987), a consciência individual se constitui no 

plano social, portanto, indivíduo e grupo se constituem numa relação de 

reciprocidade na qual tanto o grupo se forma pelas contribuições dos indivíduos que 

o integram, quanto os indivíduos constroem sua subjetividade a partir daquilo que 

vivenciam no plano social. Relação que constatamos nas trocas interativas 

praticadas pelos sujeitos nas redes sociais, observadas nas páginas do Facebook, 

como a do Aluno6B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno6B 

 

Na postagem, o aluno revela sua intenção de voto e convoca os internautas a 

monitorarem as ações dos vereadores da sua cidade. Quando este sujeito é 

solicitado a redigir um texto sobre Corrupção, ele traz a temática para o contexto do 

município e repete expressões utilizadas no Facebook, mais uma vez evidenciando 

o processo de internalização de conhecimentos tal como propõe Vygotsky no 

conceito de ZDP. 
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Aluno6B 

 

Ao confrontarmos o texto do Aluno6B, com o produzido pelo Aluno6A, 

percebemos que este último se vale de sua experiência de vida, limitando-se a 

aspectos do seu dia-a-dia, se valendo de chavões como força de vontade, para se 

posicionar sobre o tema. Ressaltamos que não estamos afirmando que os demais 

alunos que interagem nas redes sociais não utilizem expressões desse tipo. Apenas 

constatamos que os alunos que não têm acesso à internet apresentam mais 

dificuldades para produzir textos, conforme mostramos ao longo das análises.  
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Aluno6A 

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos pertencentes à turma B não 

podem ser creditadas às condições sócio-econômica-cultural destes sujeitos, haja 

vista que apresentam o mesmo perfil dos alunos da turma A, o que inferimos que as 

melhorias constatadas nos textos dos alunos que pertencem à turma que acessam 

com frequência a internet, se devem às trocas interativas. Aprendizagens 

colaborativas que encontram respaldo nas construções teóricas tanto de Vygotsky 

quanto de Bakhtin porque ambos concebem o conhecimento como algo 

intermediado e contínuo. 

Acreditamos que as análises apresentadas são suficientes para 

comprovarmos a tese de que existem aprendizagens nas trocas interativas dos 

usuários das redes sociais, que podem ser creditadas à ampliação do repertório de 

informações desses usuários, conforme mostramos neste capítulo, quando 

comparamos e analisamos as diferenças existentes entre os textos dos alunos que 

têm acesso às redes sociais com os que não têm. Constatação que nos permite 

afirmar que os usuários da rede, ao compartilharem mais informações têm um 

repertório mas rico em termos de conhecimentos e consequentemente apresentam 

mais facilidade ao serem solicitados a redigirem textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2011 

revelam que 74,1% dos jovens brasileiros com idade entre 15 e 17 anos, têm acesso 

à grande rede. Os números traduzem a importância das tecnologias digitais na vida 

das pessoas, especialmente dos adolescentes, o que parece não estar sendo levado 

em conta pela escola que continua a ignorar as ferramentas digitais como recursos 

pedagógicos potencialmente eficazes para promover aprendizagens.  

É importante ressaltarmos que o computador sozinho, como ferramenta, não 

promove aprendizagens, sendo necessária a inserção dos sujeitos em ambientes 

virtuais que permitam a troca de informações que são apreendidas, ressignificadas e 

internalizadas sem a necessidade de intermediação da escola, o que se configura 

em autodidaxia, conforme constatamos ao confrontarmos textos de alunos que têm 

contato constante com as mídias interativas com os que não têm. 

No entanto, ao longo das etapas da nossa pesquisa, em contato direto com 

os sujeitos, os professores e a gestão escolar, percebemos que apesar de ter um 

laboratório de informática com 25 computadores em rede, a escola não utiliza esses 

recursos de forma pedagógica. Não há nenhum projeto ou sequência didática 

envolvendo essas tecnologias disponíveis para que os alunos possam desenvolver 

habilidades de leitura e escrita, mediadas pelo computador e o uso da internet. 

Observamos que o laboratório de informática é utilizado normalmente como 

forma de ocupar o horário de aulas de professores faltosos, que não fazem um 

planejamento de aula para ser colocado em prática na sua ausência. O que ocorre é 

que nesse horário que os alunos ficam sem professor, alguém do apoio pedagógico 

leva os alunos para o laboratório, liga os computadores e eles acessam 

aleatoriamente o que for do seu interesse, não tendo, portanto, nenhum rendimento 

em termos pedagógico. 

Quando pensamos em pesquisar as tecnologias digitais como mediadoras de 

aprendizagens que acontecem fora da sala de aula, de forma autodidata, a intenção 

foi constatar que ao ocuparem parte do seu dia em contato com as mídias, os alunos 

não estão apenas realizando atividades consideradas passatempo, pois ao 

redigirem qualquer tipo de texto, eles estão exercitando a escrita, assim como 
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praticando o ato de leitura, o que inevitavelmente vai proporcionar aprendizagens 

que não estão sendo na maioria das vezes trabalhadas no ambiente escolar.  

O propósito final desta pesquisa, então, é fazer com que gestores, suportes 

pedagógicos e professores percebam os atrasos acumulados na escola, conforme 

alerta Lévy (1999), e comecem a ver as tecnologias como aliadas no processo 

ensino aprendizagem e não como algo que veio para desviar a atenção dos alunos 

que a cada dia encontram menos razões para frequentar o ambiente escolar, que é 

visto como chato e desinteressante, porque o que consideram mais prazeroso, é 

proibido dentro dos muros da escola: a interação com o outro, via internet. 

