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RAGNEV, Karem Datti. A percepção dos professores sobre o tablet em escolas 
brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade. 2018.116f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem). Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.  

RESUMO 

Esta pesquisa investiga o fenômeno a percepção dos professores sobre o tablet nas 
escolas brasileiras de Ensino Médio de currículo duplo sob o viés da complexidade, 
que emerge a partir da interpretação de relatos dos participantes acerca de seu 
cotidiano pessoal e profissional. Considerando o tablet, como sendo um tipo de 
tecnologia digital móvel (TDM), mais leve e portátil, traz a facilidade de conexão à 
internet a qualquer tempo e em qualquer lugar, e de busca, compartilhamento de 
informações, de maneira ubíqua, ao simples toque dos dedos.  A aprendizagem passa 
a acontecer dentro ou fora da sala de aula, alterando ou facilitando as dinâmicas de 
vida, por meio de um fluxo contínuo de transformações. No âmbito escolar, em 
contrapartida, traz inquietações a respeito do uso e suas potencialidades. Sendo 
assim, esta pesquisa tem por objetivo descrever e interpretar o fenômeno em questão, 
tendo como ponto de partida a pergunta: Qual a natureza percepção dos professores 
sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade? 
Para tanto, recorro aos estudos sobre complexidade de Morin (2005, 2010, 2011, 
2013, 2015, 2016), que é o referencial teórico que sustenta este estudo;  sobre as 
discussões acerca da mudança do perfil do aprendiz e do docente na atualidade 
(MORAN, 1995); das relações da nova cultura digital com o processo de ensino-
aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2010, JENKINS, 2006, KENSKI, 2012, LEVY, 
2000), de formação de professores em uma perspectiva complexa e auto-hetere-
ecoformadora (FREIRE e LEFFA, 2013; MORAES, 2008, 2014). Para investigar e 
interpretar o fenômeno, adoto a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 
Complexa (AHFC), proposta por FREIRE (2017). Nessa abordagem é possível 
descrever e interpretar fenômenos da experiência humana, tendo-se a complexidade 
como base. A pesquisa realizada contou com a participação de 3 professores, de duas 
escolas brasileiras de Ensino Médio de currículo-duplo, onde o tablet era utilizado. 
Foram utilizados questionário de perfil e relatos dos participantes, cujos textos foram 
interpretados e dos quais emergiram os seguintes temas que ajudam a compor a 
essência do fenômeno: aplicabilidade, usabilidade, receptividade, resistência, 
navegabilidade, planejamento e sustentabilidade. Ao final dessa experiência foi 
possível compreender a importância de se adotar uma visão sistêmica e complexa 
quando se trabalha com tecnologias móveis no ambiente escolar, objetivando 
estabelecer conexões com o mundo fora da sala de aula, no sentido de empoderar os 
alunos para exercerem seu papel como cidadãos críticos e éticos no mundo real. 

Palavras-chave: 1. Dispositivos Móveis 2. Currículo duplo. 3. Complexidade.    
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dual diploma program in Brazilian schools from the perspective of complexity. 
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ABSTRACT 

This research aims to present the phenomenon the teacher´s perception about the   
tablet in high school dual-diploma program in Brazilian schools from the perspective of 
complexity. The phenomenon emerges from the interpretation of the participants’ 
written records about the use of tablets in their professional and personal contexts. 
Tablets are a type of mobile device (MD), light weighted, and portable. With a tablet 
device, it is much easier to access the internet at any time at any place, searching and 
sharing information at the tip of one´s finger. The learning process is to happen inside 
and outside the classroom changing and facilitating people´s routine at a tremendous 
and continuous transformation process. In scholar settings, these changes may raise 
several assumptions and doubts about its use and potentialities. Thus, this research 
aims to describe and interpret the phenomenon mentioned above in order to seek for 
the answer for this enquiry:  what is the nature of the phenomenon of the teacher´s 
perception about the tablet in high school dual-diploma program in Brazilian schools 
from the perspective of complexity? The theoretical foundation of this research is the 
theory of complexity by Morin (2005, 2010, 2011, 2013, 2015, and 2016). Furthermore, 
(a) some other studies concerning the changes in the student´s learning profile and 
the teacher´s profile in this new technological era by Moran (1995);  (b) about the 
relationships between the new digital cultural scenarios with the ubiquitous learning 
process by SANTAELLA (2010), JENKINS (2006), and KENSKI (2012) and by LEVY 
(2000); (c) about teacher education and self-hetero-eco technologic formation process 
grounded on complexity principles by FREIRE and LEFFA (2013), MORAES (2008, 
2014) are taken into account. Aiming to investigate and interpret the phenomenon, the 
methodological choice is the Complex Hermeneutic-Phenomenological Approach 
(FREIRE, 2017). In this approach, it is possible to describe and interpret the 
phenomena of human experience based on complexity. The research participants 
were 3 teachers from two high school dual-diploma program in Brazilian schools, 
where tablet has been used. A profile survey and written reports have been used as 
instruments for gathering texts. In the interpretation of the texts originated from the 
participants, it was possible to identify the themes that compose the phenomenon 
under this study: application, usability, receptivity, resistance, navigability, planning e 
sustainability.  At the end of this lived experience, it was possible to understand the 
importance of adopting a systemic and complex perspective when tackling with mobile 
technology and its possible influences in scholar settings, aiming to establish 
connections with world outside the school in order to empower learners to act more 
critically and ethically in the real world 

Key words: mobile device, dual diploma, complexity. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Neste trabalho, investigo o fenômeno percepção dos professores sobre o tablet, 

em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade - fenômeno que 

emerge no momento inicial de implementação do programa de Ensino Médio Norte-

Americano, sob a forma de currículo-duplo, em duas escolas brasileiras, em que os 

alunos utilizam tablets para acessar o material didático do curso. O momento pareceu-

me propício para investigação, pois sempre tive interesse em pesquisar a respeito da 

visão do docente sobre os momentos de inserção de tecnologia. 

Meu interesse pela investigação acima apresentada está também entrelaçado 

ao meu processo de amadurecimento profissional, acadêmico e pessoal: fatores que 

me impulsionaram a chegar ao Mestrado. Sempre tive interesse pela busca de 

recursos para aprimorar meus conhecimentos, recursos que me permitissem melhor 

compreender a sala de aula, as metodologias, o processo de ensino-aprendizagem, a 

fim de que pudesse contribuir para a criação de uma escola como um espaço de 

ensino-aprendizagem diferente daquele em que eu havia estudado. Naqueles anos 

(décadas de 1980 e 1990), a escola básica não era um local em que o aluno podia 

aprender inglês de maneira significativa, pois o foco principal era o ensino de 

gramática, sem conexão com o uso do idioma no cotidiano. Por esse motivo, para 

aprender um idioma estrangeiro, os alunos (eu, inclusive) precisavam procurar 

escolas específicas para essa finalidade. Existia, portanto, uma lacuna entre o que a 

escola tradicional oferecia e a necessidade do aluno. 

Essa busca incessante levou-me a diversos momentos de inquietação. De 

aluna de escola de línguas, passei, então, a lecionar. Algo comum nos institutos de 

línguas naquelas décadas. Promover um espaço de ensino-aprendizagem 

significativo, em que alunos pudessem obter bons resultados, parecia, para mim, ser 

a meta a ser alcançada. Poder atender aos alunos com foco em suas reais 

necessidades de uso da língua, em um contexto real de vida profissional e pessoal, 

tornou-se meu ideal de vida. Naquela época, ensinava inglês em um instituto de 

idiomas no período vespertino e, em paralelo, cursava graduação na área da saúde, 

pois havia resolvido dar continuidade ao curso de formação técnica na área de 

Nutrição. Tal experiência foi relevante, pois ajudou-me a entender que o ser humano 
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é um ser, um todo, constituído por partes que se influenciam e se retroalimentam, ou 

seja, que é constituído pelo corpo físico, mental e psicológico1. 

Por estes motivos, em 1996, aceitei o desafio de fazer parte do quadro 

societário de uma unidade franqueada de escola de línguas. Nesse mesmo ano, iniciei 

o curso de graduação em Letras. Ao iniciar o curso, entendi que os conteúdos teóricos 

ensinados na universidade não respondiam aos meus questionamentos e dúvidas 

sobre os desafios que vivenciava na rotina da escola. Dentre os que mais me 

incomodavam, estavam: a dificuldade dos alunos para aprender um idioma 

estrangeiro, a adequação do material didático às reais necessidades dos alunos, a 

inserção de recursos paradidáticos para incentivar ou aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. Notava que os alunos precisavam de recursos, além do livro didático, 

para que pudessem vivenciar momentos significativos de ensino-aprendizagem. 

Notava que existia uma grande lacuna entre a teoria e a prática – e isso me motivou 

a continuar a jornada de estudos e descobertas. 

Ao final da graduação, fui estudar sobre metodologias de ensino de língua 

inglesa no exterior, Estados Unidos. Durante essa experiência, pude entender como 

música, filmes, gravações, artigos de jornais e revistas poderiam ser utilizados como 

recursos didáticos para despertar o interesse dos alunos, tornando o processo de 

ensino de línguas mais motivador.  Os computadores já eram disponibilizados aos 

alunos da universidade, para pesquisa e produção escrita.   

Ao voltar ao Brasil, deparei-me, no entanto, com uma realidade muito diferente 

em relação ao ensino de inglês no contexto em que atuava: as aulas aconteciam por 

meio de uma metodologia imposta pelo sistema franqueado que, muitas vezes, era 

distante da realidade do aluno que procurava a instituição. Desliguei-me dessa escola, 

pois recebi uma proposta de trabalho mais desafiadora.   

Nesse mesmo período, final da década de 1990, as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (doravante TIC) começaram a fazer parte da vida das pessoas de 

maneira ascendente. Vivíamos um período de rápida disseminação dos computadores 

e da rápida evolução dos softwares, fatores que permitiam o armazenamento das 

informações com maior facilidade.  

Mais tarde, na primeira década dos anos 2000, a era da mobilidade teve seu 

início, como relata Cerqueira (2014). Nessa década, políticas públicas de inclusão 

                                                             
1 Essa experiência anterior ajudou-me a entender, agora, a teoria da complexidade, pano de fundo 

deste trabalho, que trato mais adiante.  
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digital começaram a ser intensificadas. Ao mesmo tempo, devido ao crescimento 

econômico, os computadores foram popularizados e passaram a ser conectados à 

rede de internet Wifi, potencializando o seu uso como forma de conexão. A rede passa 

a ser acessada não somente por meio de desktops, mas por meio de dispositivos 

móveis, como notebooks, celulares, smartphones, netbooks, palmtops e tablets. 

Consequentemente, passamos a viver um momento de considerável conectividade, 

pois o acesso à rede passa a ser possível, não apenas a qualquer tempo mas, 

sobretudo, em qualquer lugar. 

Nesse novo cenário, a conectividade e a portabilidade aumentaram a 

mobilidade. Essa última contribuiu para a aprendizagem móvel, ou m-learning2. Tais 

modificações permitiram o surgimento de novas metodologias que possibilitam ao 

aluno não mais estar presente na sala da aula. Além disso, as oportunidades de 

aprendizagem passaram a ser, consequentemente, ampliadas. 

O aumento e a facilidade da conectividade permitiram também a evolução dos 

mecanismos de busca de informação. O aluno passou a entender que poderia 

aprender fora e dentro da escola, a qualquer momento, o que Santaella (2010, p.19) 

define como “aprendizagem ubíqua”: 

 

Processos de aprendizagem abertos significam processos 
espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor 
das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que são possíveis 
porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer hora do 
dia e da noite. Por meio dos dispositivos móveis, à continuidade do 
tempo se soma a continuidade do espaço: a informação é acessível 
de qualquer lugar. É para essa direção que aponta a evolução dos 
dispositivos móveis, atestada pelos celulares multifuncionais de última 
geração, a saber: tornar absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso 
à informação, à comunicação e à aquisição de conhecimento 
(SANTAELLA, 2010, p.19). 
 

Nessa mesma direção estão os estudos de Tapscott (1999). O autor define a 

nova geração de alunos, como “N-Gen”, ou seja, geração Net, de cuja cultura a 

internet faz parte. Concordo com o autor, quando menciona a facilidade com que as 

novas gerações utilizam recursos tecnológicos3, justificando que elas já nascem em 

                                                             
2 Mobile learning. O conceito será detalhado mais adiante. 
3 Recursos tecnológicos correspondem aos recursos da tecnologia. A expressão “recursos 

tecnológicos” é mencionada continuamente neste trabalho. Segundo Cerqueira (2014, p.27), o 
Conceito de tecnologia “abarca a construção e aplicação, pelo homem, de toda a sorte de 
conhecimento, a despeito de toda a produção humana acerca da tecnologia analógica”. Neste 
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contato com a tecnologia. Além disso, o autor comenta que os pais dessas crianças 

costumam relatar que seus filhos utilizam a tecnologia com mais agilidade; veem a 

tecnologia como parte de seu ambiente e acabam assimilando-a naturalmente, o que 

não acontece com os adultos, que costumam apresentar mais dificuldade na 

assimilação e na aprendizagem do uso da tecnologia. 

Outro ponto ressaltado pelo autor e vivenciado por mim, é que hoje, as famílias 

já têm acesso à internet em suas casas, o que tem modificado a relação entre pais e 

filhos. Os filhos passam a ensinar os pais a utilizar a tecnologia.  Além disso, a 

facilidade de compra e manuseio dos dispositivos móveis favorece a rápida 

disseminação desses recursos. 

Nessa mesma direção, Gebran (2009) enfatiza a facilidade de acesso, pois o 

usuário entra em contato com qualquer informação ao simples toque dos dedos, sem 

a necessidade de senha. Mas, como essa facilidade repercutiria em uma escola 

tradicional? A facilidade de acesso e a variedade de aplicativos existente oportuniza 

uma diversidade de usos, sem falar nas vantagens que a portabilidade oferece. Dessa 

forma, podemos pensar em uma disseminação democratizada da informação e na 

possibilidade que ela geraria de construção de conhecimento. Contudo, há também 

uma contradição que não pode ser ignorada: os alunos, que passam ter acesso à 

informação rapidamente, a qualquer tempo, também fazem parte de uma escola que, 

muitas vezes, parece estar fechada à nova realidade.  A escola e a vida real dos 

alunos parecem estar distantes, existindo em mundos diferentes.  

A partir da linha do tempo, delineada acima, entendo que a escola vem sendo 

desafiada a enfrentar o paradigma tradicional e a implementar novas metodologias de 

ensino com objetivos educacionais claros, especialmente pelo fato de, muitas vezes, 

os alunos terem os celulares em sala de aula, sendo acessados às escondidas 

durante as aulas, para uma pesquisa rápida, ou, até mesmo, para confirmar alguma 

informação que está sendo ensinada naquele momento. Passo, assim, a refletir: quais 

questões estão imersas nessa nova realidade digital, tecnológica e como se articulam 

aos contextos educacionais nos quais trabalhamos? Esses questionamentos me 

levam a concordar com Gebran (2009) sobre a necessidade de se repensar o papel 

da escola, rever o processo ensino-aprendizagem, incorporar novas visões de mundo, 

                                                             
trabalho, os termos “tecnologias digitais da informação e comunicação” (TIC) e “recursos 
tecnológicos” são utilizados como sinônimos. 
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exercitar a imaginação e não somente a razão, e tratar o ser humano de maneira 

diferenciada: 

Devemos formar um ser humano criativo, que produza novas ideias, e 
não um ser passivo, mecanizado, que só absorva informação sem 
gerar conhecimento. Mas, as escolas não devem ser influenciadas, 
principalmente pelos sistemas de comunicação, a ponto de adquirir 
esses artefatos apenas para serem consideradas escolas modernas 
(GEBRAN, 2009, p.24). 

 

Essa afirmação traz considerações importantes sobre novas mudanças no 

perfil do aluno atual e sobre o modo como os educadores e os gestores (eu me incluo 

nessa categoria) estão preparados para receber este aluno. Quais seriam as 

percepções do docente ao inserir a tecnologia em seu cotidiano de sala de aula? 

Minha prática como coordenadora e gestora de instituições de ensino tem me 

apontado que se o professor não aceita uma nova política, não irá colocá-la em 

prática. Muitos dizem que quando fecham a porta de sua sala de aula, têm o domínio 

e fazem o que e como acreditam. Por esses motivos, percebi que, como gestora, não 

conseguiria inserir tecnologia em sala de aula de maneira crítica se a proposta não 

passasse pela aprovação do professor. Além disso, seria necessário que ele se 

conscientizasse sobre os resultados positivos que tal mudança traria. 

Considerando os argumentos acima, percebi que precisava investigar e 

compreender a essência do fenômeno que defino como sendo o focal da pesquisa 

apresentada nesta dissertação e que teve por objetivo principal descrever e interpretar 

a percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo 

sob o viés da complexidade - um fenômeno da experiência humana vivida por 

professores que atuam em um contexto específico. Assim, a pergunta que norteia esta 

pesquisa é:  

 

Qual a natureza da percepção de professores sobre o tablet em escolas   

brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade? 

 

Levando em conta o objetivo proposto para esta dissertação, realizei minha 

pesquisa com três professores que lecionavam no Ensino Médio Norte-Americano, 

em duas escolas brasileiras, onde o dispositivo móvel tablet era utilizado pelos alunos 

para acessar o livro didático. Essas escolas passavam pelo período de implementação 
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do currículo-duplo naquele semestre e meu interesse era pesquisar sobre o que 

poderia imergir naquele momento.  

Para investigar e interpretar o fenômeno, escolhi a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (AHFC), discutida por Freire (2017), que descreve e 

interpreta um fenômeno da experiência humana, bem como reconhece o background 

e as experiências do pesquisador entrelaçadas às dos participantes da pesquisa, para 

interpretar o fenômeno pesquisado. 

Escolhi como pano de fundo, como base teórica que sustenta esta pesquisa, a 

epistemologia da complexidade (MORIN, 2003, 2011, 2015, 2016), pois, a partir dessa 

perspectiva, poderia refletir sobre o fenômeno pesquisado de uma maneira mais 

ampla, sem reduzi-lo a uma única dimensão. Além disso, entendo que pesquisar sobre 

recursos tecnológicos móveis por esse viés significa adotar uma visão que estabelece 

ligações entre parte-todo-parte, a partir das quais o conhecimento é construído e 

ampliado (MORIN, 2003).  

Segundo Morin (2011), a emergência do paradigma complexo começou a surgir 

no início do século XX, tanto na ciência como na sociedade, e trouxe mais uma forma 

de construir conhecimento a respeito da realidade em que se vive e se faz pesquisa. 

Morin (2011) ressalta que para se compreender o paradigma emergente é 

necessário entender que, antes do surgimento de um novo padrão de pensamento, 

precisamos compreender que este surge como evolução de um paradigma tradicional, 

o qual propõe uma forma simplificadora, redutora de se compreender os fenômenos, 

separando-os, fragmentando-os em disciplinas distintas, separando o todo em 

unidades quantificáveis. No entanto, um estudo na perspectiva complexa considera 

as conexões entre os acontecimentos, as ambiguidades, as incertezas, as 

recursividades, o diálogo de opostos que se complementam. Nessa perspectiva, para 

analisarmos um problema, não podemos dividi-lo em partes, ou mesmo criar 

categorias para analisá-lo. Ao contrário, precisamos considerar que as disciplinas 

podem nos ajudar a entende-lo, mas precisamos saber estabelecer uma relação entre 

elas e considerar todos os fatores que constituem o problema. Em outras palavras, é 

necessário juntar, ligar e religar saberes ao contexto. Moraes (2014, p.31) 

complementa essa ideia, dizendo que compreender o mundo por partes não faz mais 

sentido. A autora enfatiza a necessidade de um “novo tipo de pensamento que 

compreenda o universo em contínua evolução, que respeite os fenômenos naturais e 

reconheça a vida como um rio que flui naturalmente”.  
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Analisar a educação, a escola, na perspectiva complexa, é considerar a junção 

de saberes, para se compreender o processo de construção de conhecimento; uma 

construção que não aprisiona, mas que liberta, que promove espaços para reflexão, 

depuração de reconstrução do conhecimento, que está articulada com a vida, 

conectada com a realidade do aluno de maneira contextualizada (MORAES, 2014).  

Na perspectiva complexa, Morin ([1986] 2015, p.31) menciona que a relação 

sujeito-objeto é aquela na qual o sujeito torna-se objeto de conhecimento ao mesmo 

tempo que se mantém sujeito. Moraes (2014, p.91), pautada em Freire (1987), 

complementa, afirmando que o conhecimento é fruto dessa relação percepção dos 

professores sobre o tablet, em escolas brasileiras de Ensino Médio que adotam 

currículo duplo sob o viés da complexidade e que, portanto, o homem, ou o “ser de 

relações e conexões”, precisa ser visto como pertencente a um mundo constituído por 

uma “rede de relações, que ele expressa por meio da linguagem” (MORAES, 2014, 

p.91). 

Diante da emergência e do rápido crescimento no uso dos tablets, bem como 

das reflexões sobre construção de conhecimento, do papel da escola e da formação 

de professores, a epistemologia da complexidade moriniana parece fornecer 

elementos que auxiliam na interpretação do fenômeno por mim pesquisado. 

A construção de conhecimento pelo aluno, que possa transformá-lo em um ser 

ativo, capaz de utilizar recursos tecnológicos, tem despertado o interesse de diversos 

pesquisadores, em especial, da área da educação. Dentre eles, destacam-se os 

trabalhos de JENKINS (2006), SOARES (2002), LEVY (2000), MORAN (1995), 

MORAN et al (2007), PRENSKY (2010, 2012), CASTELLS (2003, 2009). No entanto, 

existem poucas pesquisas a respeito do uso de tablets em contexto educacional, 

como pude constatar a partir de uma busca na biblioteca digital4 da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), digitando a expressão tablet na 

educação. Encontrei 11 trabalhos, mas somente os de NAVARRETE (2017) e SILVA 

(2016) trazem considerações sobre o uso de tablets em processos de ensino-

aprendizagem. 

No portal de periódicos da CAPES, encontrei 114 trabalhos, dentre os quais 

foram selecionados os estudos mais relevantes e relacionados com este trabalho. 

Dentre eles, destacam-se a dissertação de Mestrado de Valetta (2015), a tese de 

                                                             
4 Disponível em: <https://aleph50023.pucsp.br>. Acesso em: 15 set. 2017. 
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Doutorado de Cerqueira (2014), e os artigos acadêmicos de Giacomazzo e Fuiza 

(2014), Valetta (2015), Lima Filho e Waechter (2015), Campos e Brito (2011), 

Bottentuit Jr (2012), Barbosa et al. (2015), Valetta e Giraffa (2015), Gomes et al. 

(2014), Dias e Araújo Jr. (2012), Nunes (2015), Tessaro et al. (2014), Tavares e Real 

(2015).  

Esses trabalhos abarcam questões sobre as potencialidades dos tablets, uso 

de aplicativos, passando por questões de formação de professores, aprendizagem, 

conceitos sobre mobile learning e a integração de tablets no processo ensino-

aprendizagem. A busca realizada por mim apontou pouquíssimos trabalhos sobre a 

percepção do professor sobre o tablet e, por esse motivo, o presente trabalho vem 

preencher uma relevante lacuna de pesquisa, repercutindo na compreensão sobre a 

percepção do docente sobre o uso de TDM em contextos educacionais5. 

Considero, portanto, o contexto de pesquisa como parte que me ajudará na 

compreensão do fenômeno investigado e das possíveis relações do contexto com o 

objeto de estudo, uma vez que os participantes desta pesquisa são entendidos como 

uma das partes que compõe o todo. Por esse motivo, é importante esclarecer a 

definição de currículo duplo adotado pelas escolas brasileiras, a fim de facilitar a 

compreensão a respeito do contexto em que esta pesquisa ocorreu. 

Primeiramente, é importante mencionar que, nos últimos anos, a oferta de 

programas de Ensino Médio Norte-Americano, como complementação de currículo, 

tem aumentado. Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de São 

Paulo6, foi registrado, no ano de 2017, um aumento no interesse de pais pela matrícula 

de seus filhos em programas desse modelo. O artigo ainda informa modelos de cursos 

oferecidos no Brasil: presenciais ou a distância. Os motivos apontados são vários, 

mas o mais comum é aumentar a exposição do aluno ao ensino da língua inglesa e 

seu desejo por mobilidade acadêmica e, até mesmo, social. 

Nesse aspecto, recorro a Mello, A. H. (2010), que, em seu artigo Educação 

Bilíngue: uma breve discussão, discute questões sobre o aumento do número de 

escolas bilíngues nos últimos anos. Apoio-me na autora para tentar explicar a razão 

                                                             
5 É importante ressaltar que existe uma probabilidade deste espectro de pesquisa ser ampliado, 

devido ao aumento do uso dos dispositivos móveis. Tal previsão vai de encontro dos estudos de 
Moura (2014, p.13): “Com todas estas tendências tecnológicas emergentes, abre-se uma série de 
interrogações que obrigam a um estudo alargado e análise de rigor e profundidade, indo muito para 
além do que a propagada à volta destas tecnologias induz e que a escola deve ter em atenção”. 

6 Disponível em: Acesso em: 20 dez. 2017. 
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aumento da demanda pela procura por um modelo de ensino internacional. A autora 

explica que o principal motivo está na preocupação cada vez maior de termos 

indivíduos “multicompetentes” (MELLO, A. H., 2010, p.21) que buscam desenvolver a 

aprendizagem da língua inglesa, e afirma: “no Brasil, a língua inglesa ganha cada vez 

mais espaço, marcada pela posição do país dominante no cenário mundial tem sido 

traduzida em “hegemonia linguística”. A autora salienta, ainda, que “em todo o mundo, 

as pessoas acreditam que, para ser bem-sucedido econômica e socialmente, elas 

precisam saber inglês e isso, de certa forma, coloca todas as pessoas que falam essa 

língua numa posição confortável” (MELLO A. H., 2010, p.07). 

Mello, A. H. (2010, p.11) traz considerações acerca das escolas que oferecem 

“instrução complementar em uma língua estrangeira”7 – caso do contexto onde esta 

pesquisa se desenvolveu –, enfatizando o papel social desse tipo de escola, de 

maneira crítica, ressaltando que mesmo sendo algo diferenciado, não é acessível à 

grande parcela da sociedade brasileira, e, portanto, é um tipo de ensino elitista, que 

favorece as classes minoritárias de uma sociedade, como visto no trecho abaixo: 

 

[...] não são nem mesmo consideradas como escolas; são entidades 
prestadoras de serviço e como tais não estão sujeitas às exigências 
educacionais previstas no sistema nacional de ensino. Conforme já 
mencionado, apenas uma parcela muito pequena de uma sociedade 
brasileira tem acesso a esse tipo de ensino, sendo, portanto, despido 
de qualquer representatividade em termos da população nacional e do 
sistema educacional brasileiro (MELLO A.H., 2010, p.11). 

 

 Por outro lado, instituições Norte-Americanas de ensino têm explorado 

esse novo mercado, ou porque não dizer, almejam criar uma demanda, por meio de 

programas que certificam os alunos ao final do curso. STORTO (2015, p.18), em seus 

estudos sobre escolas bilíngues no Brasil, mostra que a língua inglesa é a “língua da 

globalização”, representando, para várias pessoas, uma possibilidade de mobilidade 

social, cultural e econômica, que as direciona para melhores empregos, maiores 

salários e, enfim, uma vida melhor. Em sua pesquisa, o autor menciona que escolas 

bilíngues utilizam os termos “educar para o futuro”  (STORTO, 2015, p.82) como forma 

de atrair novos alunos, enfatizando a ideia de inserir “ o aluno no mercado de trabalho 

                                                             
7 Reconheço que existe uma bibliografia vasta a respeito da definição de escolas bilíngues. No artigo 

de Mello A.H. (2010), a autora apresenta um panorama a respeito, citando questões culturais e 
sociais, e destaca as diferenças entre os tipos de escolas bilíngues da atualidade. No entanto, nesta 
dissertação, não tenho o objetivo de investigar ou questionar o modelo de ensino internacional ou 
inserção do currículo Norte-Americano na escola brasileira.  
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ou no mundo globalizado” (STORTO, 2015, p. 82) Concordo com o autor nesse 

aspecto; pais buscam a melhor educação para seus filhos e, nesse sentido, o ensino 

bilíngue ou de línguas passa a ser visto como um “bem de consumo” (STORTO, 2015, 

p.73), que movimenta milhões de reais, motivando instituições estrangeiras, editoras, 

sistemas de ensino a explorarem tais oportunidades. Assim, o programa de Ensino 

Médio Estrangeiro continua em expansão no território brasileiro, por meio do sistema 

de currículo duplo, explicado anteriormente.   

Interessei-me por esse contexto, primeiramente, por trabalhar no programa, o 

que me daria facilidade de acesso aos professores e, em segundo lugar, mas mais 

importante, pelo formato dos livros didáticos adotados: são utilizados no formato 

digital/online e em pdf, acessado por meio de um aparelho tablet que é fornecido ao 

aluno, no momento da matrícula. A decisão por esse modo de adoção do material 

didático foi tomada por dois motivos: (1) custo – o valor de cada livro impresso de High 

School sairia em torno de oitenta por cento do salário mínimo brasileiro, o que tornaria 

inviável e desnecessário, considerando que o livro aqui não é utilizado de maneira 

contínua, mas como referência em momentos da aula; e (2) formato do livro físico – 

capa dura, contendo, em média, 800 páginas, o que o tornaria muito pesado, 

dificultando a rotina do aluno.  

A partir desse contexto, iniciei meus estudos de Mestrado já definindo que iria 

pesquisar a essência do fenômeno percepção dos professores sobre o tablet em 

escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade. Assim, para minhas 

atividades profissionais, esse contexto seria muito propício e adequado. 

Por questões didáticas8, divido esta dissertação em quatro grandes seções, 

além desta, inicial: na seção 2, apresento a fundamentação teórica que escolhi para 

embasar esta pesquisa, a complexidade (MORIN, 2009, 2011, 2015, 2016); discorro 

sobre a formação tecnológica do docente, passando pela formação do professor e 

conceituando m-learning.  

Na seção 3, relato como a pesquisa foi realizada e apresento a metodologia de 

pesquisa escolhida: a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

(AHFC), utilizada como caminho para a interpretação dos registros textuais; descrevo 

                                                             
8 Por adotar a complexidade como viés que tece esta pesquisa, considero que todas as seções estão 

entrelaçadas, formando um grande rizoma. Tais seções continuam sendo tecidas nos momentos 
vivenciados por mim como pesquisadora e autora desta dissertação. 
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o contexto de pesquisa, o perfil dos participantes, os instrumentos de coleta dos 

registros textuais; e detalho o caminho interpretativo.  

Na seção 4, aprofundo a descrição e a interpretação dos registros, detalhando 

os temas hermenêutico-fenomenológicos e as subdivisões que emergiram durante o 

processo de interpretação.  

Na seção Considerações Finais, teço comentários e reflexões relacionadas à 

interpretação apresentada, apresentando minhas considerações a respeito da 

formação de professores e do uso de TDM.  

Ao final, detalho as referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, apresento, primeiramente, o referencial teórico escolhido como 

pano de fundo para o estudo realizado e aspectos da epistemologia da complexidade 

os quais mantêm relação com o fenômeno focal desta pesquisa. Na sequência, 

abordo a evolução tecnológica na perspectiva complexa. Logo após, discuto a 

formação de professores no contexto de uso de Tecnologia Digital Móvel de 

Informação e Comunicação e apresento as principais considerações a esse respeito. 

Por fim, no fechamento da seção, traço explicações a respeito do conceito de M-

learning e do uso do tablet. 

 

 

2.1 Complexidade 

 

A escolha do referencial teórico desta dissertação foi feita a partir de meu 

interesse em investigar e tentar compreender a essência do fenômeno a percepção 

dos professores sobre o tablet nas escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da 

complexidade. 

Procurei, inicialmente, compreender o momento histórico e social em que a 

pesquisa estava sendo tecida, como já descrito nas Considerações Iniciais, levando 

em conta o fato de que a cultura digital de um determinado momento está imbricada 

no cotidiano da vida moderna, em que professores, alunos, gestores, pais, enfim, 

todos atuam, ajudando a constituir o grande sistema social em que a escola está 

inserida. 

É inegável que as novidades tecnológicas fazem parte da vida de todos, 

alterando (facilitando ou dificultando) suas dinâmicas de vida, por meio de um fluxo 

contínuo de transformações que vem, alguma medida, modificando o modo de viver e 

de ser das pessoas, como explica Santaella (2010, p.18): 

 

Isto se dá porque nenhuma tecnologia da linguagem e da 
comunicação borra ou elimina as tecnologias anteriores. O que ela faz 
é alterar as funções sociais realizadas pelas tecnologias precedentes, 
provocando remanejamentos no papel que cabe a cada uma 
desempenhar. Desses remanejamentos resultam gradualmente 
ambientes socioculturais inteiramente novos. 
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Concordo com a mudança sociocultural relatada por Santaella (2010), pois a 

considero relevante. No entanto, as questões provocativas seriam: como as 

tecnologias móveis adentram e são incluídas no ambiente escolar? A escola e os 

professores estariam preparados para acompanhar essa evolução? Como as 

tecnologias móveis poderiam contribuir para que os alunos pudessem desenvolver 

autonomia, autenticidade e cooperação, bem como atuar em uma sociedade em plena 

era digital? 

Faz-se necessário, então, pensar que a escola ocupa um importante lugar 

social, cultural e ideológico na construção de uma nova cultura educacional. Para 

atender à inclusão dessa nova faceta digital, e na tentativa de mostrar ações 

inovadoras, muitas escolas investem na aquisição de aparelhos tecnológicos móveis, 

como os tablets. No entanto, é preciso pensar que, antes de se fazer tal investimento, 

seria importante entender em que visão educacional, que teoria de aprendizagem e 

que perspectiva de construção de sujeito, essa inserção tecnológica estaria 

fundamentada. Moraes (2014, p.16) faz algumas considerações relevantes a respeito 

da questão da apropriação da tecnologia na escola: 

 

O fato de integrar imagens, textos, sons, animação, e mesmo de 
interligar informação em sequências não lineares, como as atualmente 
utilizadas em multimídia e hipermídia, não é garantia de boa qualidade 
pedagógica e de uma nova abordagem educacional. Programas 
visualmente agradáveis, bonitos e até criativos podem continuar 
representando o paradigma instrucionista ao colocar no recurso 
tecnológico uma série de informações a serem repassadas ao aluno 
(MORAES, 2014, p.16). 

 

Concordo com a afirmação da autora e, estabelecendo uma relação com minha 

pesquisa, entendo que nada adianta ter recursos tecnológicos móveis de última 

geração, se os padrões de ensino, calcados em um paradigma tradicional, repetem 

antigas formas de ensinar. Em outras palavras, de nada adiantaria utilizar recursos 

tecnológicos de última geração e continuar atrelado a um paradigma9 simplificador e 

reducionista, que não permite relações críticas sobre o que se faz e como se faz. A 

autora afirma, ainda, que não mudamos uma visão de ensino meramente por mudar 

“uma roupagem” (MORAES, 2014, p.17). Se o aluno continua sendo visto como um 

“mero receptor de informações, um copiador e se os recursos tecnológicos pouco 

                                                             
9 Refiro-me ao termo “paradigma” como utilizado por Morin (2015, p.108): “princípio organizador oculto 

do conhecimento”. 
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fazem para ampliar a cognição humana” (MORAES, 2014, p.19), tudo continuará 

inalterado. 

Dessa maneira, o foco não estaria no uso do aparato tecnológico em si, como 

explica Moraes (2014), mas deveria estar em “como utilizá-lo para o desenvolvimento 

individual e coletivo, visando ao desenvolvimento da autonomia e da coletividade do 

ser humano” (p.19). 

Presumo que se o objetivo do uso das tecnologias móveis recair sobre a 

questão da formação do ser humano, como afirma a autora, de contribuir com o 

desenvolvimento e formação para que ele seja capaz de “aceitar desafios, construir e 

reconstruir teorias, discutir hipóteses, confrontá-las como o real, [...] ter condições de 

influenciar na construção de uma ciência no futuro ou participar dela” (MORAES, 

2014, p.20), então teremos de rever o paradigma educacional. Concordo com a 

afirmação da autora, de que a realidade atual exige que o ser humano tenha uma 

visão global, não-fragmentada, a fim de que possa contribuir para uma sociedade 

“mais ordenada, humana, fraterna e estável” (MORAES, 2014, p.20). 

Concordo também com a autora sobre a necessidade de revisarmos as 

questões que embasam o paradigma educacional vigente, pois este parece não mais 

atender às necessidades da era atual. Além disso, entendo que as mudanças no 

campo da tecnologia em âmbito escolar requerem uma mudança de paradigma na 

área educacional. 

Morin (2000) faz considerações importantes acerca das consequências do 

paradigma tradicional que, se por um lado teve uma função importante na questão de 

disseminar o conhecimento e torná-lo mais acessível, por outro lado favoreceu as 

especializações de tal forma que acabou por obscurecer a mente humana, não 

favorecendo a ela ter uma visão de mundo ampliada. Como explica o autor: 

 

 

 [...] mesmo movimento das especializações, no qual o próprio 
especialista torna-se ignorante de tudo aquilo que não concerne a sua 
disciplina torna-se ignorante de tudo aquilo e o não especialista 
renuncia prematuramente a toda possibilidade de refletir sobre o 
mundo, a vida, a sociedade, deixando esse cuidado aos cientistas, que 
não têm nem tempo, nem meios conceituais para tanto. Situação 
paradoxal, em que o desenvolvimento do conhecimento instaura a 
ressignificação à ignorância e o da ciência significa o crescimento da 
inconsciência (MORIN, 2000, p.17). 
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A respeito dessa mesma ideia, D’Ambrósio (1993) menciona que a 

fragmentação do conhecimento e a forma de pensar fragmentada estão calcadas em 

esquemas racionais, especializados, desprezando o desenvolvimento de uma visão 

global da realidade, especialmente quando não é possível encontrar respostas para 

problemas considerados não solucionáveis. D’Ambrósio (1993) alerta-nos para uma 

necessidade de se pensar a respeito de uma nova concepção de modelos de 

construção de conhecimento. 

Concordo com as considerações dos autores citados, pois fazer o uso da 

tecnologia, em especial, dos tablets, como um recurso moderno para ser usado de um 

modo antigo, de nada adiantaria. Um exemplo seria utilizar o tablet para leitura de 

textos. Em termos do processo de leitura, exclusivamente, qual a diferença de se ler 

na tela de um tablet ou em uma folha impressa? Alguns usuários poderiam relatar que 

o recurso tecnológico teria uma possibilidade de se aumentar o tamanho da fonte, o 

que facilitaria a leitura; mas, mesmo assim, em termos de construção de 

conhecimento, pouco seria modificado. No entanto, a questão de mudança de 

pensamento sobre como a tecnologia pode ajudar nos processos de construção de 

conhecimento ganha relevância. 

Entendo, ainda, que o momento é de transição; há necessidade de mudança e 

isso exige da escola e do educador também uma mudança nos modos de pensar. 

Como afirma Morin (2000), há necessidade de uma mudança para uma visão mais 

ampla, que envolva diversas dimensões (culturais, sociais, políticas, intelectuais, 

morais e espirituais), que favoreça o diálogo crítico entre a ciência e a sociedade, o 

homem e a natureza. Dessa forma, parece-me que a complexidade faz parte da 

organização social, como explicam Freire e Leffa (2013): 

[...] diante da constatação de que a complexidade é inerente ao ser 
humano, podemos concluir que uma reforma do pensamento se faz 
urgente e necessária, como forma de buscar respostas que tanto nos 
permitam compreender melhor a vida, seus processos e implicações, 
quanto questioná-los em maior profundidade (FREIRE e LEFFA, 2013, 
p.59). 

  

Nesse sentido, entender o papel da educação na construção de um indivíduo 

capaz de exercer sua ética em um sentido mais amplo é essencial, segundo Morin 

(2015). O autor ressalta a “antropoética” (MORIN, 2015, p.156), que parte do princípio 

de que o ser humano é constituído de um “caráter ternário” que considera “o ser” como 

sendo formado pela tríade “indivíduo-sociedade-espécie”. O autor explica que a 
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antropoética deve se formar nas mentes a partir da consciência de que o ser humano 

é, ao mesmo tempo, indivíduo, e faz parte de uma sociedade que, por sua vez, faz 

parte de uma espécie. 

Concordo com o autor, quando menciona que a função do ensino, em uma 

visão mais ampliada, pode formar cidadãos que tenham não apenas uma “consciência 

de nossa-Terra-Pátria” (MORIN, 2015, p.157), mas também que traduzam “uma 

vontade de realizar a cidadania terrena” (Idem, p.157). 

Diante do exposto, faz-se necessária uma mudança de perspectiva, um modo 

de pensar, uma “reforma do pensamento”10 (MORIN, 2015, p.108), que possa ser 

baseada no contexto “natural” de aprendizagem do ser humano. Na visão do autor, as 

crianças já possuem uma forma espontânea de articular suas aptidões sintéticas e 

analíticas e, na escola, são levadas a aprender no interior de categorias, ou disciplinas 

isoladas. O autor acrescenta, ainda, que na escola, ensina-se a conhecer objetos em 

partes, separando-os de seu meio. Para facilitar a compreensão, Morin (2015, p.109) 

exemplifica, dizendo que a criança, quando se alimenta, pode compreender que 

aquele não é apenas um ato biológico, mas também cultural, e que, portanto, ela está 

“apta a captar a complexidade do real”. Nessa direção, Morin (2015) sugere que o 

professor precisaria entender a concepção de ensinar como “religar saberes” (p.109). 

A reforma moriniana do pensamento também pode ser compreendida como 

complexidade que, segundo o mesmo autor, significa “religar saberes”, valorizando o 

tecido dos “acontecimentos, dos acasos, interações, da ordem-desordem, 

ambiguidades e incertezas” (MORIN, 2005, p.17). 

A epistemologia da Complexidade11 parte de uma discordância ou crítica ao 

modelo científico calcado na lógica newtoniana cartesiana, mecanicista, da física do 

século XVII, que separou a filosofia das ciências, que propôs a separação de sujeito 

                                                             
10 Também, chamada de “epistemologia da Complexidade” (MORIN, 2010, p.243). O autor prefere 

utilizar epistemologia e não teoria, pois acredita que “o princípio da separabilidade ou disjunção 
encontrou seus limites em qualquer acepção teórica” (MORIN, 2010, p.243). O autor ainda explica 
que não se pode isolar um objeto de seu contexto original, colocando-o em um ambiente artificial de 
estudo. Além disso, as contradições que surgem não podem ser eliminadas, mas sim consideradas 
como emergências que ajudam na melhor compreensão do fenômeno. 

11 No Brasil, os estudos sobre a complexidade são apresentados pelos trabalhos de pesquisadores 
como Maria Cândida Moraes, Maria Conceição de Almeida, Edgar de Assis Carvalho, Izabel Petraglia, 
Humberto Mariotti, Maximina Maria Freire, entre outros. Foram formados, também, grupos de 
pesquisa dedicados aos estudos da Complexidade e ao diálogo desta com as outras áreas do 
conhecimento, entre eles:  Grecom – Grupo de Estudos da Complexidade (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte) e o GPeAHFeC - Grupo de Pesquisa Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica e Complexidade (PUC-SP), do qual participo. Neste trabalho, opto por adotar as 
contribuições de Edgar Morin como referencial. 
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e objeto, tornando-os isolados, separando os objetos de seus ambientes de estudo. A 

complexidade, por sua vez, traz em sua raiz etimológica latina, complexus, “o que é 

tecido em conjunto” (MORIN, 2010, p.190), propondo-se a religar saberes de maneira 

pertinente, religar sujeito e objeto e o objeto ao seu contexto.  

Morin (2013, p.176) faz uma importante ressalva, afirmando que a 

complexidade não pode ser usada como uma solução, como uma “receita a ser 

seguida ou uma resposta pronta”, pois isso significaria reduzi-la a um único termo. Ao 

contrário, a complexidade precisa ser compreendida, segundo o autor, como um 

desafio e “uma motivação para pensar”. (MORIN, 2013, p. 176)    

A complexidade pretende trazer um conhecimento multidimensional, 

emergente da religação de saberes, abarcando a incerteza, a desordem, a 

contradição, a pluralidade, a complicação como parte de sua constituição. As 

explicações sobre o pensamento complexo apresentadas aqui abarcam, portanto, 

características que fazem parte da vida cotidiana, como a ambiguidade, a incerteza, 

as contradições, a imprevisibilidade, o conflito, a instabilidade. Se decidirmos 

interpretar os fenômenos nessa perspectiva, é importante considerarmos uma 

concepção que religue saberes, que seja não-mutilante, como afirma Morin (2013, 

p.176): 

Acontece que o problema da complexidade não é o da completude, 
mas o da incompletude do conhecimento. Num sentido, o pensamento 
complexo tenta dar conta daquilo que os tipos de pensamento 
mutilantes se desfaz, excluindo o que eu chamo de simplificadores e 
por isso ele luta, não contra a incompletude, mas contra a mutilação. 
Por exemplo, se tentamos pensar no fato de que somos seres ao 
mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e 
espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta conceber 
a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos, 
enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes 
aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante (MORIN, 2013, 
p.176). 