Reconhecemos que o tema é complexo e que esta dissertação é apenas um 

caminho a ser trilhado para que em breve possamos dar conta de responder a 

diversos questionamentos que precisam ser melhor compreendidos pelos 

educadores que em sua maioria não consegue ver as tecnologias como ferramentas 

pedagógicas indispensáveis para promover os avanços que a educação presencial 

tanto precisa, porque a educação à distância cada dia ocupa mais espaços no 

cenário educacional se valendo de recursos tecnológicos cada vez mais 

sofisticados. 

E quando falamos da inserção de tecnologias em instituições tradicionalmente 

fechadas às mudanças, como a escola, que dispõe dos equipamentos, mas não os 

explora como ferramentas pedagógicas, o processo torna-se ainda mais complexo. 

Trata-se de uma discussão carregada de desafios, obstáculos a serem superados, 

uma vez que o uso do computador no ambiente escolar não é uma questão de 

conveniência e sim de necessidade, já que a escola faz parte da sociedade, não 

sendo uma instituição à parte. 

Levando em conta os desafios acima citados, este trabalho buscou veificar a 

relação existente entre leitura e produção de textos na era da escrita digital, 

mediadas por tecnologias, visto que são práticas irreversíveis e fundamentais na 

forma de expressão na pós-modernidade. A partir dos resultados apresentados, 

percebemos que o ambiente virtual permite um processo de comunicação contínua e 

partilhada na busca do saber, onde é valorizada a capacidade de interagir pela 

leitura e pela escrita e esse compartilhamento torna-se um processo espontâneo de 

aquisição de saberes que na maioria das vezes não estão disponíveis na escola. 

Podemos afirmar que o aperfeiçoamento do uso da língua pode ocorrer a 

partir dessas práticas interativas, conforme observamos durante o período em que 
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acompanhamos as trocas interativas dos alunos no Facebook. Reconhecemos que o 

método comparativo foi um dos caminhos encontrados para verificar se as trocas 

interativas dos sujeitos pesquisados geram aprendizagens. Outra alternativa, além 

de comparar os textos dos alunos com as postagens nas redes sociais, seria 

observar se os conteúdos presentes no textos dos alunos foram trabalhados não 

somente em língua portuguesa, mas em outras disciplinas, como História, Geografia 

e Sociologia, por exemplo. 

Lembramos que o trabalho de pesquisa foi desenvolvido em contato com 

professores de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, devido a metodologia da 

pesquisa, que estabeleceu a produção textual como a forma mais simples de se 

utilizar como objeto  para comparar com o que os alunos interagem nas redes 

sociais. Também pela cultura que temos do professor de Português ser o único 

responsável por trabalhar competências textuais com os alunos. Acreditamos que a 

pesquisa aplicada a outras disciplinas, também poderá produzir achados 

interessantes no aspecto interdisciplinar. 

É fato que dependemos da escrita para existir efetivamente e atuar no mundo. 

E o que as Tecnologias de Informação nos proporcionam é o constante e sempre 

necessário processo de leitura e produção de textos para sermos bons 

leitores/escritores de textos, conforme observamos nos resultados obtidos na 

pesquisa. Tal constatação nos permite afirmar que as possibilidades de texto e 

escrita na internet podem ser bastante produtivas, mas para que isso ocorra, é 

necessário que os professores estejam preparados no sentido de tirar o melhor 

proveito das novas tecnologias diante da aprendizagem dos seus alunos, auxiliando-

os a adquirirem mais capacidade de análise e argumentação, evitando o simples 

copiar e colar, sem ao menos realizarem uma leitura do texto. 

A responsabilidade do professor nesse novo contexto é desafiador, 

estimulador e mediador para que os alunos desenvolvam as competências  

necessárias para se inserirem num mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Competências essas ainda pouco estudadas, como o domínio intrapessoal, que tem 

relação com a capacidade de lidar com emoções e moldar comportamentos para 

atingir objetivos e o interpessoal que envolve a habilidade de expressar ideias, 

interpretar e responder aos estímulos de outras pessoas, conforme mostramos neste 

trabalho, na perspectiva de Vygotsky e Bakhtin.  
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É importante reiterarmos que não é apenas no ambiente escolar que 

construímos aprendizagens significativas e compartilhamos conhecimentos, 

conforme constatamos ao longo da pesquisa. Com o avanço das tecnologias, as 

novas formas de aprender são apresentadas de forma quase que automática aos 

usuários das tecnologias, proporcionando a autodidaxia à qual nos referimos ao 

longo do texto. Ao acessar a rede e interagir com o outro, o aluno interfere no 

ciberespaço, reorganizando o fluxo de informações das quais ele é composto. De 

certa forma, ele é um leitor-autor, pois, ao escolher suas ações nas interações 

praticadas no ambiente virtual, interfere no modo, no tempo e na ordem com que as 

informações são apresentadas.  

Acreditamos ter constatado que as trocas interativas proporcionadas pela 

internet não podem ser consideradas apenas um passatempo para o aluno, visto 

que elas proporcionam aprendizagens que se refletem não apenas nas produções 

textuais solicitadas no ambiente escolar, foco da nossa pesquisa, mas nas práticas 

discursivas que se apresentam no cotidiano do aluno.   Enfim, sabemos que uma 

pesquisa nunca se encerra em apenas um trabalho. Pelo contrário, ela nos 

impulsiona a enxergar outros problemas de forma a continuarmos nessa busca por 

novos conhecimentos. Esperamos dessa forma, abrir novos caminhos, superar 

desafios e, suscitar novas questões, porque pesquisar é um movimento contínuo 

que desafia o pesquisador a querer investigar, conhecer e descobrir sempre mais.   
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