 

Levando em conta as considerações sobre a complexidade, sob o enfoque 

moriniano, enfatizo que o adoto como uma forma de olhar a realidade, na tentativa de 

ampliar minha visão, ampliando minha capacidade de reflexão sobre os problemas, 

sobre a vida e sobre pesquisar nessa perspectiva, como explicam Moraes e Valente: 

 

Para Edgar Morin, a Complexidade exige métodos de pesquisa 
coerentes e abertos ao inesperado, ao acaso e às emergências. Um 
método aberto à intuição, à imaginação e à criatividade. Enfim, um 
método mais de acordo com a dinâmica da vida e que não mais 
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considere a realidade como imutável, estável ou fixa (MORAES e 
VALENTE, 2008, p.53). 

 

Diante do exposto, entendo que as reflexões sobre a complexidade não se 

encerram aqui. De maneira ampla, começo a entender que essa epistemologia 

carrega em si uma multidimensionalidade e, por isso, instiga o olhar sobre as relações 

entre o humano e o ambiente, provocando mudanças, continuamente. 

Assim, na tentativa de melhor compreender a complexidade que permeia o 

fenômeno a percepção dos professores sobre o tablet nas escolas brasileiras de 

currículo duplo sob o viés da complexidade, de maneira não linear, não fragmentada, 

integrado à realidade viva, sistêmica, utilizo os “operadores de religação”12 da 

complexidade, apresentados por Morin (2015, p.109), que auxiliam a religar saberes 

e conceitos e permitem a operacionalização da complexidade. Esses operadores13 

são vistos pelo autor como diretrizes ou pontos de partida e, não, como padrões ou 

regras, como acontecia no modelo newtoniano cartesiano. Olhar os fenômenos tendo 

esses operadores como orientação significa revê-los, ampliá-los e ressignificá-los 

continua e criticamente.  

Ao longo de sua obra, Morin apresenta e discute os macroconceitos da 

complexidade, ressaltando sua importância e didaticamente enumerando-os. Em obra 

mais recente (MORIN, 2015), o autor revista o assunto e redefine quatro 

macroconceitos (princípios ou operadores): o sistema, a causalidade circular (ou 

recursividade), a dialógica (ou diálogo de opostos que se complementam), o 

hologramático, os quais abordo a seguir. 

 

2.1.1 Sistema  

 

Na concepção newtoniano-cartesiana, acreditava-se que para conhecer um 

conjunto, seria necessário entender as partes, separadamente; daí, a percepção 

                                                             
12 Morin (2005, p.72) também denominou esses operadores de “macroconceitos”, que podem ser 

utilizados para nos ajudar a entender a complexidade do real. O autor explica que o termo não é 
utilizado da maneira cartesiana (Descartes considerava a distinção e a clareza como características 
intrínsecas da verdade de uma ideia); ao contrário, ele nos alerta para o fato de que jamais os 
macroconceitos poderiam ser definidos por suas fronteiras, mas a partir de seu núcleo, pois “as 
fronteiras são bem fluidas, são sempre interferentes” (2005, p.73) e, por isso, precisamos definir o 
centro, que pede, em geral, macrocconceitos. 

13 Morin (2013, p.330) também os denomina “princípios da inteligibilidade” que ligados uns aos outros, 
poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo (físico, biológico, 
antropossocial) ”, o que define o “paradigma da complexidade” (MORIN, 2013, p.330). 
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reducionista caraterizadora do paradigma tradicional que reduzia o todo à soma de 

suas partes. Todavia, na perspectiva complexa, Morin (2005, p.109-110) explica que 

os conjuntos são entendidos como agregações que só existem por meio da 

organização. Morin esclarece que um todo organizado, ou um sistema, produz ou 

“favorece o aparecimento de certo número de qualidades novas, ausentes nas partes 

separadas: as emergências” (MORIN, 2005, p.110). 

Nessa perspectiva, as partes de um sistema jamais se separam porque, isso 

acontecendo, o sistema se transforma, jamais voltando a ser o mesmo. Gomes (2015, 

p.31) recorre a Demo (2002) para exemplificar a inseparabilidade das partes de um 

sistema: 

 

É comum a percepção de totalidades complicadas como complexas, 
a exemplo do avião. Totalidades complicadas, por mais sofisticadas, 
não detêm nada mais do que as partes, acrescida a propriedade de 
organização delas. Ao decompor o avião em partes, só temos as 
partes. E, partindo das partes, é possível refazer o avião, desde que 
cada qual, primeiro, esteja em seu devido lugar e, segundo, componha 
todo o sistema. Ao refazer o avião com base em suas partes, teremos, 
como regra, o mesmo avião. Em totalidades complexas, a 
decomposição das partes desconstrói o todo, de tal sorte que é 
impraticável, a partir das partes, refazer o mesmo todo (DEMO, 2002, 
p.16, apud GOMES, 2015, p.31). 

  

Nos sistemas, quando analisados na perspectiva complexa, as partes são 

indissociáveis, pois é a relação entre elas que forma o todo. Além disso, se uma das 

partes não estiver presente, o sistema precisa se organizar de outra forma para 

continuar a sobreviver; ou seja, o sistema precisa encontrar uma outra forma de 

organização – que jamais será a anterior – para continuar a existir. 

Em minha experiência, observando a percepção dos professores sobre o uso 

do tablet, notei que quando utilizam o dispositivo móvel (partes) com os alunos em 

aula (todo), tudo parece funcionar bem mas, se um aluno traz o aparelho desligado 

por falta de bateria o professor precisa organizar a aula (todo) de outra maneira, para 

que a atividade aconteça. No entanto, é preciso ressaltar que o todo (a aula) não 

permanece o mesmo, pois uma das partes (o tablet de um aluno) que o compunha foi 

eliminada. 

Nessa mesma linha, Santaella e Lemos (2010, p.18) explicam que um sistema 

é “um conjunto inter-relacionado, uma totalidade integrada de partes diferenciadas, 

formando um todo organizado que propicia a consecução de algum fim a partir de 
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suas interações conjuntas”. De acordo com essa perspectiva, não é possível entender 

o funcionamento de um sistema apenas estudando suas partes, isoladamente.  

Santaella e Lemos (2010, p.18) afirmam que tudo o que nos rodeia pode ser 

entendido como sistema. As autoras explicam que existem dois tipos de sistema: os 

isolados e os abertos.  Sistema isolado ou fechados é o que não interage com outro 

sistema, mantendo comunicação e troca de energia e/ou informações exclusivamente 

com as partes que o constitui. 

Sistemas abertos são aqueles que trocam energia e/ou informações entre si e 

que podem ser qualquer ser vivo ou máquina. Dessa forma, entendo que o professor, 

o aluno, o tablet ou o ambiente são sistemas. As autoras pautam-se em Rheingold 

(2004) para explicar as características dos sistemas: ausência de controle 

centralizado, natureza autônoma (auto-organizador), alta conectividade e causalidade 

não linear entre as partes.  

Entendo o sistema aberto como sendo um rizoma, baseando-me na concepção 

de Deleuze e Guattari (1983, p.12-21, apud SANTAELLA e LEMOS, 2010), que se 

utilizaram da figura de um rizoma, composto de diversos bulbos e ramificações, para 

explicar um modelo semântico, para se contraporem à ideia de hierarquia, linearidade 

e lógica inerentes à lógica clássica, como mostra a figura das raízes de uma árvore, 

apresentada na próxima página: 

Figura 1. Rizoma. 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAA
AAAlaAAAAJDNlMDc1MjU4LTI4NWYtNGVhNC1h
N2Y2LTYxY2QzYjI1NzY4Zg.gif>. Acesso em: 02 
fev. 2018. 
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Ao refletir sobre a figura das raízes, articulo-a às possibilidades que temos 

quando utilizamos as TDM para ter acesso ao ciberespaço. Um espaço imaterial, onde 

acontecem conexões entre seres, entre eles e o conteúdo/informações. Esses últimos, 

por sua vez, podem ser modificados, alterados, compartilhados em uma velocidade 

muito rápida. Nesse sentido, o professor pode utilizar esse espaço imaterial, 

acessando-o por meio de um tablet, como uma maneira de criar situações que 

oportunizem uma aprendizagem mais significativa e inédita, tal que “o poder do 

conhecimento não é possuído, mas é exercido e procede por variações múltiplas” 

(GOMEZ, 2004, p.36).  

Assim, o rizoma também pode ser explicado como sendo um processo que 

envolve uma “dimensão ético-política” (GOMEZ, 2004, p.35), pois exerce uma 

correlação de força entre as partes, o que pode ser articulado ao papel do professor 

em um mundo globalizado, como explica Gomez (2004, p.36): 

 

Ao reinventar a prática em um mundo globalizado, o educador liberta-
se do ostracismo ao explorar e migrar para o ciberespaço, 
reintegrando a sua produção na rede. O educador, ao colocar-se em 
movimento e estabelecer o máximo de conexões com os outros, gera 
uma comunidade por ele não percebida até então (GOMEZ, 2004, 
p.36). 

Essas conexões criadas pelo professor, segundo o autor, podem ser 

relacionadas ao conceito de rede, definido por Kadushin (2012, p.26) como sendo “um 

conjunto de nós e um mapa mostrando a relação entre seus nós”14. 

Levando em consideração o sistema, como sendo aberto, com características 

de rizoma e articulando-o ao conceito de rede, entendo que as TDM, ou, 

especificamente, o tablet, têm seu sistema próprio de operação, que é ativado por um 

desejo humano de conectar-se a uma rede ou buscar uma informação. O indivíduo 

que o utiliza, por sua vez, poderá ser levado a construir conhecimento ou a interagir 

com outros seres, formando uma rede de conexões, como mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

                                                             
14 Tradução livre do original “A network is a set of nodes and a map showing the relationships between 

the nodes.” (KADUSHIN, 2012, p. 26)”. 
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        Figura 2. Rede de Conexões. 

 

Fonte: Disponível em: <https://arazaoinade 
quada.files.wordpress.com/2013/09/projetob
log-deleuze-e-guattari-2.jpg>. Acesso em: 
05 jan. 2018. 

 

 Nota-se, na figura acima, que algumas redes parecem ser mais escuras do que 

outras, o que indica que a tensão ou a relação entre as partes é maior. Em 

contrapartida, outras são mais claras e, portanto, menos densas. Essas relações 

podem ser facilitadas pela comunicação via internet, potencializada por um dispositivo 

móvel, considerando que o indivíduo poderá acessar a rede de qualquer lugar e a 

qualquer momento. 

Articulando essa argumentação ao ambiente em que esta pesquisa aconteceu, 

entendo que cada escola afiliada (ou escolas brasileiras de currículo duplo) representa 

uma parte que compõe o todo (a rede de escolas aqui, no Brasil).   Na tentativa de 

estabelecer uma relação entre o princípio sistêmico e as redes de escolas, o tablet é 

o dispositivo móvel escolhido pela matriz estrangeira para ser utilizado pela escola de 

currículo duplo brasileira. 

Ao iniciar o curso, os professores começam a utilizar o aparelho. Esses 

momentos podem gerar desconforto, tensão e desordem, seguidos, alternados ou 

simultâneos, de momentos de alegria, satisfação, curiosidade. Talvez isso tudo ocorra 

na tentativa de encontrar uma possível ordem, uma calmaria, como se tudo pudesse 

voltar a ser como antes. Esses momentos dicotômicos influenciam a percepção do 

professor sobre o aparelho, e poderão trazer indícios positivos e negativos do 

processo, fornecendo informações que permitem avaliar o andamento do processo 

pela matriz, podendo, também, serem utilizados como argumentos apara ajustes na 
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proposta inicial do uso e possíveis articulações com o conceito de desenvolvimento 

de conhecimento naquele determinado ambiente.  

Percebe-se, ainda, que em algumas regiões do Brasil o serviço de internet é 

falho, o que dificulta o uso do livro interativo, pois é preciso que o aparelho esteja 

conectado à internet, a fim de que o material possa ser acessado. Tal questão, pode 

trazer certa inquietação, desconforto e desordem; após algumas interações e 

rearranjos, o sistema precisa sofrer modificações. Para se chegar a um momento de 

ordem, o livro precisa ser disponibilizado em .pdf, de modo que os alunos possam ter 

o material disponível. Ou seja, o sistema daquela escola precisa ser modificado, não 

necessariamente em uma via linear, aspecto que, a propósito, será detalhado no 

próximo tópico.  

Assim, entendo que todas as dicotomias levam à uma nova ordem, muito 

diferente da inicial, podendo desencadear outras contradições não lineares, de 

maneira contínua e não acabada, de maneira recursiva, ou causalidade circular, 

princípio abordado a seguir. 

 

2.1.2   Causalidade Circular  

 

Ao apresentar este macroconceito, baseado em Pascal, Morin (2015) nos 

explica que “é impossível conhecer o todo, sem conhecer as partes”, e que o 

verdadeiro conhecimento é construído quando existe uma relação, um movimento 

circular, de ir e vir, das partes ao todo e do todo às partes, de maneira recursiva ou 

autoregeneradora e espiralada, dissolvendo, assim, a relação linear de causa e efeito. 

Como exemplificam Morin (2015) e Mariotti (2007, com base nas obras de Morin): 

 

 

Somos produtos produtores. Acontece o mesmo com a sociedade: ela 
é o produto das interações entre indivíduos, mas em nível global, 
precisamente, emergem qualidades novas que retroagem sobre esses 
indivíduos – a linguagem, a cultura -, que permitem que eles se 
realizem como indivíduos. Os indivíduos produzem a sociedade que 
produz o indivíduo (MORIN,2015, p.112). 
 
Não há fenômenos de causa única no mundo natural nem no cultural. 
Onde houver seres vivos, as relações serão sempre circulares. Por 
mais que pareçam lineares, elas não o são, pois os efeitos sempre 
retroagem sobre as causas e as retroalimentam (MARIOTTI, 2007, 
p.140). 
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O movimento acima mostra, portanto, que o efeito é, ao mesmo tempo, a causa, 

ou seja, “tudo que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor” (MORIN, 2015, p.112). A relação 

causa-efeito é, desse modo, rompida. Muitas intercorrências poderão acontecer ao 

longo do caminho e a imprevisibilidade poderá mudar o curso dos fatos. Assim, não 

será possível controlar essa imprevisibilidade. E pergunto-me: qual seria o problema 

se obtivéssemos uma resposta contrária ao esperado? Excluí-la não me pareceria 

coerente com a complexidade. Para responder a esse questionamento, seguirei para 

o próximo operador: princípio dialógico ou diálogo de opostos (MORIN, 2015).  

 

2.1.3 Dialógica  

 

A dialógica é explicada por Morin (2015, p. 114) como a menção a dois termos 

opostos, ou de “instâncias antagônicas”, que exercem uma relação de 

complementaridade entre si, como ilustrado a seguir:  

 

Complexus = aquilo que é ‘tecido’ junto. O universo de fenômenos é 

inseparavelmente tecido de ordem, de desordem e de organização. 
Essas noções são complementares e, no que se refere à ordem e 
desordem, são antagonistas, até mesmo contraditórias. Isso nos 
mostra que a complexidade é uma noção lógica, que une um e 
multiplica-o em unitas multiplex do complexus, complementar e 
antagonista na unidade dialógica, ou, como querem alguns, na 
dialética (MORIN, 2013, p.215). 

 

Refletindo sobre o trecho acima, entendo que a complementaridade pode ser 

utilizada para compreensão dos fenômenos de maneira mais ampla e, não, em uma 

perspectiva unilateral. Morin (2008, p.189-190) ainda explica que o termo “dialógico” 

refere-se à ideia do diálogo entre dois princípios; em outras palavras, duas linhas de 

raciocínio, coexistentes, de maneira a se autorregular, estimular e sustentar. 

O autor também aborda a diferença entre dialética e dialógico, na perspectiva 

complexa. Os conflitos contraditórios, na dialética, são eliminados, com o objetivo de 

se chegar a uma resposta, uma certeza, uma solução. Na dialógica moriniana, os 

conflitos fazem parte da vida: alguns podem ser solucionados; outros, antagônicos, 

permanecem, são coexistentes, visíveis, mesmo quando enfrentados, pois mantêm 

complementaridade entre si. Nesse caso, o objetivo não é bani-los, mas considerar 

sua existência complementar, os aspectos que lhes são inerentes e à vida humana. 
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Nesse sentido, a complexidade não procura uma verdade absoluta, mas uma 

estratégia que permita avançar no imprevisível e aleatório. Morin (2015) exemplifica, 

refletindo sobre momentos de guerra, em que é importante que se considerem as 

respostas às incertezas sobre como o inimigo age, pensa de si próprio e do oponente. 

O objetivo é que as diversas informações sejam articuladas, para que se tenha o 

máximo de certezas para enfrentar a incerteza.   

Para exemplificar o diálogo de opostos, utilizo um exemplo mencionado por 

Morin (2015, p.115), baseado na formulação de Bichat sobre a relação antagônica de 

morte e vida das células humanas. O autor explica o processo de regeneração celular, 

durante o qual o corpo humano utiliza-se na morte das células para produzir novas e 

rejuvenescer. Em outras palavras, “a vida utiliza a morte” (MORIN, 2015, p.115). No 

sentido da vida e da morte celular, Morin mostra que as duas noções podem conviver 

no mesmo sistema, de maneira complementar, vivendo-se da morte.  

Outra relação de complementaridade de opostos trazida por Morin (2013, 

p.198-200), diz respeito à ordem/desordem coexistentes em um sistema. A ordem, 

para o homem, gera certeza, segurança; o determinismo pela ordem gera um 

ambiente onde a criatividade é tolhida, não viabilizando a inovação, a criação, criando 

um mundo difícil de evoluir. Em contrapartida, a presença da desordem não “ 

conseguiria constituir organização, sendo portanto, incapaz de conservar a novidade, 

e por conseguinte, a evolução e o desenvolvimento.  (MORIN, 2013, p.202). 

 Morin (2013, p.202-204) afirma que pensar a ordem e a desordem em uma 

perspectiva complexa seria utilizá-las como formas organizadora e desorganizadora 

do sistema, considerando a complementaridade dos termos e, assim, respeitando a 

complexidade própria dos fenômenos vivos (física, biológica e humana), de modo a 

aprender a pensar a respeito dessa contradição lógica. Aprender a considerar o 

acaso, a imprevisibilidade, seria apender a trabalhar com a “estratégia” (MORIN, 2013, 

p.203), que impulsiona a ciência a desenvolver-se cada vez mais, considerando a 

“ordem relativa” e a “desordem incerta” para compreender os fenômenos. 

 O mesmo exemplo descrito no item 2.1.1, sobre os momentos de satisfação e 

insatisfação a respeito do uso do tablet, ajuda-me a compor a percepção do professor 

sobre a usabilidade do aparelho. As duas situações contrárias, ambíguas precisam 

ser levadas em consideração, quando da reflexão sobre o uso do aparelho, pois essas 

ambiguidades são coexistentes e igualmente importantes. Em contrapartida, se por 

ventura, alguma reflexão fosse feita considerando-se apenas uma das partes, a outra 
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poderia sentir-se prejudicada, comprometendo a compreensão do ambiente em uma 

perspectiva mais ampla. Para entendermos a relação entre as partes e o todo 

(sistema), detalharei o princípio hologramático, a seguir. 

 

2.1.4  Hologramático 

 

Em relação ao princípio hologramático, Morin (2015, p.116) explica que, em um 

sistema ou em um “mundo complexo”, uma parte está no todo, mas o todo também 

está presente nas partes. Seguindo esse raciocínio, podemos dizer que o indivíduo 

existe em uma sociedade, mas essa também está em seu interior, “em sua 

constituição (a linguagem, a cultura, suas proibições e normas) ”. Morin (2015, p.116) 

complementa, afirmando que “a mundialização está no interior de cada um de nós”. 

Face a essas reflexões do autor, entendo que minha pesquisa foi tecida em 

uma era digital, composta por indivíduos que são influenciados por ela, pelas 

mudanças sofridas, de maneira que se inter-relacionam, em um conceito 

hologramático. Como nos explica Morin (2016, p.117), 

 

De qualquer modo, não somos meros espelhos do cosmo, simples 
microcosmos idênticos ao macrocosmo, como se pensava 
antigamente, exatamente por sermos singulares que trazemos em nós 
a totalidade do universo, o que nos situa na mais ampla religação que 
possa ser estabelecida. 

 

 Assim, entendo que não se pode separar o indivíduo de seu ambiente, mas é 

preciso compreender as relações deste com o ambiente, procurando enxergar a 

complexidade dessas relações, apresentadas por Morin (2013, p.261) sob três 

premissas: 

a. “O todo é mais do que a soma das partes” (MORIN, 2013, p.261), pois nessa soma 

podem surgir novas emergências; 

b. “O todo é menos do que a soma das partes” (MORIN, 2013, p.261), pois no 

momento em que o sistema se organiza, uma de suas partes constituintes pode 

perder-se ou perder algumas de suas características; 

c. “O todo é mais do que o todo, porque o todo enquanto todo retroage sobre as 

partes, que por sua vez, retroagem sobre todo” (MORIN, 2013, p.261), e nesse 

sentido o todo acaba sendo mais do que uma realidade global, mas sim uma 

dinâmica do sistema. 



 

 

41 

Morin (2013, p.260-263) explica, ainda, que o ser humano precisaria ser 

compreendido como sendo uma emergência resultante de relações entre as partes e 

o todo, que retroagem e se retroalimentam entre si, caracterizando a incompletude, a 

incerteza, o conflito do todo.  

Apoio-me nessas reflexões para entender que não seria possível dissociar a 

influência da era digital da vida cotidiana das pessoas. Morin (2013) alerta-nos sobre 

o papel manipulador que a tecnologia pode exercer, caso não a consideremos como 

uma “organização de um todo que não se reduz à soma das partes” (MORIN, 2013, 

p.110).  

Face a essas reflexões, entendo a importância da percepção dos professores 

sobre o tablet, pois eles seriam justamente aqueles que ajudariam o aluno a refletir 

sobre o uso excessivo dos dispositivos móveis (seja, o smartphone ou tablet), capazes 

de levar o indivíduo ao isolamento do contexto real, social, não-digital, aspecto que 

também tem sua importância na constituição de ser humano. 

Por fim, entendo que compreender a percepção dos professores sobre o tablet 

em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade, possibilita uma 

maneira sistêmica, hologramática, recursiva e dialógica de lidar com o fenômeno, na 

tentativa de religar saberes, conceitos, ideias e contribuir para a construção de 

conhecimento pertinente, ou seja, de conhecimento relacionado à realidade em que 

se vive. Na sequência, ligando saberes, apresento algumas relações entre a 

tecnologia dos dispositivos móveis e a complexidade. 

 

2.2 Tecnologia e Tecnologia Digital Móvel: um enfoque na perspectiva 

Complexa 

 

Após discorrer sobre os macroconceitos, ou operadores cognitivos da 

complexidade, entendo ser importante discutir a relação da evolução tecnológica com 

a sociedade e com os indivíduos que a constituem. Entender a inserção das TDM na 

atualidade pareceu-me um bom ponto de partida, ou uma das linhas a serem 

investigadas para ajudar-me a compreender o fenômeno que pesquiso. 

Como mencionado nas Considerações Iniciais deste trabalho, optei por 

investigar o fenômeno a percepção dos professores sobre o tablet em escolas 

brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade. Esses sujeitos estão 

inseridos não somente na escola onde atuam profissionalmente, mas também em uma 
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sociedade, composta por múltiplas gerações de pessoas que passam por 

modificações ao longo do tempo, especialmente quando são tratadas questões sobre 

tecnologia. 

Apoio-me nas afirmações de Santaella (2016) a respeito da importância de se 

compreender a evolução tecnológica sob uma perspectiva complexa, de se 

compreender que nenhuma tecnologia da linguagem ou da comunicação apaga ou 

macula a anterior. Na verdade, um novo recurso tecnológico surge para “alterar as 

funções sociais” (SANTAELLA, 2016, p.18) que um antigo instaurou. Essas 

alterações, segundo a autora, provocam, gradualmente, novos ambientes 

socioculturais.  

Refletindo sobre essa afirmação da autora, sob uma perspectiva complexa 

moriniana, poder-se-ia dizer que a tecnologia evolui recursivamente, articulando-se 

com o passado, gerando um fluxo de modificações que propulsionam as ações do 

presente. Dessa maneira, traço uma breve linha histórica sobre a tecnologia e as 

modificações trazidas por ela. 

Atualmente, entendo que vivemos em um mundo permeado, imbricado com a 

tecnologia. Novos aparelhos e sistemas aparecem a cada dia e cada vez mais 

modernos: computadores, celulares, mp3, mp4, tablets, Ipads parecem já fazer parte 

do cotidiano de muitos de nós. Essa revolução foi resultado de transformações 

tecnológicas ao longo dos anos.  

Como nos explica Moraes (2014, p.120), apoiada em Tapscott (1999), estamos 

passando da “primeira para segunda era tecnológica”. Os computadores não são mais 

utilizados apenas para processar dados, diminuir custos e realizar procedimentos 

meramente administrativos, como acontecia nas décadas de 1950, 1960 e 1970. A 

autora explica, ainda, que os computadores eram manipulados apenas por 

profissionais hiper-especializados e eram mantidos em  

 

(...) verdadeiras ilhas tecnológicas, que eram áreas separadas 
nas organizações, oferecendo sistemas que apresentavam 
resultados não integrados, na sua maioria fragmentados do 
ponto de vista organizacional e de custo elevado (MORAES, 
2014, p.120).  

 

Pode-se entender que as pessoas utilizavam esses aparatos para armazenar 

informações; o usuário permanecia imóvel frente à tela do computador. 
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Já a segunda era tecnológica, segundo a mesma autora nos explica (MORAES, 

2014, p.120), corresponde à grande disseminação dos PCs nos mais diferentes 

ambientes, não somente organizacionais, mas principalmente pessoais. Com isso, 

grandes mudanças aconteceram, desde a forma como se organizava o trabalho, 

chegando aos acessos às informações, que passam a estar disponíveis para 

diferentes usuários.  

O grande marco dessa era foi a forma pela qual os computadores pessoais 

passaram a ser utilizados, o que forçou as empresas a procurar maneiras de criar 

conexão entre os aparelhos. Foi o surgimento das grandes redes. Foi necessário, 

portanto, capacitar as pessoas a trabalhar em grupos e a compartilhar informações. A 

autora (MORAES, 2014, p.120) ainda explica que houve um avanço nos tipos de 

arquitetura computacional, possibilitando aos usuários locais ter cada vez mais acesso 

aos dados e aos recursos informacionais. Um grande sistema de interligações se fez 

necessário, expandindo as relações entres pessoas, universidades, empresas, 

indivíduos, que passaram a estar integrados virtualmente.  

Consequentemente, segundo Moraes (2014), essa grande revolução trouxe 

melhoras significativas, tais como: melhor desempenho, mais autonomia, maior 

comunicação, expandindo os horizontes individuais, inclusive com o uso, transmissão 

e manipulação de imagens e vídeos, algo impossível de acontecer até então. Moraes 

(2014, p.121) explica, ainda, que “esses avanços, sem dúvida, levaram em direção a 

maior facilidade de operação pelo usuário, permitindo o seu uso-aplicação por 

qualquer pessoa”. Consequentemente, novas profissões foram surgindo: o analista de 

sistemas, o engenheiro da computação, são alguns exemplos. 

A conectividade, via internet, que antes era usada apenas em universidades ou 

em organizações, para transmissão de dados, ganhou cada vez mais espaço na 

sociedade. A partir desse momento, a tecnologia avançou rapidamente, permitindo 

que as pessoas pudessem se comunicar de forma móvel, utilizando dispositivos 

portáteis móveis (palm tops, notebook, tablets e celulares), os quais tornaram-se cada 

vez mais comuns. Os computadores de mesa, em contrapartida, começaram a perder 

espaço, devido às características das ferramentas móveis, mais leves, portáteis e 

ágeis (MOURA, 2009). 

O surgimento da Web 2.0 e suas funcionalidades, ou seja, blogs, wikis, 

podcasts, entre outros, favorecem a disseminação das informações com mais 

agilidade e rapidez. A esse respeito, Santaella (2016) explica que a internet trouxe a 
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possibilidade de acesso a um universo de informações, continuamente em 

crescimento, permitindo que as informações pudessem ser modificadas, inseridas e 

apagadas a todo instante. Esse espaço ou ciberespaço15 pode ser acessado 

facilmente, de qualquer espaço e a qualquer tempo, facilitando a interatividade do 

homem com a máquina.   

Pode-se notar, no entanto, que essas mudanças na tecnologia trouxeram 

formas diferentes de viver, de trabalhar e na maneira como pessoas, famílias e grupos, 

em geral, se organizam. Moraes (2014) ainda nos alerta sobre como essa revolução 

tecnológica influencia nossa maneira de pensar, conhecer e apreender o mundo. 

Moraes (2014, p.124), pautada em Levy, explica, ainda, que a informatização, 

ou seja, “[...] a forma de armazenamento, transmissão das representações da 

informação e do saber provocam mudanças no meio ecológico no qual as 

representações se propagam, modificando sua distribuição” (MORAES, 2014, p.124), 

o que favoreceu novas maneiras de se regular uma sociedade, ou a possibilidade de 

uma nova humanidade. Além disso, a autora menciona que a tecnologia avançada 

trouxe avanços importantes para o campo das ciências, por tornar possível a 

simulação de inúmeros fenômenos observados pelos cientistas. A tecnologia começa 

a ter um efeito de irradiação, ou trama, e ganha uma força de expansão e penetração 

impressionantes, o que torna o mundo e as pessoas cada vez mais interconectados e 

interdependentes. Essa rapidez de disseminação da informação passa a exigir uma 

postura humana mais flexível ou, como explica Moraes (2014, p.132), 

 

[...] um indivíduo que possa acompanhar as transformações culturais 
e sociais, e evoluir em um clima de incertezas, de inseguranças e de 
mudanças tecnológicas e organizacionais, e que possa atuar em um 
mercado de trabalho, cada vez mais imprevisível. 

 

A informação, portanto, passa a ser consumida rapidamente pelo usuário, que 

também a produz. Essa interação está cada vez mais marcada pois, ao mesmo tempo 

que se recebe uma informação, pode-se repassá-la, manipulá-la. O sujeito passa a 

ter um papel participativo, ou seja, exerce um papel de autor e ator de sua própria 

mensagem, estabelecendo relações, podendo assim, construir e reconstruir o seu 

mundo, acrescentando algo de inovador, gerando construções coletivas, tornando-se 

                                                             
15 William Gibson cunhou o termo “ciberespaço” em 1984, segundo Santaella (2016, p.19). 
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“sujeito histórico. Fazendo cultura. Colaborando com a evolução da humanidade. ”  

(MORAES, 2014, p.95). 

Contudo, o avanço tecnológico também trouxe outras consequências para a 

sociedade atual. Morin (2016, p.122) explica que os avanços tecnológicos, científicos 

e as atividades de produção, de maneira entrelaçada, vêm produzindo um efeito de 

“progresso” de maneira espiralada, o que atribuiu à humanidade um poder de 

modificar a natureza, como nunca visto anteriormente. Ele reforça que essa mudança 

“tecnológico-científica” (MORIN, 2016, p.122) trouxe consequências dicotômicas, mas 

coexistentes: de um lado, modificou a forma como o ser humano comum produz e 

compreende acontecimentos e, por outro, trouxe a incerteza, os conflitos, as situações 

inesperadas, intensificando o uso de bens em detrimento das questões éticas, morais 

e de cidadania, desafiando os costumes e a vida. Retomando suas palavras: 

 

[...] as mudanças tiveram repercussões básicas na ética e na 
cidadania. Do ponto de vista ético, a velha ideia que assegurava a 
suposta neutralidade axiológica da ciência e dos conflitos científicos 
não perdeu somente todo o traço de pertinência. A mudança nos 
conhecimentos nas tecnologias, desde os anos setenta do século XX, 
trouxe consigo o choque dos costumes e dos valores com os novos 
conhecimentos. Desde então, as problemáticas éticas e bioéticas 
crescem, multiplicam-se e incrementam as demandas cidadãs 
(MORIN, 2016, p.122-123). 

 

Refletindo sobre os argumentos apresentados acima, entendo que tanto 

alunos, quanto os professores estão imersos em uma nova realidade tecnológica. 

Assim, para melhor compreender o fenômeno desta pesquisa, a percepção dos 

professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da 

complexidade, seria coerente que o suporte teórico escolhido pudesse considerar as 

incertezas, as inseguranças, a não-linearidade, a imprevisibilidade, a 

complementaridade dos opostos, a recursividade. Enfim, que considerasse as 

relações entre todas as partes com o todo (seja a sala de aula, ou seja a relação aluno-

tablet, professor-aluno-tablet) envolvidas na pesquisa. Dessa maneira, algo que 

pudesse contribuir para amadurecer, ampliar e reformar minha forma de pensar, 

tornando-a mais flexível e capaz de religar saberes. 

Prensky (2001) faz considerações importantes a respeito da mudança do perfil 

do aluno atual, que viveu toda sua vida circundada e interagindo com a linguagem 

digital, e representa a primeira geração de alunos que cresceu com a tecnologias, que 
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usa computadores, dispositivos móveis, videogames, naturalmente, e que aprendeu, 

na vida real, que a comunicação pode acontecer a qualquer tempo e em qualquer 

lugar. O autor explica que isso provocou uma mudança nas crianças quanto à forma 

de pensar e de processar informação. Os professores16, por outro lado, não possuem 

esse mesmo background, e, portanto, falam uma linguagem diferente. Se analisarmos 

esse cenário sob uma perspectiva complexa (MORIN, 2015), podemos identificar uma 

realidade escolar dialógica, ou seja, uma realidade composta por duas gerações 

diferentes (opostas) e que podem ser complementares, se o professor entender que 

precisa rever sua postura de detentor do saber, para tornar-se aquele que promove 

momentos de interação e de construção de conhecimento, sempre com foco no 

desenvolvimento das potencialidades do aluno de maneira colaborativa. 

Entendo, portanto, que a evolução tecnológica trouxe consigo uma cultura 

digital que culmina na necessidade de se horizontalizar e inovar a escola, repensar 

modelos de ensino e formas de inserir o uso da tecnologia de maneira mais crítica, de 

modo a torná-la um local onde as novas gerações de alunos possam desenvolver suas 

habilidades e competências para poder atuar em uma sociedade complexa, marcada 

pela era do conhecimento.  Por esses motivos, concordo com a afirmação de Prensky 

(2001, p.1) acerca da mudança do cenário escolar atual: “Nossos alunos mudaram 

radicalmente. Os alunos de hoje não são pessoas que nosso sistema educacional foi 

desenhado a atender”17. 

Face aos argumentos apresentados, entendo que a inovação possa ser um 

desafio, pois precisaria estar atrelada a modelos educacionais que pudessem nortear 

os projetos políticos pedagógicos (PPP) das escolas, pautados nos valores e 

competências, propondo projetos, com o objetivo de resolução de problemas reais, 

como forma de interligar áreas do conhecimento, tentando encontrar um certo 

equilíbrio entre aprendizagem individual e coletiva, repensar os espaços de ensino, 

integrando tecnologias móveis (como os tablets), como apoio nesses processos 

(MORAN, 2015). Moran (2015, p.34) faz considerações relevantes sobre as 

                                                             
16 Entendo que hoje, alguns professores já cresceram na nova era tecnológica. Mas, não podemos 
assumir que todos eles passaram por uma modelo de educação pautado na não-fragmentação do 
conhecimento, ou que tenham tido essa questão discutida no processo de formação docente. E saibam 
identificar o potencial da TDM na educação.  
 
17 Tradução livre do original: “Our students have changed radically. Today´s students are no longer the 

people our educational system was designed to teach.” (PRENSKY, 2001, p.01) 
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contribuições do uso de TDM conectados à rede e os possíveis impactos na 

elaboração de currículos das escolas: 

  

[...] é possível conectar espaços e elaborar políticas diferenciadas de 
organização de processos de ensino e aprendizagem adaptadas a 
cada situação, aos que são mais proativos e aos passivos; aos muito 
rápidos e aos mais lentos; aos que precisam de muita tutoria e 
acompanhamento e aos que sabem aprender sozinhos. Conviveremos 
nos próximos anos com modelos ativos não disciplinares e 
disciplinares com graus diferentes de ‘misturas’, de flexibilização, de 
hibridação. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da 
participação dos professores, da organização das atividades didáticas 
e da organização dos espaços e tempo. 

 

A visão de Moran é muito importante e precisa ser considerada nesse processo 

de transição que estamos vivendo. Em minha experiência como gestora, pude notar 

que, se a percepção do professor em relação à inserção do uso da tecnologia (seja 

ela móvel ou não) for de resistência, a TDM será utilizada de forma limitada.  Por este 

motivo, se o PPP, que é um documento que deve nortear as práticas pedagógicas da 

escola, precisa refletir o que a escola pretende mudar e envolver todos os agentes da 

escola de modo a propor um projeto de todos, não algo imposto, mas que possa ser 

pensado, repensado e construído colaborativamente. Concordo com Silva e Camargo 

(2015, p.175) sobre a necessidade de desenvolvermos, na escola, um 

 

[...] ecossistema de inovação, um ambiente capaz de incorporar 
iniciativas provenientes de diferentes esferas, como empresas, 
entidades sociais, comunidade e famílias, em prol da modernização 
dos processos de aprendizagem e da melhoria da qualidade de 

ensino. 
 

Sabemos que o desafio é grande e que a inovação tecnológica na escola não 

é simples, pois não exige apenas ter os TDM disponíveis. É preciso entender o PPP 

da escola, olhar o perfil da equipe, dos alunos, a possibilidades de capacitação, a 

infraestrutura da instituição e, depois, seguir para a mudança. Acima de tudo, é 

importante considerar o interesse dos educadores e o engajamento emotivo-

intelectual (SILVA e CAMARGO, 2015, p.177-178).  

Após essa discussão, entendo que, nos processos de mudanças, é preciso ter 

pessoas, seu desenvolvimento e seu comprometimento, e que apreciem o aprender 

contínuo. Entendo que os professores são essas pessoas, e sigo adiante, 
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apresentando algumas reflexões sobre o papel dos docentes frente à inserção dos 

dispositivos móveis (tablets). 

 

 

2.3 Professores e as TDM 

 

Considero que os dispositivos móveis, mais leves, portáteis, trouxeram, não 

somente, a facilidade de conexão à internet, a qualquer tempo e em qualquer lugar, 

mas também uma grande possibilidade de facilitar o desempenho de várias tarefas, 

como por exemplo, poder estar em contato com outras pessoas, registrar momentos 

por meio de fotos, vídeos e compartilhá-los ou modificá-los. É possível, ainda, buscar, 

compartilhar informações facilmente, de qualquer momento e em qualquer lugar, ao 

simples toque dos dedos. Além disso, a aprendizagem pode, potencialmente, 

acontecer a qualquer tempo ou em qualquer lugar: dentro ou fora da sala de aula. 

Segundo Santos (2015, p.106), os alunos da geração atual estão acostumados 

a aprender por diversos meios e estão acostumados a não somente ouvir, mas 

também falar, criticar e construir conhecimento por meio dos dispositivos móveis. 

Assim, chegam à sala de aula munidos desses dispositivos e da agilidade em 

manuseá-los. Contudo, em ambiente escolar, deparam-se com um espaço que ainda 

parece atender a um único modelo, tradicional, de ensino: a aula expositiva. As 

carteiras individuais, enfileiradas e com foco no quadro (de giz ou, algumas vezes, 

digital) centralizam a explicação do professor. Esse ambiente estimula a obediência, 

o ouvir, repetir e o copiar o que é dito pelo professor (SANTOS, 1015, p.106). 

Nesse cenário – contraditório pelo que apresenta, em confronto com o potencial 

que comportaria -, parece-me que a escola está estruturada para atender a uma 

demanda que não mais existe.  Ensinar por meio de uma TDM parece exigir uma 

mudança de foco no tratamento da informação, tradicionalmente transmitida pelo 

professor, ao aluno. Sobre isso, Valente (2015) menciona que o campo da educação 

ainda resiste aos processos de inovação tecnológica, pois coloca sempre o foco no 

professor, como o detentor do conhecimento que é transmitido ao aluno, sempre 

inserido na sala de aula. O resultado da aprendizagem sempre recai sobre o docente. 

Como discutido na subdivisão 2.1.2, romper com o tradicionalismo não é uma 

simples tarefa, pois significa romper com um modelo que vem sendo repetido ao longo 
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do tempo, e no qual o professor se baseia para continuar ensinando. Lima e Moura 

(2015), pautados nos pensamentos de Freire (1997), mencionam que a noção de que 

o professor não apenas necessita de conhecimentos acadêmicos e pedagógicos, mas 

também precisa saber como utilizá-los de maneira didática consolidou-se ao longo do 

tempo. No entanto, segundo os autores, o docente não pode se eximir de seu papel 

crítico no processo de construção de conhecimento; ele precisa conhecer a realidade 

social e nutrir um diálogo consistente com os alunos, para construir ambientes 

favoráveis ao desenvolvimento do protagonismo, da sociabilidade e da estabilidade 

emocional, além do trabalho com o conteúdo. Nessa direção, Nóvoa (1997) enfatiza 

a importância do professor nos processos de mudança, em que a formação e as 

práticas pedagógicas precisam ser consideradas. 

Moran (2007) faz considerações importantes sobre o perfil docente para 

atender à nova era tecnológica. O autor afirma que o professor precisa ser multitarefa, 

devendo orientar muitos grupos de alunos; dar consultoria, treinamento e 

capacitações online; e ainda atuar em momentos de colaboração com colegas de 

outras instituições de ensino. Ele também precisa ter a sensibilidade para entender 

onde atender seus alunos, se presencial ou virtualmente, e em que momento. Tenho 

notado que situações como as mencionadas pelo autor são cada vez mais presentes 

na realidade do docente: por meio de grupos de whatsapp criados pelos alunos ou por 

professores e/ou comunidades de interesse no facebook, por exemplo. Muitos utilizam 

esses espaços para compartilhar experiências, pedir ajuda e, muitas vezes, 

candidatar-se às vagas de emprego.  Aliás, em minha realidade, algumas vezes, parte 

do processo seletivo dos docentes, acontece via Skype.  

Segundo Santos (2015), o espaço de aprendizagem tem papel importante no 

processo de mudança paradigmática do ensino no século XXI. O autor menciona a 

importância de não se pensar na escola como sendo um único espaço para 

aprendizagem. Mesmo estando na sala de aula, o professor pode transpor seus limites 

físicos, reconfigurando-a para se adaptar à realidade do aluno. Por conta da internet, 

o mundo se abriu para a escola, o professor não é a única fonte de informação e a 

biblioteca perdeu espaço para campos de pesquisa online. O autor (SANTOS, 2015, 

p.108) também faz algumas considerações sobre o perfil do aluno: 
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 [...] o aluno do século XXI frequenta a escola não para buscar 

informações, mas para ter orientação de um professor sobre como 
usar e organizar esse mar de dados para atingir um objetivo 
específico. 

 

Sunaga e Carvalho (2015), apoiando-se em Silva (2005) e Behrens (2005), 

mencionam que incluir os alunos na cultura das tecnologias digitais móveis pode 

contribuir para a formação de futuros profissionais em um mercado de trabalho que 

demanda um indivíduo criativo, crítico, autônomo, capaz de utilizar as tecnologias na 

resolução de problemas. 

Considerando o exposto acima, parece-me oportuno afirmar que o uso de 

dispositivos móveis como possibilidades criativas de construção de conhecimento 

gera uma oportunidade de transformação do ambiente escolar. No entanto, é 

importante pensar na mudança do papel do docente nesse novo cenário que emerge. 

Dentre as muitas perspectivas de formação de professores, Moraes (2007) sugere a 

criação de um espaço, onde o professor possa continuar em desenvolvimento.  A 

autora (MORAES, 2007, p.33) o descreve como 

 

[...] algo sempre aberto, vivo e criativo, desenvolvido em um espaço 
contínuo de reflexão de autoformação, de abertura e aprimoramento 
humano/profissional. Não apenas no que se refere às tarefas 
relacionadas à sua atuação externa como docente, mas também em 
relação aos seus processos internos, auto-eco-hetero-formadores e 
transformadores de sua própria natureza. 

 

 Concordo com Moraes, uma vez que é comum notar professores com 

comportamento resistente que estão, muitas vezes, habituados em ter suas aulas já 

prontas, repetindo-as ano após ano, mecanicamente. Para eles, sair da zona de 

conforto parece ser um grande desafio. 

O professor, nesse contexto precisa estar alerta e entender que a forma como 

ele aprendeu é muito diferente da maneira como as novas gerações o fazem e, por 

isso, precisa começar a romper com ideias ou metodologias arraigadas em modelos 

de pura transmissão de conhecimento. Se considerarmos o tablet, nesse contexto, o 

professor, de acordo com Santaella (2005), não poderia usar o aparelho apenas para 

leitura de textos ou para assistir a vídeos, mas precisaria repensar como essa 

tecnologia poderia ser utilizada para religar e integrar linguagem visuais, sonoras e 

táteis de hipermídia. Nesse cenário, como Lima e Moura (2015) advertem, é essencial 
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que o professor saiba utilizar dispositivos móveis para diversas finalidades e que 

possa compreender que as TDM são grandes aliadas, podendo favorecer momentos 

de aprendizagem dentro e fora da sala de aula. 

  Dessa maneira, seria importante que o professor fosse incentivado a questionar 

sua própria prática de maneira contínua e a refletir sobre a própria prática, de modo a 

considerar a experiência trazida pelo aluno em sala de aula, permitindo que ambos – 

aluno e professor –evoluíssem. Além disso, seria importante entender seu novo papel, 

que passa de transmissor para orientador, facilitador do conhecimento.  Sobre isso, 

Moraes (2007, p.34), ainda menciona que a evolução do professor só é possível de 

maneira coletiva, ou seja, resultado da articulação com os alunos e com o todo que o 

rodeia. 

 Assim, optar por inserir dispositivos móveis exigiria do educador uma postura 

complexa, que aceita a incerteza, a não linearidade, que religa conhecimentos e 

saberes, de tal modo que o uso de dispositivos móveis torne-se uma maneira de 

articulação de conhecimentos, rizomática, que “envolvesse dimensões ético-políticas, 

já que essas conexões operam com uns e não com outros” (SANTAELLA e LEMOS, 

2010, p.35).  

 Face a esse contexto, seria interessante que o educador pudesse reinventar 

sua prática docente, explorar e migrar para o ciberespaço, reintegrando a sua 

produção em rede e colocando-se em movimento, para estabelecer o máximo de 

conexões com os outros, provocando a criação de uma rede, uma comunidade não 

percebida até então.  O professor passaria a ter um papel de mediador no processo 

de uso de tecnologia como forma de promover a aprendizagem, ajudando os alunos 

a não somente buscar informações, mas compreendê-las, selecioná-las e articula-las 

com o mundo em que vivem, de modo a favorecer a resolução de problemas. O 

professor desprender-se-ia da posição de detentor do saber, formando parceria com 

o aluno, criando oportunidades para que a construção de conhecimento ocorresse de 

maneira coletiva.  

Nessa direção, o aluno seria beneficiado em todo esse processo de construção, 

participando de debates ou articulações e trocas em rede, que pudessem contribuir 

para a sua formação, de maneira mais ampla e globalizada. O aluno poderia, assim, 

assumir sua função de protagonista, impulsionando sua mobilidade cultural, 

acadêmica e social. Além disso, o aluno teria a oportunidade de explorar sua 
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potencialidade e naturalidade de manuseio dos dispositivos móveis, características 

marcantes de uma nova geração de aprendizes, concentrando-se em assuntos de seu 

interesse, podendo decidir a forma como deseja aprofundar seu conhecimento, seja 

assistindo a um vídeo, ou lendo uma notícia ou interagindo com colegas.  

Considerando os argumentos discutidos e articulando-os ao papel do professor 

na nova era das TDM, entendo que a reforma de pensamento do docente precisa 

acontecer, de modo a provocar uma reflexão sobre sua formação tecnológica, em uma 

perspectiva auto-heteroecoformadora, como sugerem Freire e Leffa (2013, p.75), que 

pode ser entendida como 

 

Ação do meio ambiente – presencial e/ou digital – sobre os indivíduos, 
mediada por ferramentas, práticas e linguagens singulares, aliada a 
uma ação crítico-reflexiva desses indivíduos sobre o meio, sobre os 
outros e sobre si mesmos, apropriando-se dessas ferramentas, 
práticas e linguagens, para usá-las de maneira pertinente adequada, 
na construção/desconstrução/reconstrução do conhecimento e na sua 
inserção crítica nos mundos presencial e digital, como cidadãos 
geradores, guardiães e intérpretes de informações que conduz à 
formação plena do eu como sujeito individual, social, tecnológico e 
planetário. 

 

Na perspectiva apresentada pelos autores, entendo que a formação do 

professor precisa ir além do fazer instrumental, adotando uma postura investigadora 

e crítica, que oriente o professor a rever práticas de ensino focadas na transmissão 

de conhecimento e que coloque em discussão e sugira o uso das TDM em seu 

cotidiano de sala de aula. Nessa direção, uma formação promove a construção de um 

espaço escolar inovador e condizente com o perfil do aluno atual, capaz de reverberar 

em uma transformação mais ampla, complexa e sistêmica, que ultrapassa as paredes 

da escola, alcançando vários setores da vida  

A ubiquidade das tecnologias móveis modificou o cotidiano de todos, como 

mencionado acima. Diante dessa nova realidade, muitos questionamentos são 

levantados a respeito das influências dos dispositivos móveis no processo de 

aprendizagem. A seguir, apresento algumas considerações sobre aprendizagem 

móvel (mobile learning). 
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2.4 Mobile Learning ou M-learning 

 

Os dispositivos móveis cresceram exponencialmente, provavelmente, 

atendendo a necessidade do ser humano de estar em movimento. A distância 

geográfica entre pessoas diminui por meio do uso de aplicativos de comunicação 

(WhatsApp, Skype, entre outros), não somente por meio do som, mas também do 

vídeo. O aparato passa a ser a extensão do corpo das pessoas. Surge, então, um 

novo conceito, uma nova forma de aprendizagem: a aprendizagem móvel (mobile 

learning), O termo mobile learning ou m-learning é derivado da educação a distância 

ou e-learning. Em português, é traduzido como aprendizagem móvel ou, ainda, como 

integração das tecnologias móveis em contextos educacionais. 

Sharples et al. (2009, p.8), aprofundaram a definição de mobile learning, 

explicando que o termo mobile pode ser interpretado de formas diferentes: 

- Mobilidade no espaço físico: a localização da pessoa não é fator importante para 

que a aprendizagem aconteça; 

- Mobilidade da tecnologia: dispositivos móveis e ferramentas podem ser utilizados 

de maneira alternada (usar um tablet e um computador ao mesmo tempo, por 

exemplo); 

- Mobilidade no espaço conceptual: o interesse das pessoas em aprender 

conceitos, pode ser modificado de acordo com interesses pessoais, curiosidade ou 

desempenho em atividades; 

- Mobilidade no espaço social: as pessoas desempenham diferentes papéis, nos 

diversos grupos que fazem parte: família, escola, trabalho ou sala de aula; 

- Aprendizagem dispersa no tempo: os autores mencionam que a aprendizagem é 

um processo cumulativo de experiências vividas em situações formais ou informais 

de aprendizagem. 

Santaella (2010, p.25) explica que essa forma de aprendizagem móvel é 

“entendida como uma ferramenta para a educação que pode fazer o aprendizado 

chegar a qualquer lugar”. A autora, baseando-se em Pelissoli (2005), relata benefícios 

dessa forma de aprendizagem: o aluno passa a entender que a aprendizagem pode 

acontecer dentro e fora da sala de aula, a qualquer tempo. Além disso, o aluno ganha 

a oportunidade de praticar e trocar experiências de maneira como nunca vista 

anteriormente. A própria autora, no entanto, traz uma crítica a esse modelo, dizendo 
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que ele traz uma extensão das práticas de sala de aula, a partir de modelos pré-

estabelecidos. 

Santaella (2010, p.26), propõe o modelo de aprendizagem ubíqua, 

“espontânea, contingente, caótica, fragmentária, que se aproxima, mas não se 

assemelha à educação formal ou informal”. A autora menciona que essa distinção é 

relevante e que é preciso distinguir entre o significado de aprendizagem ubíqua e de 

educação formal, ou seja, o indivíduo munido de uma TDM pode aprender em 

qualquer lugar, a qualquer momento, o que caracteriza um “ novo processo de 

aprendizagem sem ensino. ” (Santaella 2010, p. 26) Dessa forma, ele é capaz de 

aprender autonomamente. Nesse contexto, o modelo de aprendizagem existe, mas 

não acontece por meio do ensino formal. A autora questiona se esse novo modelo 

poderá acabar com a aprendizagem formal. Na verdade, ela afirma que esse novo 

modelo não veio para se sobrepor aos anteriores mas, sim, que deve ser visto pelo 

educador como uma maneira complementar, para promover experiências de 

aprendizagem mais significativas.  

Inserir ou não os dispositivos móveis na escola é um tema muito discutido.  

Ledesma (2013) faz uma revisão de documentos orientadores das políticas 

educativas, estudos e relatórios internacionais. Um dos documentos mencionados é 

o Horizon Report (2010), publicação que apresenta tendências de tecnologias na 

educação, o qual recomenda que os dispositivos móveis e tablets sejam incorporados 

à educação a curto prazo.  Em 2015, o mesmo relatório previa que 80% das pessoas 

passariam a acessar a internet por meio de dispositivos móveis, superando o acesso 

via computadores. Tais suposições marcam a realidade atual.  

No Brasil, a inserção de dispositivos móveis não é fato em todos os locais. Na 

cidade de São Paulo, o uso de celulares foi permitido em escolas públicas somente a 

partir da lei 860/2016, para atividades pedagógicas em sala de aula. No entanto, essa 

não é uma realidade em todo o país: na maioria dos estados o uso do celular é, ainda, 

proibido. Assim, o uso do tablet pode ser visto como forma praticamente exclusiva de 

inserir dispositivos móveis no contexto escolar. 

É importante refletir criticamente sobre os dados apresentados sobre a 

necessidade de inserção das TDM em contextos educacionais pois, apesar de a 

tecnologia fazer parte do cotidiano dos aprendizes, não significa que eles a utilizem 

criticamente e de forma adequada e segura. Ao acessar o mundo virtual, os alunos 
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entram em contato com todo tipo de informação. Como nos afirma Ledesma (2013, 

p.5):  

É imperativo preparar as gerações para esta nova forma de estar, onde 
todos assumimos o papel de consumidores e criadores de conteúdos e 
também onde as competências para pesquisar e analisar criticamente a 
informação são essenciais. 

 

Concordo com as afirmações da autora a respeito da importância de se 

preparar o aluno para atuar no mundo atual. Prensky (2017)18 faz críticas acerca do 

modelo educacional atual de ensino, afirmando que é preciso 

 

[...] mostrar às crianças coisas que elas enxergam como problemas no 
mundo e estimulá-las a encontrar soluções. Por exemplo, se há 
crianças que se preocupam com a violência policial contra jovens 
negros, o papel da educação é instigá-las a resolver o problema. Uma 
maneira é usar o tema como ponto de partida para as aulas de história 
e sociologia, e ensinar habilidades importantes para a vida 
profissional, como criar um aplicativo para avaliar a qualidade do 
atendimento policial. O aprendizado virou um meio para chegar a um 
objetivo, que, no fundo, é formar indivíduos transformadores. 

 

  Concordo com as afirmações do autor: de nada adianta utilizarmos um tablet 

na sala de aula somente para armazenar dados, fazer pesquisas ou produzir vídeos 

e gravações. De que forma essas atividades poderão estar articuladas aos assuntos 

tratados em sala de aula e ao cotidiano, à vida real do aluno? Assim, o m-learning 

precisaria ser uma forma que provocasse uma nova maneira de ensinar, mudando o 

padrão do ensinar hoje para aplicar amanhã para realizar agora e aprender enquanto 

são desenvolvidas as atividades. Segundo Prensky (2017), essa postura resultaria em 

empoderamento dos alunos, por meio do aumento de sua autonomia, confiança e 

criatividade, estimulando-os a terem ideias para resolver os problemas e ajudar a 

construir um mundo melhor. 

 A seguir, faço um breve descritivo acerca das características do tablet, as quais 

poderão ser articuladas com as reflexões teóricas expostas até aqui, no momento de 

interpretação do fenômeno pesquisado. 

 

 

                                                             
18 Entrevista concedida pelo autor em um evento na cidade de São Paulo, à revista Exame, em 17 de 

dezembro de 2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-professor-deve-ser-
um-mentor/->. Acesso em: 16 fev. 2017. 
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2.5 Tablet: uma possibilidade de dispositivo móvel na educação 

 

Curiosamente, é interessante mencionar que o primeiro tablet foi inventado há, 

aproximadamente, 4 mil anos, na Mesopotâmia (atual Iraque), como mostra a figura 

na próxima página: 

                         Figura 3. O primeiro tablet e o tablet hoje. 

 

 
         Fonte: Disponível em: <http://www.historiadetudo.com/ tablet>. 

Acesso em: 15 dez. 2017. 

  

 A placa de pedra, ilustrada na figura acima, pode ser considerada como 

dispositivo móvel, cuja função inicial foi a de registrar dados e informações de maneira 

permanente, uma vez que nada poderia ser apagado. Essa foi umas das maneiras 

encontradas pelo homem para registrar informações, cujas características podem ser 

apontadas como sendo a mobilidade e a praticidade. 

O modelo de tablet atual teve antecessores. Elisha Gray, norte-americano, no 

final do século XIX, desenvolveu um mecanismo capaz de reproduzir a escrita manual 

de uma máquina para outra. Ao longo do século XX, vários computadores portáteis 

semelhantes aos tablets foram surgindo: o Dynabook, desenvolvido por Alan Kary em 

1968, uma espécie de caderno digital; o Graphics Tablet, criado pela Apple, permitindo 

ao usuário fazer desenhos com o auxílio de uma caneta e transferi-los para seu 

computador pessoal. No entanto, pode-se dizer que o primeiro tablet da história, com 

a aparência e a forma conhecida hoje em dia, foi o GRiDpad Pen Computer, criado 

pela Grid Systems, em 1989, que possuía um processador de 20 MHz e pesava cerca 

de 2 kg. 
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Durante a primeira década do século XXI, o lançamento do iPad, fabricado pela 

Apple, em 2010, foi um marco na história dos tablets, pois mostrou ao mundo as 

inúmeras possibilidades em que tais dispositivos poderiam ser úteis. No entanto, 

outros fabricantes começaram a produzir outras versões, surgindo, então, o MyPad 

da SempToshiba, o Galaxy Tab, da Samsung, entre outros.  

A guerra entre os fabricantes revelou-se na ênfase dada à característica de 

seus aparelhos, cada vez mais leves, mais resistentes, com telas de alta definição, 

com autonomia de bateria superior às disponíveis no mercado e, principalmente, com 

funções e aplicações ainda a serem desenvolvidas – e que, certamente, se mostrarão 

indispensáveis aos usuários, tão logo sejam lançadas.  

O tablet atual, segundo a PC Magazine19, é um dispositivo móvel, leve, em 

formato de prancheta, com tela sensível ao toque dos dedos ou caneta específica 

(touchscreen) e teclado virtual, não sendo necessária a utilização de mouse ou 

teclado. É portátil, a tela mede de 6 a 10 polegadas, e possibilita acesso à internet ou 

aos aplicativos nele instalados, podendo ser usado na dimensão horizontal ou vertical. 

A figura abaixo, ilustra modelos na atualidade: 

      Figura 4.  Modelos de tablets na atualidade 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.xiaomitoday.com/the-
best-and-shinese-tablets/>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

 

                                                             
19 Disponível em: <https://www.pcmag.com/roundup/354620/the-best-cheap-tablets>. Acesso em: 17 

fev. 2018.     Nesse site, é possível encontrar informações sobre diferentes modelos, marcas, valores 
e características técnicas entre dos tablets existente no mercado. 
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Os tablets possuem características20 que os tornam muito práticos, tais como: 

 

 Usabilidade: Segundo Olibário (2013, p.2), existem várias definições para a 

nomenclatura, mas o autor apoia-se na definição proposta pela Organização 

Internacional de Padronização (ISO), que “é a capacidade de um produto poder ser 

usados por usuários específicos para atingir metas específicas como efetividade, 

eficiência e satisfação, com base em um contexto de utilização específico”. 

Segundo as pesquisas feitas pelo o autor, a questão da usabilidade dos 

dispositivos móveis é de grande interesse na área de design de interfaces, com o 

objetivo de criar interfaces mais inteligentes, e que favoreçam a usabilidade dos 

dispositivos móveis.   

Olibário (2013) ressalta que a usabilidade dos dispositivos móveis é muito 

específica, pois estes possuem certas limitações, dependendo do tamanho da tela 

do aparelho. Assim, computadores do tipo laptop apresentam maior usabilidade, 

enquanto os celulares apresentam menor usabilidade. Além disso, a resolução, 

também pode diminuir, de acordo com o número de pixels, que é proporcional ao 

tamanho da tela.  

O autor explica que a avaliação das interfaces precisa ser feita por designers, 

que poderão verificar se as funcionalidades da interface do sistema podem atender 

às necessidades do usuário. Ao final de sua pesquisa, o autor sugere que a 

usabilidade dos aplicativos seja testada por um certo tempo, a fim de que se possa 

identificar possíveis falhas e propor melhorias. 

 Navegabilidade: é a propriedade ou capacidade de navegação que possui uma 

interface de um portal da internet, ou o próprio software navegador, que facilita ao 

usuário chegar ao destino desejado, de maneira eficiente e segura. 

 Portabilidade: o dispositivo é leve e portátil. 

 Funcionalidade: com a possibilidade de acesso à internet e de instalação de 

aplicativos, sua funcionalidade é ampliada. 

 Conectividade WiFi/3G/4G: é possível conectar o tablet à rede de internet sem fio 

(WiFi) ou por meio de um plano de dados 3G ou 4G, com a possibilidade de acesso 

a qualquer tempo ou em qualquer lugar. 

                                                             
20 Disponível em: <http://www.portalwebmarketing.com/SEO/UsabilidadeeNavegabilidade/tabid/444/ 

Default.aspx>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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 Bluetooth: os tablets não possuem muitas portas ou entradas, mas é possível 

instalar um teclado ou outros periféricos via bluetooth ou via conexão sem fio.  

 

O detalhamento e considerações apresentadas até aqui ajudam-me a refletir 

sobre minha pesquisa e reformar meu pensamento, de maneira a descrevê-lo e 

compreendê-lo em um processo sistêmico, hologramático, recursivo e dialógico, de 

forma a ampliar minha visão como pesquisadora, profissional e pessoa. A seguir, 

apresento o caminho interpretativo percorrido durante essa pesquisa, utilizando-me 

da metodologia de pesquisa Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

(FREIRE, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, pesquiso a essência do fenômeno a percepção dos professores 

sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade. 

Na intenção de descrevê-lo e interpretá-lo, optei por uma abordagem metodológica de 

modalidade qualitativa21: a abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa 

(FREIRE, 2017). Para tanto, apresento, inicialmente, a justificativa de escolha; em 

seguida, apresento o contexto da pesquisa, o perfil dos participantes, o detalhamento 

dos instrumentos e procedimentos utilizados para gerar os registros textuais da 

pesquisa. Por fim, apresento os procedimentos de interpretação. 

 

 

3.1 Escolha da Orientação Metodológica 

 

Para pesquisar o fenômeno definido para esta investigação, necessitava de 

uma metodologia de pesquisa que me auxiliasse a descrevê-lo e interpretá-lo. Para 

tanto, busquei uma metodologia qualitativa no campo da Linguística Aplicada, que 

considerasse como objeto de estudo a “experiência de vida” ou “experiência vivida”22 

dos professores que utilizam tablets em suas aulas e, dessa maneira, que me 

permitisse chegar à essência do fenômeno em estudo. 

Comecei a compreender que minha pesquisa seria tecida em uma realidade 

que, cada vez mais, demonstra ser de base complexa (MORIN, 2012), composta “por 

elementos que fogem de nosso controle, indeterminados, mutantes, complexos, 

descontínuos, incertos, difusos e caóticos”. 

Assim, concordo com a visão de Batista (2012) sobre o significado de se fazer 

pesquisa nessa realidade: ter uma base epistemológica e metodológica que não seja 

mais um método fechado, permanente e estático, com roteiro estático, 

preestabelecido e linear, já que parte de uma visão de mundo multidimensional e que 

clama por formas de pesquisa da mesma natureza. O autor, apoiando-se em 

                                                             
21 Eisner (1991) define a pesquisa qualitativa como sendo aquela que possibilita articular uma visão 

que considere os sujeitos e suas experiências no mundo, não sendo possível tomar o conhecimento 
por uma lógica clássica para estabelecer as bases científicas da pesquisa. 

22 Aqui, adoto “experiências de vida” (life experiences) e ”experiências vividas” (lived experiences) como 
sinônimos, como proposto por Freire (2012), trazendo Dewey (1938), e, como a autora, justificando 
que ambas são igualmente importantes no processo de composição da bagagem experiencial do 
sujeito. 
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Rodrigues (2006 apud BATISTA, 2012, p.100) ressalta essa necessidade, quando 

menciona que o pensamento complexo prima por métodos que questionem “as 

dicotomias, as dualidades, os determinismos fixos, as generalizações simplificadoras” 

(2000 apud BATISTA, 2012, p.100), e que se abram para “as incertezas, sem deixar 

de lado o rigor científico, a originalidade e a pluralidade da construção de 

conhecimentos e em suas aplicações” (2006 apud BATISTA, 2012, p.100). 

Ao ingressar no curso de Mestrado, tive conhecimento da linha metodológica 

adotada pela Profa. Dra. Maximina Maria Freire23, minha orientadora, momento esse 

que fora único e muito significativo em minha carreira profissional, pessoal e de 

pesquisadora iniciante no campo da Linguística Aplicada. Tive a oportunidade de 

ouvir, pela primeira vez, a respeito da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 

Complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017), doravante AHFC24, pela referida professora 

e pelos participantes do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (GPeAHFeC/CNPq), ao qual fui convidada a participar 

pela própria orientadora. Desde então, decidi compreender melhor essa abordagem, 

e perceber que ela vai ao encontro da epistemologia do conhecimento moriniana.  

Tal abordagem não somente engloba as características acima mencionadas, 

mas também valida a pesquisa empírica, pois nela a experiência humana torna-se 

objeto de estudo, o ponto de partida, validando as qualidades emergentes (FREIRE, 

2012, p.181). O pesquisador, nesse contexto, segundo a autora, baseando-se em 

McCoy (1993), adota a postura de busca pelo significado de uma experiência 

resultante do mundo em que vive e participa, e sobre o qual irá refletir posteriormente. 

Além disso, a abordagem permite que a experiência do participante e a do 

pesquisador sejam levadas em consideração e, por isso, a experiência será o 

resultado de vivências do profissional (no caso desta pesquisa, do professor) tanto em 

seu ambiente de trabalho (sala de aula) como fora dele, ou seja, no mundo complexo 

no qual ele vive, repleto de incertezas, dicotomias e imprevisibilidade. Isso influencia 

sua maneira de enxergar e viver no mundo, como explica Rezende (2003, p.28) a 

seguir: 

 

                                                             
23 Professora Doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Coordenadora do Grupo de 

Pesquisa sobre Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa – GPeAHFeC 
(http://www.gpeahfc.pro.br). 

24 Explicarei a evolução da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e sua incorporação à 
complexidade em seção posterior. 
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[...] um comissário, bem como um professor ou qualquer outro 
profissional, adquire determinadas características em decorrência do 
exercício de sua profissão; ou seja, as experiências vividas na 
ambientação profissional serão responsáveis pelo tipo de prática que 
ele desempenhará em suas rotinas de trabalho. Devemos lembrar que 
as experiências vividas em outras ambientações também colaboram 
para a formação do indivíduo e determinam a maneira como ele 
interpreta o mundo ao seu redor e atua em uma determina área. 

 

Em acréscimo a esse argumento, Brauer (2015, p.102) ainda ressalta que cada 

experiência vivida é única, complexa e que não pode ser repetida da mesma maneira: 

 

[...] cada experiência humana é única, complexa, imprevisível, não 
linear, impossível de ser repetida até pela mesma pessoa, dado que, 
ao repetir uma experiência como, por exemplo, viajar para outro país, 
a pessoa pode estar fazendo isso pela segunda vez, caracterizando 
outra experiência: a experiência nunca é a mesma. 

 

Neste sentido, portanto, entendo que participante e pesquisador possuem 

natureza complexa e foram constituídos, dentre outros fatores, também pelas 

experiências que vivenciaram ao longo de suas trajetórias pessoais e profissionais, 

que, em um determinado momento, se interligam e são tecidas juntas.  

Como pesquisadora, minha curiosidade em investigar a essência do fenômeno 

em questão partiu de um momento profissional desafiador, quando atuava como 

coordenadora de um curso de inglês de imersão em uma escola privada e fui 

requisitada pela instituição para implementar o uso de tablets em projetos 

pedagógicos nas aulas de inglês. Constituiu-se em um desafio ímpar, pois nem todos 

os professores conheciam a ferramenta e não sabiam como utilizá-la em sala de aula. 

Naquele instante, necessitei do auxílio da Coordenação de Tecnologia para a 

capacitação dos docentes e lograr o início do projeto.   

Tal experiência motivou-me a iniciar minha pesquisa no âmbito da tecnologia, 

pois reconheci que me faltava aporte teórico atualizado sobre o tema. Naquele 

momento, comecei a atuar em um novo contexto profissional, no qual os alunos 

usavam tablets para acessar material didático utilizado nas disciplinas do curso. Por 

esse motivo, interesso-me em investigar a percepção sobre o tablet em sala de aula, 

sendo que o pesquiso na perspectiva do professor do Ensino Médio de escolas 

brasileiras que adotam currículo duplo, pois não teria permissão das instituições para 

fazer pesquisa com discentes. 
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É importante destacar que os docentes utilizam a tecnologia tanto em aula 

quanto fora dela, no mundo real e complexo (MORIN, 2011). O que me intriga, então, 

é saber como e o que imerge desta pesquisa. Por esse motivo, em especial, é 

relevante escolher uma metodologia de pesquisa que envolva a complexidade e 

considere as experiências dos participantes, fornecendo-me subsídios para investigar 

a essência do fenômeno seguindo uma trajetória coerente. 

Dessa forma, apresento, nesta seção, a metodologia de pesquisa escolhida, 

partindo de sua origem ancorada na proposta metodológica hermenêutico- 

fenomenológica de van Manen (1990), até o momento em que, distanciando-se da 

origem, revela sua base complexa; descrevo o contexto de pesquisa; os participantes; 

os instrumentos e procedimentos de materialização dos registros de textos; e os 

procedimentos adotados para interpretação dos mesmos. 

 

3.2 Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) 

 

A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) é uma 

metodologia de pesquisa do tipo qualitativa, cujo objetivo é investigar, descrever e 

interpretar os fenômenos da experiência humana sob a perspectiva da complexidade, 

a fim de melhor compreender sua essência complexa (FREIRE, 2017, p.180). 

Freire (2012) baseia-se inicialmente nos estudos de van Manen (1990), ao fazer 

a junção das duas vertentes filosóficas; propõe uma metodologia de pesquisa 

“hermenêutico-fenomenológica”, cujo objetivo é revelar a essência do fenômeno, a 

sua identidade. Freire (2012, p.189), contudo, propõe tal junção, nomeando-a, 

propositalmente, de forma hifenizada - hermenêutico-fenomenológica -, com o 

propósito explícito de indicar a importância similar e indissociável das linhas filosóficas 

que orientam a pesquisa. 

Segundo a autora, van Manen (op. cit.) propõe um caminho interpretativo 

composto de três processos básicos e centrais: “textualização”, “tematização” e “ciclo 

de validação”. Assim, explica que, na textualização, van Mannen (1990) considera o 

texto escrito como ponto de partida, por meio do qual registram-se as experiências 

vividas; já na fase da tematização, o texto pode ser lido e relido ao longo do tempo e 

interpretado, desvelando suas estruturas mais profundas, materializadas em frases 

que, para o autor revelam a “essência do fenômeno”. Esse movimento de leituras e 

releituras é tido como circular, denominando, assim, “ciclo de validação”. Este, por sua 
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vez, é baseado no “ciclo hermenêutico” (van MANEN (1990), proposto por Heiddeger 

(1968), que considera o conhecimento com sendo um processo contínuo de 

construção, em formato de espiral, que sempre se expande. 

Todavia, Freire (2017) aprofunda o processo de tematização e continua seus 

estudos baseando-se em Gadamer (1997), Ricoeur ([1986] 2002), propondo um 

caminho interpretativo mais detalhado para se chegar à essência do fenômeno. Nesse 

novo caminho, Freire (2006, 2007)  propõe uma  “rotina de organização e 

interpretação”, composta de três fases (Quadro 1): a textualização (registro textual das 

vivências do fenômeno em foco); a tematização (processo que inclui procedimentos 

de refinamento e ressignificação, consistido de um movimento contínuo e recursivo 

de identificação de unidades de significado, confirmação, reformulação ou descarte 

dessas unidades, ressignificação e identificação dos temas hermenêutico-

fenomenológicos e suas subdivisões, os subtemas); e o ciclo de validação: 

 

Quadro 1. Rotinas de organização e interpretação da Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica Complexa (AHF). 

 

 
Fonte: Freire (2012, p.5). 

 

Como se pode observar, Freire (2012, p.186) mantém a textualização (van 

MANEN,1990), e, apoiada em Ricoeur ([1986] 2002), explica a importância do texto 
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escrito pelo participante, ou do “registro escrito de manifestações de um fenômeno da 

experiência humana” em uma pesquisa investigativa, pois este não somente “captura” 

(FREIRE, 2012, p.186) a experiência vivida, mas também permite que pesquisador 

e/ou pesquisado (s) possam retomá-lo, interpretando-o e reinterpretando-o inúmeras 

vezes. 

Freire (2017) mantém, também, a nomenclatura tematização (van MANEN, 

1990). Todavia, a autora aprofunda o processo de interpretação, expandindo-o, e 

acrescentando os movimentos de “refinamento e ressignificação” (FREIRE, 2007, 

2012, 2017) - aspecto que diferencia e distancia a abordagem de Freire (2012) do 

enfoque de van Mannen (1990). 

 Utilizando esses dois movimentos, a autora afirma que o pesquisador poderá 

trabalhar com os registros textuais (textos) de maneira investigativa, permitindo que 

este desenvolva sua experiência, chegando às menores unidades de significado do 

fenômeno investigado, escolhendo o “substantivo” (FREIRE, 2017, p.176) que melhor 

o defina. A autora define o substantivo, como sendo “intransitivo” (FREIRE, 2017, 

p.176), ou seja, o menor item lexical, com significação irredutível, já que o substantivo 

tem a função de nomear objetos, emoções, fatos e lugares. Ao se chegar a esse tema 

(substantivo), ou “essência do fenômeno” (FREIRE, 2012, p.193), este será a unidade 

mais refinada e que “melhor expressa a ressignificação desejada” (FREIRE, 2012, 

p.193), passando a ser denominado “tema hermenêutico-fenomenológico” (FREIRE, 

2012, p.193). No entanto, a autora reconhece a impossibilidade de se desvendar o 

fenômeno em sua totalidade, justificando que “os fenômenos são fonte inesgotável de 

investigação, interpretações e reinterpretações” (FREIRE, 2012, p.187). 

Nesse movimento interpretativo, Freire reforça a objetividade do pesquisador, 

que segue em busca do (s) “tema (s) ”, no entanto, não descarta sua subjetividade. A 

autora define esse movimento, metaforicamente, como “mergulho interpretativo” 

(FREIRE, 2010, p.193), um processo interpretativo circular, contínuo, recursivo, 

permitindo um “ir-e-vir hermenêutico” (FREIRE, 2017, p.179), que parte do que já se 

conhece, e vai se expandindo, todas as vezes que volta, de maneira recursiva, ao que 

já é familiar, eliminando, assim, a linearidade causal, revelando que as causas, nem 

sempre têm o mesmo efeito. Tal movimento, não somente permite a compreensão, 

mas também, a validação dessa compreensão. Nesse exercício, é possível perceber 

uma relação hologramática, pois, quando o pesquisador busca identificar o tema 
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“hermenêutico-fenomenológico” (FREIRE, 2010, 2012), torna-se impossível separar o 

todo de suas partes, evidenciando que o todo está na parte e a parte está no todo. 

Refletindo acerca do “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2010, p.193), sobre a 

subjetividade do pesquisador e sobre os momentos de ordem e desordem que o 

inquietam durante o processo investigativo, Freire (2017, p.179) reconhece a ligação 

indissociável entre a abordagem hermenêutico-fenomenológica (metodologia de 

pesquisa) e a complexidade (visão de construção de conhecimento). Para caracterizar 

essa indissociabilidade, abordagem começa a ter uma nova configuração: Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa – AHFC. 

Freire (2017) explica, então, que a AHFC é um percurso metodológico de 

construção de conhecimento, cujo processo investigativo torna-se rizomático, 

permeado por momentos de ordem e desordem, “[...] marcado por certezas, 

incertezas, rupturas, coerência, conflitos, incoerências, imprevisibilidade e 

organização” (FREIRE, 2017, p.180), caracterizado como um “caminho metodológico 

complexo” (FREIRE, 2017, p.180). 

Desse modo, por meio do caminho metodológico complexo apresentado, 

utilizo-me da AHFC como uma maneira de investigar, descrever e interpretar a 

emergência dos temas e subtemas que compõem o fenômeno pesquisado: a 

percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo 

sob o viés da complexidade.  

Descrevo, a seguir, o contexto em que a pesquisa aconteceu. 

 

3.3 Contexto da Pesquisa 

 

  A pesquisa aconteceu com professores que lecionam em um programa de 

Ensino Médio Norte-Americano, oferecido em duas escolas brasileiras, localizadas em 

dois estados diferentes, denominadas escolas afiliadas25.  

 A instituição norte-americana26 oferece o programa de Ensino Médio Norte-

Americano, de maneira diferenciada no Brasil, no formato de complementação 

pedagógica. Como se trata de algo que costuma gerar interpretações errôneas, resolvi 

                                                             
25  Termo utilizado pela instituição para se referir a uma escola que adota seu currículo, como 

forma de internacionalizar o curso de Ensino Médio. Existe um processo de credenciamento 
para que isso ocorra, que é composta por várias fases, que não serão mencionadas, por 
questões éticas. 

26  Os nomes das instituições foram omitidos por questões éticas 
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detalhar como o programa acontece em território brasileiro. Para tanto, explico, 

inicialmente, como o Ensino Médio Norte-Americano é oferecido no país de origem e, 

na sequência, como é implementado nas escolas afiliadas brasileiras, local onde esta 

pesquisa foi realizada. 

 

3.3.1 Breve descritivo sobre o Sistema de Ensino Norte-Americano 

 

 No Brasil, o programa de Ensino Médio Norte-Americano, descrito 

acima, é adaptado e recebe a denominação de High School ou Currículo Duplo. A 

instituição estrangeira, por sua vez, quando inicia o trabalho no Brasil, precisa 

certificar-se de que a escola brasileira seguirá as normas e diversos procedimentos 

acadêmicos e processuais previamente estabelecidos, dentre os quais, ter a certeza 

de que o aluno brasileiro está devidamente matriculado em uma escola de Ensino 

Médio brasileira, para que possa, então, efetuar a matrícula na High School.  

Dessa forma, ao final do programa, após ser aprovado nos dois cursos – 

brasileiro e norte-americano –, o aluno obterá o dual diploma, ou seja, o diploma norte-

americano será emitido mediante a apresentação do histórico escolar de todos os 

créditos oriundos do currículo brasileiro e a complementação dos demais créditos, 

originados do sistema norte-americano. Em suma, esse é denominado currículo duplo. 

Assim, os alunos brasileiros, quando entram em uma escola desse tipo, já têm o 

currículo definido e não podem optar por disciplinas a serem cursadas, diferentemente 

do modelo norte-americano, apresentado anteriormente. 

Originalmente, o programa de High School foi adaptado para ser oferecido no 

contraturno de escolas brasileiras particulares de ensino regular, consideradas de 

elite. A língua inglesa é adotada como meio de instrução nas sete disciplinas 

seguintes: Governo Americano, História Americana, Literatura Americana, Literatura 

Inglesa, Tecnologia, Saúde e Artes.    

Quando já implementado na escola, os alunos precisam cursar essas sete 

disciplinas do currículo da High School, que são ofertadas semestralmente, ao longo 

de três anos, e estar matriculado na escola brasileira, como explicado anteriormente. 

Além disso, precisam demonstrar conhecimento linguístico de nível, no mínimo, B1 

(CEFR)27, identificado por meio do exame de admissão aplicado pela própria escola, 

                                                             
27 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ou Quadro Europeu Comum de 

Referência para Línguas. É um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência 
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seguindo as instruções e padrões da instituição estrangeira. As orientações 

curriculares (ementas das disciplinas) são definidas pela instituição norte-americana, 

bem como o sistema de avaliação e material didático.  

Detalhando esse currículo, começo a entender que a incerteza faz parte da vida 

e que é impossível lutar contra ela; é preciso aceitá-la ou, pelo menos, aprender a me 

preparar para ela, como aconselha Morin: 

 

Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, 
mas dialogar com a incerteza (MORIN, 2015, p.59). 
 
É preciso, portanto, prepararmo-nos para o nosso mundo incerto e 
aguardar o inesperado (MORIN, 2015, p.61). 

 

Aliás, as palavras de Morin (2005) começam a fazer sentido quando o autor 

menciona que a complexidade está ligada e se mistura à ordem/desordem, e que não 

se reduz somente à incerteza. 

 

A complexidade coincide com uma parte da incerteza, seja 
proveniente dos limites de nosso entendimento, seja inscrita nos 
fenômenos. Mas, a complexidade não se reduz à incerteza, é a 
incerteza no seio de sistemas ricamente organizados (MORIN, 2005, 
p.35). 

 

Imersa nesses pensamentos, optei por pesquisar a percepção dos professores 

sobre o tablet sob o viés da complexidade, e como estes vivenciam o fenômeno em 

suas práticas docentes. A busca pela “essência”, pela natureza dessa percepção 

torna-se cada mais intrigante e, neste momento, retomo a minha pergunta de 

pesquisa:  

Qual a natureza da percepção de professores sobre o tablet em 

escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade?  

 

Inserir tecnologia na escola era vista por mim, até o momento da pesquisa, 

como um problema. Agora, pela primeira vez, começo a entender que precisaria 

enxergar essa questão sob uma perspectiva complexa, ou seja, não poderia ver esse 

                                                             
em uma língua estrangeira. Descreve a competência linguística dos alunos em três categorias, cada 
uma com duas subdivisões: A (A1 e A2), B (B1 e B2) e C (C1 e C2). Mais detalhes estão disponíveis 

em: <https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf>. Acesso em: 07 jan. 

2018. 
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problema de maneira fragmentada. Apoio-me nas palavras de Morin (2015, p.14), 

quando ele nos alerta sobre as consequências de se ter uma forma de pensar 

fragmentada, justificando que essa forma de pensar “[...] atrofia as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um julgamento 

corretivo ou de uma visão ao longo prazo”. O autor enfatiza, por outro lado, que “a 

aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da mente 

humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada” (MORIN, 2015, p.16). 

Envolvida nessas reflexões, volto-me à pesquisa, agora para entender os 

participantes, convidados a me ajudar a tecer um caminho, para chegar à essência do 

fenômeno que pesquiso. Detalharei, a seguir, o perfil dos professores participantes 

que tecem esta pesquisa. 

 

3.3.2 Sobre o Currículo de Diploma Duplo de Ensino Médio Norte-Americano 

no Brasil 

 

No Brasil, o programa de Ensino Médio Norte-Americano, descrito acima, é 

adaptado e recebe a denominação de High School ou Currículo Duplo. A instituição 

estrangeira, por sua vez, quando inicia o trabalho no Brasil, precisa certificar-se de 

que a escola brasileira seguirá as normas e diversos procedimentos acadêmicos e 

processuais previamente estabelecidos, dentre os quais, ter a certeza de que o aluno 

brasileiro está devidamente matriculado em uma escola de Ensino Médio brasileira, 

para que possa, então, efetuar a matrícula na High School.  

Dessa forma, ao final do programa, após ser aprovado nos dois cursos – 

brasileiro e norte-americano –, o aluno obterá o dual diploma, ou seja, o diploma norte-

americano será emitido mediante a apresentação do histórico escolar de todos os 

créditos oriundos do currículo brasileiro e a complementação dos demais créditos, 

originados do sistema norte-americano. Em suma, esse é denominado currículo duplo. 

Assim, os alunos brasileiros, quando entram em uma escola desse tipo, já têm o 

currículo definido e não podem optar por disciplinas a serem cursadas, diferentemente 

do modelo norte-americano, apresentado anteriormente. 

Originalmente, o programa de High School foi adaptado para ser oferecido no 

contraturno de escolas brasileiras particulares de ensino regular, consideradas de 

elite. A língua inglesa é adotada como meio de instrução nas sete disciplinas 
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seguintes: Governo Americano, História Americana, Literatura Americana, Literatura 

Inglesa, Tecnologia, Saúde e Artes.    

Quando já implementado na escola, os alunos precisam cursar essas sete 

disciplinas do currículo da High School, que são ofertadas semestralmente, ao longo 

de três anos, e estar matriculado na escola brasileira, como explicado anteriormente. 

Além disso, precisam demonstrar conhecimento linguístico de nível, no mínimo, B1 

(CEFR)28, identificado por meio do exame de admissão aplicado pela própria escola, 

seguindo as instruções e padrões da instituição estrangeira. As orientações 

curriculares (ementas das disciplinas) são definidas pela instituição norte-americana, 

bem como o sistema de avaliação e material didático.  

Detalhando esse currículo, começo a entender que a incerteza faz parte da vida 

e que é impossível lutar contra ela; é preciso aceitá-la ou, pelo menos, aprender a me 

preparar para ela, como aconselha Morin: 

 

Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, 
mas dialogar com a incerteza (MORIN, 2015, p.59). 
 
É preciso, portanto, prepararmo-nos para o nosso mundo incerto e 
aguardar o inesperado (MORIN, 2015, p.61). 

 

Aliás, as palavras de Morin (2005) começam a fazer sentido quando o autor 

menciona que a complexidade está ligada e se mistura à ordem/desordem, e que não 

se reduz somente à incerteza. 

 

A complexidade coincide com uma parte da incerteza, seja 
proveniente dos limites de nosso entendimento, seja inscrita nos 
fenômenos. Mas, a complexidade não se reduz à incerteza, é a 
incerteza no seio de sistemas ricamente organizados (MORIN, 2005, 
p.35). 

 

Imersa nesses pensamentos, optei por pesquisar a percepção dos professores 

sobre o uso dos tablets, e como estes vivenciam o fenômeno em suas práticas 

                                                             
28 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ou Quadro Europeu Comum de 

Referência para Línguas. É um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência 
em uma língua estrangeira. Descreve a competência linguística dos alunos em três categorias, cada 
uma com duas subdivisões: A (A1 e A2), B (B1 e B2) e C (C1 e C2). Mais detalhes estão disponíveis 

em: <https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf>. Acesso em: 07 jan. 

2018. 
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docentes. A busca pela “essência”, pela natureza dessa percepção torna-se cada 

mais intrigante e, neste momento, retomo a minha pergunta de pesquisa:  

Qual a natureza da percepção de professores sobre o tablet em 

escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade?  

Inserir tecnologia na escola era vista por mim, até o momento da pesquisa, 

como um problema. Agora, pela primeira vez, começo a entender que precisaria 

enxergar essa questão sob uma perspectiva complexa, ou seja, não poderia ver esse 

problema de maneira fragmentada. Apoio-me nas palavras de Morin (2015, p.14), 

quando ele nos alerta sobre as consequências de se ter uma forma de pensar 

fragmentada, justificando que essa forma de pensar “[...] atrofia as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um julgamento 

corretivo ou de uma visão ao longo prazo”. O autor enfatiza, por outro lado, que “a 

aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da mente 

humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada” (MORIN, 2015, p.16). 

Envolvida nessas reflexões, volto-me à pesquisa, agora para entender os 

participantes, convidados a me ajudar a tecer um caminho, para chegar à essência do 

fenômeno que pesquiso. Detalharei, a seguir, o perfil dos professores participantes 

que tecem esta pesquisa. 

 

 

3.4. Participantes da Pesquisa 

 

O fenômeno que investigo é vivenciado por três professores do Ensino Médio 

(High School), em duas escolas localizadas em dois estados brasileiros, como 

mencionado anteriormente, que utilizam tablet nas aulas, pois os livros são em 

formato digital. 

Assim, minha pesquisa teve a participação de 2 (dois), João e Sofia, 

professores oriundos de uma instituição29 de ensino de inglês, localizada no Distrito 

Federal e 1 (um) professor, Pedro, que leciona em uma escola particular de ensino 

regular no estado de Alagoas. Em ambas as escolas, as aulas acontecem no 

                                                             
29  Por motivos éticos, os nomes das instituições e sua localização específica não serão revelados, a 

fim de garantir o compromisso de privacidade e sigilo dos participantes, conforme a aprovação de 
todos os procedimentos de ética aprovados, conforme número do processo CAAE: 
75725317.0.0000.5482. 
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contraturno, ou seja, os alunos brasileiros frequentam as aulas na escola brasileira no 

período matutino e o Ensino Médio (High School), no vespertino. Ambas 

implementaram o programa em início de 2016.  

Os docentes passaram por processo seletivo e após terem a documentação 

validada pela instituição norte-americana, passaram por capacitação inicial (40 horas), 

sendo, a partir daí, acompanhados pelas coordenações da escola afiliada e da 

instituição norte-americana, por meio de observações e revisão de planos de aulas 

(de tempos em tempos).  

O perfil foi identificado por meio de leitura de questionário para esse fim   e uma 

professora participaram da pesquisa, cujos nomes serão substituídos por nomes 

fictícios.  

A partir das informações recebidas, pude perceber que todos os professores 

têm formação superior, sendo que Pedro e Sofia deles fizeram estudos em nível de 

pós-graduação. Todos lecionam língua inglesa em instituto de idiomas em um período, 

e uma disciplina de High School. Dois professores, Pedro e João, na faixa etária entre 

30 e 35 anos, respectivamente, são brasileiros e a professora, Sofia, participante, na 

faixa etária entre 45 e 50 anos, é norte-americana.  

Todos os participantes da pesquisa utilizam tecnologia em seu cotidiano, seja 

no âmbito profissional ou pessoal, de diversas formas. Destaca-se o uso como 

diversão (jogar) e o comunicar-se com amigos e familiares. João entende o uso de 

tecnologia como sendo mais abrangente, como sendo um facilitador da rotina diária, 

em diversas situações. 

Quando questionados sobre o uso do tablet, João e Sofia disseram possuir o 

aparelho e gostar de usá-lo. Utilizam-no para acessar internet, mídias sociais, assistir 

a filmes e ler.  Pedro relatou não apreciar o uso do aparelho; não o possui e diz preferir 

o notebook. 

Todos os participantes disseram que o tablet faz parte do curso de High School, 

mas apenas    João usa o aparelho; os demais relataram que o tablet é utilizado 

apenas pelos alunos. 

Quanto à leitura utilizando tablet:  João e Sofia relataram a praticidade do 

aparelho (possibilidade de aumentar o tamanho da fonte e fácil de ser carregado), no 

entanto, João e Pedro preferem ler o livro ou artigos longos em formato impresso. 
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Um dado interessante:  Pedro que tem um ponto de vista “mais abrangente” 

sobre tecnologia não gosta de tablet, e não o utiliza. Também, prefere imprimir textos, 

em vez de lê-los em formato digital, e justifica dizendo ser incômodo aos olhos.  

Apresentados os participantes, descrevo os instrumentos que utilizei para obter 

as informações e relatos, que me permitiram obter os registros textuais, possibilitando 

aos participantes materializar suas experiências. 

 

 

3.5. Instrumentos e Procedimentos de Registros de Textos 

 

Segundo Freire (2012, p.198), existem várias formas de se obter registros 

textuais, dentre elas, 

 

[...] questionários, entrevistas, conversas hermenêuticas, diários, 
sessões ou encontros reflexivos, reflexões, autorreflexões, biografias, 
autobiografias, gravações de áudio e vídeo, sessões de visionamento, 
narrativas, histórias de vida, notas de campo, entre outros[...]  

 

Para que esta pesquisa fosse possível, utilizei dois instrumentos para geração 

de textos, ambos enviados e recebidos por e-mail, que me permitiram chegar aos 

objetivos propostos. Esse formato foi escolhido para facilitar o processo, já que os 

professores não se mostraram disponíveis para entrevistas ou conversas no Skype.  

São eles: 

1. Perfil do participante: envio de questionário para diagnosticar o perfil de cada 

professor: acadêmico, profissional e em que consiste o uso de tecnologia e tablets 

em sua vida, de maneira geral (Apêndice 1). 

2. Relato sobre experiências: uma lista de seis questões, com o objetivo de obter 

registros textuais, por meio de relatos de experiência sobre o uso do tablet em aulas 

(Apêndice 2). 

 

Escolhi trabalhar com textos elaborados pelos próprios participantes, pois, 

como explicado por Freire (2017), são considerados instrumentos que capturam a 

vivência e as manifestações de fenômeno na AHFC, especialmente, na primeira etapa 

do processo de interpretação, denominada “textualização” Freire (2012, p.187), 

apoiada em Ricouer, explica: 
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[...] a importância hermenêutica do texto, como ponto de partida, pois, 
nesta etapa, registra-se o discurso fixando-o na escrita, tanto 
mantendo-se o texto do participante ou fazendo a transcrição do 
discurso oral deste, gerando assim um registro único, tornando-o 
“acessível à memória coletiva e individual. 

 

Em consonância com a argumentação da autora, Gomes (1995, p.30) relata 

que o homem é constituído pelos textos que leu e destaca quanto o processo de 

escrita o enriquece, permitindo a construção de novos mundos, “projetando-os e 

transmitindo-os a outros” (GOMES, 1995, p.30). 

Ricoeur (1977, apud SANTOS, 2012, p.161) enfatiza a importância do texto 

escrito, explicando que somente por meio deste, novos mundos de sentidos são 

abertos e novos horizontes de sentido são criados. 

Após a fase de registro, o texto pode ser lido e relido diversas vezes, e ser 

significado e ressignificado por diversas vezes, podendo, dessa forma, possibilitar a 

compreensão, de maneira mais profunda, dos significados das escolhas lexicais do 

texto original, como explica Freire (2012, 187), no trecho abaixo: 

 

[...] a textualização de experiências – ou seja, o registro escrito de 
manifestações de um fenômeno da experiência humana – permite o 
desenvolvimento de uma atividade investigativa mediada não apenas 
pela captura de experiências vividas, mas que pode também levar 
pesquisador e pesquisado (s) a retomá-las, na sua visão, original, 
várias vezes, e refletir sobre elas, chegando, potencialmente, a outras 
interpretações e reinterpretações. 

 

 Portanto, por meio dos instrumentos acima mencionados, os participantes 

desta pesquisa puderam registrar suas experiências, e, assim, fornecer os textos 

suficientes para que esta pesquisa pudesse se materializar. 

 

3.6. Procedimentos de Interpretação de Textos 

 

Norteada pelo sentimento de busca e investigação sobre a essência do 

fenômeno que pesquiso, passo pela experiência de percorrer os caminhos do 

processo investigativo de interpretação da AHFC, propostos por Freire (2007), 

possibilitando chegar ao objetivo desta pesquisa. Descrevo, então, detalhadamente, 

os procedimentos realizados, desde a organização dos textos, textualização, 
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refinamento, ressignificações e definição de temas e subtemas, os quais materializam 

caminhos do movimento interpretativo, e que requerem do pesquisador:  tempo, 

aprofundamento e distanciamento dos textos, como explica Freire (2012, p.192): “até 

que seja possível entrar em sintonia com os temas, e, enfim, compreender o 

significado implícito”. 

Os procedimentos apontados acima, que compõem as “rotinas de organização, 

interpretação e validação” (FREIRE, 2006, 2007), são de extrema importância, 

reforçando a questão da validade e da confiabilidade desse tipo de pesquisa. 

Considera-se, nessa perspectiva, minha experiência como pesquisadora imbricada ao 

processo interpretativo imparcial, como nos explica A.Melo (2017, p.73), ou seja, não 

permitindo que a interpretação “recaia somente sobre a subjetividade do intérprete, 

tornando-se tendenciosa”. A autora, baseando-se em Gadamer (1996) e van Manen 

(1990), explica, ainda, que a verdade do texto interpretado é mantida em detrimento 

à do pesquisador, cujo foco está sempre no fenômeno que busca desvendar, 

afastando-se de quaisquer superficialidades, tais como, “pré-conceitos e pré-

concepções acerca do conteúdo do texto, os quais possam afastá-lo do que emerge 

da experiência em questão” (A.MELO, 2017, p.73). 

Assim, descrevo abaixo como os textos foram organizados: 

a) Os textos do questionário perfil foram salvos em arquivo Word; 

b) O mesmo procedimento foi seguido, com relação aos relatos com foco no uso dos 

tablets; 

c) Os registros dos relatos foram divididos por perguntas, em tabelas, seguidos das 

respostas de todos os participantes da pesquisa, facilitando o manuseio das 

informações. 

Ilustro, a seguir, com um exemplo do caminho interpretativo, baseado em Freire 

(2010). Inicialmente, recebo os textos dos participantes: 

 

Quadro 2. Texto original do participante 
 

TEXTO ORIGINAL DO PARTICIPANTE (João) 

Nos cursos regulares de inglês já usei várias vezes pra atividades específicas (vídeos, 
ppts, comic strips, etc.) e a receptividade dos alunos é sempre muito boa por se tratar de 
algo diferente. 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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A seguir, sigo as rotinas sugeridas no quadro proposto por Freire (2010), com 

destaque aos processos de textualização e tematização, sistematizados: 

 

Quadro 3.  Rotina de Organização e Interpretação  
 

TEXTUALIZAÇÃO 

TEMATIZAÇÃO 

Primeiros 
Refinamentos 

Refinamentos 
Ressignificação 

Refinamentos 
Ressignificação 

Definição de 
Tema 

Primeiras 
Unidades de 
Significado 

Unidades de 
Significado 

Unidades de 
Significado 

 

Nos cursos de 
inglês já usei 
várias vezes pra 
atividades 
específicas 

(vídeos, ppts, 
comic strips, etc.) 
e  
 
a receptividade 
dos alunos é 
sempre muito 
boa por se tratar 
de algo 
diferente. 

Cursos 
regulares de 
inglês várias 
vezes atividades 
específicas. 
 
 
 
 
receptividade 
dos alunos 
sempre muito 
boa 
algo diferente. 

Cursos 
regulares de 
inglês 
atividades 
específicas. 
 
 
 
 
receptividade 

alunos sempre 
muito boa 
 
algo diferente. 

 
 
Uso específico 
 
 
 
 
 
 
receptividade  
 
(boa) 
 
algo diferente 

 
 
Usabilidade 

 
Subtema: 
Especificidade 
 
 
 
Receptividade 
 
 
Subtema: 
Diversidade 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Freire (2010) 

 

O quadro acima exemplifica o caminho percorrido: na primeira coluna, 

textualização, apresento a cópia literal do texto do participante; na segunda coluna, 

destaco, em negrito, as expressões (aqui denominadas as primeiras unidades de 

significado) que apresentam sentido em relação à minha pergunta de pesquisa: Qual 

a natureza da percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de 

currículo duplo sob o viés da complexidade?  

Após essa fase, copio as primeiras unidades de significados destacadas 

(terceira coluna), denominadas refinamentos e ressignificação. Esse processo 

permite-me voltar à leitura da primeira coluna, excluindo ou não, algum termo; ou seja, 

refinando. A partir de então, começo a articulação, ressignificando as unidades de 

significado, que partem do texto do participante (todo), chegando à menor parte com 

significado (parte), expressa por um substantivo. Oriento-me por Freire (2006, 2007), 

quanto ao processo a ser seguido, como descrito a seguir:  
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[...] refinamento se associa ao que denomino ressignificação, 
movimento que coloca as unidades de significados em contínuo 
confronto, permitindo que interpretações iniciais sejam, além de 
confirmadas, reformuladas ou descartadas, gradualmente substituídas 
por nomeações mais pontuais, expressas por substantivos. Tais 
substantivos capturam e explicitam os significados implícitos nos 
textos originais e, por seu sentido intransitivo, evidenciam, o percurso 
entre a aparência e a essência, indicando os construtos que 
constituem o fenômeno – os temas hermenêuticos-fenomenológicos -
revelando sua natureza e identidade (FREIRE, 2012, p.192-193). 

 

Esse processo acontece inicialmente no sentido horizontal, de maneira 

recursiva e, logo na sequência, entro no “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2010, 

p.193), meu maior desafio até então. Durante o “mergulho”, prossigo fazendo outros 

cruzamentos entre os temas encontrados em cada coluna, derivados dos excertos 

originais dos participantes, por meio de movimentos horizontais, verticais, 

transversais, não-lineares, cíclicos, que confrontam, ressignificam, excluem, incluem, 

confirmam e validam temas e subtemas. Vale ressaltar que esse processo aconteceu 

ao longo de vários meses, em que ora me aproximava ora me distanciava desses 

temas e subtemas. Durante o processo, tive sessões de orientação que me 

incentivavam a mergulhar um pouco mais no oceano de interpretações e 

possibilidades.  

Nesse caminho, que considero rizomático e complexo, consegui vivenciar a 

experiência de pesquisador, até então, desconhecida para mim. Freire (2012, p.194) 

auxiliou-me a entender que os temas não são fixos e imutáveis, mas enraizados em 

um grande sistema, justificando que a “essência de fenômeno é, sempre, muito mais 

abrangente do que podemos apreender em uma investigação”. 

 

Agora, munida dos instrumentos da AHFC, prossigo para a fase de 

interpretação dos textos coletados, na busca da essência do fenômeno sob estudo, 

detalhada no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

 

 

4. INTERPRETAÇÃO DO FENÔMENO 
 

Nesta seção, apoiando-me na orientação metodológica AHFC e no aporte 

teórico apresentado anteriormente, apresento a interpretação dos temas e subtemas 

hermenêutico-fenomenológicos complexos e seus desdobramentos, os quais 

emergiram durante o processo de interpretação dos relatos dos professores que 

participaram desta pesquisa, e que ajudam a compor a essência do fenômeno: a 

percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo 

sob a perspectiva da complexidade 

 

 

4.1 Temas e Subtemas: possíveis interpretações      

 

O mergulho interpretativo realizado na fase de tematização sugerida pela 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (Freire, 2017), levou-me à 

identificação de sete temas estruturantes do fenômeno investigado: aplicabilidade, 

sustentabilidade, praticidade, usabilidade, aceitabilidade, resistência, navegabilidade 

e planejamento. Alguns deles, desdobram-se em subtemas e sub-subtemas; de outros 

não emergem ramificações. No entanto, todos são mostram interligados, inseparáveis 

e não hierarquizados.  

 

4.1.1 Aplicabilidade 

 

 Aplicabilidade foi um tema que emergiu dos textos dos professores 

quando questionados a respeito de como utilizam os tablets em suas aulas. Os três 

professores participantes relataram que usam o tablet em sala de aula para diversas 

atividades com os alunos, lançando mão dos aplicativos instalados, de acordo com 

os exemplos presentados no excerto a seguir: 

 

Excerto 1 
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João30:/: 
Gosto muito de um aplicativo chamado adobe voice, no qual os 
alunos montam slides simples e gravam pequenos áudios de no 
máximo 15 segundos em cada slide e quando finalizado fica 
parecendo um vídeo profissional passando naturalmente de um 

slide para o outro. No programa de high school usamos várias vezes 
como uma ferramenta de apresentação e prática oral, os alunos 
gostaram bastante e ficou evidente a evolução da prática oral deles 
comparando os vídeos. Nós inclusive usamos esses vídeos no dia 
da reunião com os pais para mostrar o trabalho dos alunos. 
 
Sofia: 
Eles gostam de usar para brincar. Então eu uso para Quizlet e 
Kahoot. O positivo e que eles ficam bem competitivos e isso acaba 
deixando eles interessados no assunto. De vez em quando eles 
usam para criar vídeos, mas geralmente, isso leva muito tempo. 
Eu uso Kahoot e Quizlet muito. Assim eu consigo desenhar as 
perguntas de revisão como eu preciso e fazer joguinhos para 
rever os assuntos da aula. Lógico, eu uso muito para pesquisa.  

 

Nesses excertos, embora os professores exemplifiquem os aplicativos que 

utilizem, não fica muito evidente se o uso está enraizado em uma visão educacional 

de aprendizagem, nem é possível perceber qual objetivo se pretende com esse uso. 

Concordo com Moraes (2014) sobre a questão da apropriação de tecnologias no 

contexto escolar: 

 

O fato de integrar imagens, textos, sons, animação, e mesmo 
de interligar informação em sequências não lineares, como 
atualmente utilizadas em multimídia, não é garantia de boa 
qualidade pedagógica e de uma nova abordagem educacional. 
Programas visualmente agradáveis, bonitos e até criativos 
podem continuar representando o paradigma instrucionista ao 
colocar no recurso tecnológico uma série de informações a ser 
repassada ao aluno (Moraes, 2014, p.16). 

 

As questões apontadas pela autora são relevantes, por exemplo, quando os 

professores relatam: “[...] o programa de high school usamos várias vezes como uma 

ferramenta de apresentação e prática oral”, ou “usar(m) para brincar”, ou “rever 

conteúdos da aula”. Tais afirmações fazem emergir a usabilidade, mas é preciso 

refletir de que forma isso acontece no contexto pesquisado.  

                                                             
30 Os excertos apresentados nesta seção são reproduções literais dos discursos originais dos 

professores. Os grifos são propositais e têm como objetivo enfatizar determinadas palavras ou 
expressões que remetem ao argumento desenvolvido. 
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 Para aprofundar a discussão, recorro ao detalhamento do perfil31 dos 

docentes: são professores de língua inglesa há muitos anos, possuem formação 

relacionada na área de conhecimento da disciplina que ensinam no high school; é 

importante ressaltar que a experiência profissional dos docentes está baseada em 

contexto de ensino de língua inglesa em escolas especializadas e estão atuando no 

contexto de escola brasileira de currículo duplo pela primeira vez. 

Os professores parecem vivenciar no programa de high school, as mesmas 

práticas que utilizam como professores de língua estrangeira. Talvez não tenha ficado 

claro para eles os objetivos de se promover oportunidades para discussões no 

contexto de high school, que possam ser diferentes daquelas desenvolvidas no 

contexto de ensino de línguas. Quais conhecimentos os alunos estão interligando? 

De que forma? Essas seriam algumas das possíveis questões a serem discutidas 

com os docentes32. 

Entende-se que o docente tem sua visão calcada no paradigma tradicional, 

que repete formas de ensinar de tempos antigos, como em “[...] gravam pequenos 

áudios [...]”, e qual seria a diferença de gravar um áudio com um aparelho gravador 

antigo? Como as TDM poderiam ser utilizadas para ampliar a cognição e o raciocínio 

crítico do aluno de Ensino Médio? Será que apenas “revendo conteúdo” o aluno 

consegue articular opiniões sobre o assunto e construir conhecimento pertinente, 

significativo? 

Para refletir sobre essas perguntas, que me causam inquietação, recorro a 

Moraes (2014), quando menciona que não adianta mudar a roupagem se os recursos 

tecnológicos não ampliam a cognição humana, no sentido de construir conhecimento, 

confrontando o conteúdo de aula com o mundo real, provocando uma oportunidade 

de desenvolver uma visão mais global e menos fragmentada da realidade, dos 

problemas e da vida. 

Apoio-me, também, na visão de Morin (2015, p.88-96) para refletir um pouco 

mais sobre essa questão. O autor menciona que os adolescentes atuais alcançaram 

autonomia social e adquiriram cultura pela internet, fatos que, há algum tempo, 

aconteciam via televisão, rádio ou jornais. A questão, de fato, é saber como o 

adolescente poderá reagir ao receber a informação: passivamente ou de forma mais 

                                                             
31 Para maior detalhamento sobre o perfil dos participantes, consultar capítulo 3.4 nesta dissertação. 
32 Vale lembrar que os professores de línguas lecionavam disciplinas curriculares em inglês no 
programa de High School, quando participaram desta pesquisa. 
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crítica, e como poderá utilizá-la de modo a posicionar-se no mundo, discutindo, 

articulando, não somente para obter bons resultado no curso ([...] usamos esses 

vídeos no dia da reunião com os pais para mostrar o trabalho dos alunos), mas 

para construir sua própria identidade.  Outra questão a ser considerada, portanto, 

seria a de oferecer oportunidades ao jovem para que esse possa descobrir o papel 

da ética, do respeito nesses momentos em que a criticidade faz-se necessária. Pois, 

é importante que desenvolvam o respeito à opinião de outrem, sem deixar de se 

posicionarem frente aos fatos, às informações ou problemas. Ainda sobre isso, seria 

importante que como diz Morin, descobrir “... a força propulsora do amor – do “Eros” 

(MORIN, 2015, p.93) sobre assuntos que possam guiá-lo na vida futura (profissional, 

pessoal, espiritual), de maneira ativa, significativa, mas não esquecendo do respeito 

ao próximo e a si mesmo (MORIN, 2015, p.93). 

Dando sequência ao tecer dessa interpretação, apresento a seguir o tema: 

sustentabilidade. 

 

4.1.2 Sustentabilidade 

 

 O tema sustentabilidade emergiu quando os professores foram solicitados a 

relatar sobre os pontos positivos quanto ao uso do tablet com os alunos. 

No excerto de Pedro essa questão fica evidente: 

 

 Pedro: Excerto 2 

[...] entendo como uma forma mais sustentável do que o uso do 
material impresso em papel. 

 

A compreensão do professor Pedro transcende uma percepção mais 

imediatista que situaria no tablet, suporte digital, a facilidade de transporte e manuseio 

do livro didático, extremamente pesado. Seu argumento se direciona à questão da 

sustentabilidade que empresta ao dispositivo móvel, uma dupla finalidade: além da 

facilidade de manuseio, a vantagem de evitar o uso de papel impresso. 

Para aprofundar esse tema, recorro ao princípio hologramático (parte-todo-

parte), uma perspectiva complexa: 

 

De qualquer modo, não somos meros espelhos do cosmo, simples 
microcosmos idênticos ao macrocosmo, como se pensava 
antigamente, e exatamente por sermos singulares que trazemos em 



 

 

82 

nós a totalidade do universo, o que nos situa na mais ampla religação 
que possa ser estabelecida (MORIN, 2016, p.117). 

 

Conforme retrata o trecho acima, entendo que o indivíduo faz parte do mundo; 

é, portanto, influenciado por ele e, consequentemente, pelas mudanças sofridas, de 

maneira que se inter-relacionam, em uma perspectiva hologramática. Dessa maneira, 

a escola e o docente têm um papel importante no processo de conscientização do 

adolescente (aluno) quanto à interligação de suas atitudes e ações e aos impactos 

que o meio ambiente poderá sofrer, trazendo consequências sérias para o planeta 

Terra.  

Concordo com Morin (2015, p.156) sobre a necessidade de o ensino conduzir 

uma “antropoiética”, devido ao fato de a condição humana ser ternária: “é o ser, ao 

mesmo tempo, indivíduo/sociedade-espécie”, aspectos interligados.  

 Sobre essas questões, Prensky (2017) nos alerta que apenas ter essa 

consciência ética, de inserir tecnologia na escola, não é suficiente, mas é importante 

que os alunos possam ser ensinados a serem atuantes, pois o mundo pede por 

indivíduos com novas posturas: “Precisamos de pessoas que saibam fazer as coisas, 

resolver problemas, não que sejam as melhores. Mas a escola não está enxergando 

isso” (PRENSKY, 201733). Também nessa mesma direção, Morin (2015, p.157) traz 

uma contribuição parecida, enfatizando a necessidade de essa consciência planetária 

ser transformada em vontade de se realizar a cidadania terrena.  

 Face as reflexões apresentadas, entendo que o fenômeno (a percepção dos 

professores sobre o tablet em escolas de currículo duplo sob o viés da complexidade) 

começa a ser tecido, tendo a aplicabilidade e a sustentabilidade até então. A seguir, 

o tema praticidade é apresentado. 

 

4.1.3.Praticidade 

 

O tema praticidade permeia a percepção dos professores sobre o tablet em 

escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade e revela-se no 

                                                             
33 Marc Prensky proferiu uma palestra no Encontro Internacional Educação 360 – Tecnologia, realizado no 

Museu do Amanhã (Rio de Janeiro), em 07 de agosto de 2017. Disponível em: 
<http://inoveduc.com.br/noticias/marc-presky-defende-participacao-das-criancas-em-decisoes-
educacionais/>. Acesso em: 08 fev. 2018. 
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subtema mobilidade, ambos discutidos a seguir. O tema praticidade emergiu das 

falas dos professores, como ilustrado a seguir: 

 

Excerto 3 

Pedro: 
Só uma das Instituições de ensino, os alunos fazem uso do tablet, este 
hábito ajuda muito no sentido de uso do livro didático que estão 
disponíveis nos tablets dos alunos, ajuda no sentido de envio 
arquivos de leitura e atividades, na praticidade e entendo como 
uma forma mais sustentável do que o uso do material impresso em 
papel. 
 
Pedro: 
Focaria na praticidade de seu manuseio e transporte, deixando 
claro o número de possibilidades para seu uso e o quanto de peso 

da mochila pode ser retirado com o tablet. 
Se o público deste professor tem condições de todos possuírem 
tablets eu o encorajaria de solicitar o aparelho aos seus alunos já que 
é uma ferramenta muito prática em sala de aula. 
 

João: 
Apesar de ultimamente ter lido muita coisa no tablet ainda prefiro o 
texto impresso. Gosto muito de passar as páginas do livro e do 
conforto da leitura no papel, mas a praticidade do transporte do 
tablet tem me feito ler muita coisa nele. O tablet é muito mais 
prático de ser levado na bolsa, o livro amassa e estraga com mais 
facilidade. 

 

 Nos exemplos acima, é possível observar que Pedro e João relatam, 

claramente, que o dispositivo móvel (tablet) traz muita praticidade ao cotidiano (livro 

didático que est[á] disponível[l] nos tablets ajuda no sentido de envio de 

arquivos de leitura e atividades, ou na praticidade de seu manuseio e transporte). 

Refletindo sobre isso, percebi que os participantes apresentaram um ponto de vista 

interessante, que revela o subtema mobilidade ([...] muito mais prático de ser levado 

na bolsa [...]), articulado, bem de perto, ao tema praticidade. 

 Praticidade e mobilidade parecem estar interligados com a cultura digital da 

atualidade, de forma imbricada ao cotidiano da vida moderna, da qual fazem parte 

docentes, alunos, gestores, todos que compõem o grande sistema em que a escola 

está inserida. 

 Sob uma perspectiva complexa, o dispositivo móvel (tablet ou qualquer outro 

tipo) passa a compor esse sistema, fazendo parte, juntamente com todos os outros 

componentes humanos, de um grande sistema rizomático. Dessa maneira, entendo 

que a praticidade e a mobilidade, que compõem a essência da percepção dos 
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professores sobre o uso do tablet, parecem fazer sentido. Poderiam, por sua vez, ser 

levadas em consideração nos processos de construção de conhecimento mais 

significativos, pois esses temas favorecem à ubiquidade, o que ajudariam alunos, 

professores, a escola a estarem a fazerem conexões, e estarem interligados com o 

cotidiano, com a vida, de maneira hologramática, recursiva e dialógica, gerando uma 

possibilidade de construção do conhecimento mais significado. 

 Moura (2009) explica que as características ser leve, portátil e ágil facilitam a 

mobilidade e a praticidade no manuseio, e repercutem na aprendizagem móvel (mobile 

learning). Sharples, Milrad, Arnedillo-Sánchez e Vavoula (2009, p.8) aprofundaram a 

definição de mobile learning, explicando que o termo mobile (mobilidade) pode ser 

interpretado de formas diferentes: 

- Mobilidade no espaço físico: a localização da pessoa não é fator importante para 

que a aprendizagem aconteça; 

- Mobilidade da tecnologia: dispositivos móveis e ferramentas podem ser utilizados 

de maneira alternada (usar um tablet e um computador ao mesmo, por exemplo); 

- Mobilidade no espaço conceptual: o interesse das pessoas em aprender conceitos 

pode ser modificado de acordo com interesses pessoais, curiosidade ou 

desempenho de atividades, 

- Mobilidade no espaço social: as pessoas desempenham diferentes papéis, nos 

diversos grupos deque fazem parte: família, escola, trabalho ou sala de aula; 

- Aprendizagem dispersa no tempo: a aprendizagem é um processo cumulativo de 

experiências vividas em situações formais ou informais de aprendizagem. 

 Considerando os argumentos acima, observo a importância de compreender 

como mobilidade e praticidade, que constituem a essência do fenômeno em foco, 

podem favorecer o repensar de formas de aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2010), 

facilitando momentos de prática e trocas de experiências, como nunca visto 

anteriormente. Portanto, utilizar um tablet como forma de apenas reproduzir modelos 

antigos seria subutilizar o recurso, utilizando o aparelho de forma limitada. Nesse 

sentido, trago novamente as considerações de Santaella (2010), com as quais 

concordo: as novas tecnologias não eliminam as anteriores, mas provocam uma 

mudança sociocultural significativa. 

 Refletindo sob uma perspectiva complexa, essa mudança apontada por 

Santaella (2010) pode ser interpretada como recursiva, hologramática e sistêmica, 
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provocada pela mobilidade e pela praticidade que ajudam a compor a essência do 

fenômeno pesquisado. A seguir, apresento e explico o próximo tema: usabilidade. 

 

 

 

 

 

4.1.4  Usabilidade  

 

O tema usabilidade emergiu dos textos escritos quando os professores 

relataram sobre o uso do tablet tanto na vida pessoal, quanto no trabalho, como 

mostram os excertos, a seguir: 

 

Excerto 4 
João: 
 Uso no trabalho para leitura e atividades diferenciadas desde 
fotos ao uso de aplicativos específicos. 
 
Sofia: 
Eu uso mais em casa para mídia social e filmes. No trabalho, como 
sou professora, eu uso com uma turma somente. Esta turma tem 
os textos deles no tablet, então sempre usamos na aula. Por isso, 
eu acabo utilizando o tablet dos alunos para outras atividades. 

 

 Nos exemplos desse excerto, os docentes expressam a usabilidade do 

dispositivo em sua vida pessoal. A usabilidade, conforme apresentado 

anteriormente (OLIBÁRIO, 2013, p.02), “é a capacidade de um produto poder ser 

usados por usuários específicos para atingir metas específicas como efetividade, 

eficiência e satisfação, com base em um contexto de utilização específico. ”    .  

Analisando essa definição, sob a perspectiva complexa, entendo que a usabilidade 

que emergiu é fragmentada, pois um dos participantes menciona que usa “somente 

na vida pessoal”. Entendo que ele não reconhece a tecnologia móvel (tablet) como 

uma ferramenta tecnológica, que possa ser utilizada em sala de aula, de forma a 

religar saberes. Seria interessante que a escola em que este profissional está inserido 

pudesse envolvê-lo em processos auto-heteroecoformadores (FREIRE E LEFFA, 

2013), de modo a favorecer momentos de reflexão sobre a utilização das TDM e seus 

possíveis desdobramentos.  
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 Ainda refletindo sobre usabilidade, à luz do princípio hologramático e 

da recursividade (MORIN, 2015), enxergo uma possível relação com o perfil do 

professor. Entendo que a sua experiência como docente de língua estrangeira na 

escola que atuam, pode influenciar sua percepção sobre o uso do tablet na sala de aula. 

Nos exemplos apresentados no excerto 1, os professores demonstram utilizar o tablet 

da mesma maneira que utilizam quando ministram aulas de língua inglesa, ou seja, 

apenas como “uma ferramenta de apresentação e prática oral”, ou “usar (m) para 

brincar”, desprezando um uso mais significativo do tablet, como já discutido 

anteriormente. Nesse sentido, a experiência (todo) poderia influenciar a aula (partes), 

e as partes, o todo.  

No entanto, entendo que para que o princípio da recursividade pudesse ser 

percebido, os professores teriam de passar por um processo reflexivo a respeito de 

sua própria prática, mudando sua maneira de pensar. Dessa forma, então, poderia 

emergir e ser percebida uma transformação mais ampla, complexa e sistêmica, capaz 

de refletir em vários setores, e também, na maneira como eles pensam sobre o uso 

dos tablets ou dispositivos móveis na vida real, da qual a sala de aula faz parte. O 

professor poderia desenvolver uma visão auto-heteroecoformadora tecnológica 

(FREIRE e LEFFA 2013, p.75), pautada não somente no conhecimento instrumental, 

mas também investigativo e crítico. Nesse sentido, a usabilidade que se observa fica 

restrita à forma mais imediata de utilização, não havendo a tentativa de usos 

inovadores que poderiam repercutir, mais diretamente, na aprendizagem. 

Pode-se compreender, portanto, que o tema usabilidade precisa ter foco no usuário 

– o aluno ou o professor, no caso desta pesquisa –, e como este utiliza o tablet para 

promover processos significativos de construção de conhecimento. 

 Outros docentes têm a percepção sobre o tablet em sala de aula em 

momentos distintos, e os subtemas que emergiram de seus relatos foram: 

 

 Diversidade, conforme ilustrado abaixo: 

 

Excerto 5 
João: 
Nos cursos regulares de inglês já usei várias vezes para atividades 
específicas (vídeos, ppts, comic strips, etc.) e a receptividade dos 

alunos é sempre muito boa por se tratar de algo diferente na rotina. 
O VoiceThread também é interessante, você pode montar slides e 
os alunos com um link podem acessar de casa e gravar áudios nos 
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slides, eles também podem ouvir os áudios dos colegas. Com o 
Comic Strip você pode montar, com os alunos, diálogos em forma 
de estória em quadrinho, ele oferece muitos recursos. Keynote 
(power point) pode ser usado de várias formas diferentes, além de 
montar apresentações pode ser usado para fazer um Picture 
dictionary real, já usei com crianças de 8 anos e foi ótimo. Esses são 

os que eu mais uso e mais domino. 
 

 Especificidade emergiu do excerto: 

 

Excerto 6 

Pedro:  
Já durante as aulas do programa de High School em que ministrei 
aulas de história dos Estados Unidos o tablet foi usado para 
acessar o livro didático. 

 

Relendo os excertos e articulando-os com o tema e os subtemas encontrados, 

entendo que a usabilidade emergiu, com alguma relevância, em diversos trechos dos 

relatos coletados, manifestando-se ora pela diversidade, ora pela especificidade do 

uso. Essa manifestação pode ser interpretada como dialógica pois, segundo Morin, 

significa 

 

[...] a associação complementar dos antagonismos que nos permite 
religar ideias que se rejeitam mutuamente [...] (MORIN, 2015, p. 114) 
[...] religar noções sem negar a oposição entre elas (MORIN, 2015, 
p.115). 

 

Refletindo sobre os conceitos apresentados por Morin (2015) a respeito do 

princípio dialógico, entendo que os subtemas têm conotações opostas (diversidade x 

especificidade), mas que acontecem não somente nos momentos de uso do tablet no 

contexto em que esta pesquisa ocorreu, mas também acontecem a todo instante. 

Essa visão rompe com uma das dicotomias nas quais eu acredito, a de certo ou 

errado. Entendo que os temas e subtemas precisam ser interpretados de acordo com 

o momento e com o contexto em que acontecem. Em certos momentos, o tablet pode 

ter seu uso específico e, em outros, diversificado. Por exemplo, ao conduzir um 

projeto, o tablet pode ser utilizado para uma pesquisa, seguida de uma produção de 

textos e de compartilhamento em rede de contatos (um grupo no facebook, por 

exemplo).  

Essas questões são importantes e precisariam ser consideradas nas atividades 

que desenvolvemos com nossos alunos, pois significam a medida da especificidade e 
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diversidade que entendemos que o recurso tecnológico possui e que, portanto, 

podemos utilizá-lo. Se, por outro lado, forem levadas para a vida cotidiana, podem 

facilitar o modo do “saber-viver” (MORIN, 2015, p.183), nos ajudando a enfrentar as 

incertezas, a imprevisibilidade; a conhecer melhor o mundo globalizado, favorecendo 

o autoconhecimento e o conhecimento dos outros com os quais nos relacionamos. 

Assim, os temas aplicabilidade, sustentabilidade, praticidade (mobilidade), 

usabilidade (diversidade e especificidade) vão emergindo, e ajudando-me a tecer 

a essência do fenômeno pesquisado. A seguir, descrevo o tema aceitabilidade. 

 

4.1.5 Aceitabilidade 

O tema aceitabilidade emergiu quando os professores foram convidados a 

escrever se recomendariam o tablet para colegas professores: 

 

Excerto 7 

Pedro: 
Até aqui os Tablets têm ajudado muito bem. 
Se o público deste professor tem condições de todos possuírem 
tablets eu o encorajaria de solicitar o aparelho aos seus alunos já 

que é uma ferramenta muito prática em sala de aula. 
 

Sofia:  
Os alunos sinceramente gostam dos tablets no início do 
semestre... 
 

João: 
... Num primeiro momento os alunos se mostraram um 

pouco resistentes, mas com o passar do curso eles foram se 
acostumando e no final já estavam completamente adaptados. 

Além dos recursos extras que um tablet oferece, carregar um tablet é 
muito mais leve que um livro. 

 

   Analisando os excertos, acima, entendo o tema aceitabilidade como sendo 

relacionado a um consentimento para se receber algo ofertado, podendo ser uma 

ideia, um conceito ou um objeto. Nesse sentindo, aceitar o novo passa a ser um 

processo, marcado pela incerteza, da imprevisibilidade, pela ilusão de “pensamento 

binário” (MORIN, 2015, p.23), de alguém que só enxerga ou analisa situações sob a 

perspectiva “certo ou errado” (MORIN, 2015, p.23), sobre a existência de uma única 

verdade, resultando em uma visão disjuntora ou desconectada do todo ou do contexto 

em que a situação acontece. Tal questão foi demonstrada quando os professores 

relataram que os alunos demonstraram uma resistência inicial, e ao longo do tempo, 
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foram se acostumando com o uso do dispositivo. Dessa maneira, entendo que modo 

de pensar “binário” (MORIN, 2015, p.23), de aceitar ou ter resistência ao novo, poderá 

fazer parte de quaisquer momentos de inserção de novos processos, novas 

concepções, ou novas tecnologias (não somente da TDM). E a questão que seria 

importante a se considerar é como preparar o ambiente escolar para esses 

momentos.  

Entendo que tais momentos exigiriam uma visão sistêmica do gestor da escola, 

pois vários aspectos e visões precisariam ser considerados, a fim de se traçar um 

plano de ação mais próximo da realidade daquele ambiente. E assim, considerar a 

visão, não somente, de quem aceita facilmente o novo, mas também, daquele que 

resiste a ele, seria uma valiosa fonte de informações, que poderiam levar a outros de 

reflexão, conscientização e, por fim, a um processo de implementação processual, 

mais harmonioso, favorecendo a momentos de reflexão crítica, durante os quais os 

princípios hologramático, recursivo e dialógico estivessem presentes. Talvez, essa 

seja uma das maneiras de se conduzir um processo de implementação menos 

impositiva, em que somente uma verdade é considerada, e as demais opiniões são 

excluídas.  

A escola atual, em contrapartida, parece estar muito mais preocupada em 

ensinar conteúdos de maneira instrucional, fragmentada, parece ter o foco no 

desenvolvimento de competências socioprofissionais, não promovendo momentos 

para o desenvolvimento de um conhecimento mais crítico, para o questionamento das 

incertezas que compõem a realidade em que se vive e que não podem ser eliminadas. 

Segundo Morin (2015, p.42), “incerteza e dúvida estão ligadas, uma requer a outra e 

vice-versa”. Assim, aprender a viver no mundo parece ser um grande desafio.   

Entendo que esse tema corresponda a uma das diversas situações a serem 

superadas pelos educadores nos processos de inserção de tecnologia, pois exige uma 

visão mais ampla, ou uma “reforma de pensamento” (MORIN, 2015, p.106), que lhes 

permita entender os problemas sob uma perspectiva hologramática, sistêmica e 

recursiva, que favoreça a religação de conceitos e concepções (MORIN, 2015). 

Nesse cenário, a aceitabilidade (tema que emergiu nesta pesquisa) faz parte da 

percepção dos professores sobre o tablet, e demonstrou-se ser contraditória.  Os 

professores João e Pedro, por exemplo, demonstraram o uso do tablet como sendo 

favorável, enquanto a professora Sofia demonstrou resistência, que é o tema a ser 

descrito a seguir. 
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4.1.6 Resistência 

 

Outro tema que emergiu dos registros textuais dos docentes no momento em 

que relataram a experiência com o uso de tablets em sala de aula foi a resistência, 

conforme ilustram os exemplos, a seguir. 

 

 

Excerto 8 

Sofia: 
É muito mais conveniente tanto para mim como para eles. Mas, eu 
tenho uma turma especial de governo dos estados unidos para 
alunos de aproximadamente 13 até 17 anos que usa os tablets como 
parte do curso. Eles têm o texto-livro no tablet. No momento este livro 

não é um download, mas temos acesso online. Então isso presente 
certos problemas devido a acesso ao wifi, e se a conexão é confiável. 
Os alunos sinceramente gostam dos tablets no início do 
semestre, mas logo eles começam a usar seus próprios celulares. 
Minha impressão é que os tablets são um tipo de presente de 
natal que eles brincam com ele durante duas semanas e depois 
esquecem e voltam para o quê eles prefiram, os celulares.  
 
Honestamente, eu diria que não é necessário. Os celulares hoje 
em dia têm as mesmas capacidades dos tablets, se não mais. O 
aluno sempre tem o celular, e a maioria das vezes ele é carregado. 

 

Interpretando o excerto acima sob o viés complexo, fica praticamente inviável 

dissociar o tema resistência do descrito anteriormente: aceitabilidade. Notei que os 

dois temas emergiram no excerto da professora Sofia (Os alunos sinceramente 

gostam dos tablets no início do semestre, mas logo eles começam a usar seus 

próprios celulares), a qual parece não demonstrar muito interesse em utilizar o tablet 

em sala de aula.  

Contraditório é o fato de que a mesma participante reconhece, em outro 

momento, que gosta de utilizar o aparelho em sua vida cotidiana ([...] Eu uso mais em 

casa para mídia social e filmes), fazendo pouco uso desse recurso na vida 

profissional (No trabalho, como sou professora, eu uso com uma turma somente). 

Essa dicotomia pode ser interpretada pelo fato de a professora utilizar o aparelho de 

maneira “instrumental” (FREIRE e LEFFA, 2013, p.74), não revelando uma postura 

investigadora e crítica, no momento em que se depara com os alunos preferindo 

utilizar seus celulares. Essa atitude pode acontecer por os alunos constatarem que o 



 

 

91 

uso do tablet acaba sendo restrito a atividades de leitura, como relatado pela 

professora (que usa os tablets como parte do curso. Eles têm o texto, o livro no 

tablet) – que poderia ser feito por meio de um dispositivo que eles carregam o tempo 

todo, que parece ser uma parte ou extensão do seu próprio corpo.  

É preciso compreender, no entanto, que essa professora faz parte de uma escola 

em que o uso do tablet é obrigatório. Podemos, então, questionar: como a 

implementação do uso de tablets aconteceu?; houve a preocupação com o processo 

formativo do docente, no sentido de promover “ligação/religação de saberes” (FREIRE 

e LEFFA, 2013, p.78), impulsionada por uma mudança de pensamento? Tais fatores 

é que permitiriam reverter a situação estabelecida, provocando uma transformação 

mais abrangente, no sentindo amplo, complexo e sistêmico, contemplando o objetivo 

final de todo esse processo, o de ajudar na constituição de um sujeito (aluno e 

professor) individual, tecnológico e planetário – como sugerem Freire e Leffa (2013) -

, que navega pelo ciberespaço cotidianamente.  

Dessa maneira entendo que os temas aceitabilidade e resistência emergiram 

da percepção dos professores João, Pedro e Sofia, e apesar de serem contraditórios, 

são coexistentes. Sofia, ao contrário de João e Pedro, é a participante que demonstrou 

resistência (Os celulares hoje em dia têm as mesmas capacidades dos tablets, se não 

mais.). Na visão dela, tanto o tablet, quanto o celular teriam a mesma capacidade. 

Portanto, ela opta por aquela que entende ser a mais conveniente na perspectiva dela. 

Começo a entender que os temas resistência e a aceitabilidade possam estar 

relacionados à uma das características do tablet, a navegabilidade, que revelou-se 

ser um outro tema, que emergiu dos excertos, que será descrito a seguir. 

 

4.1.7 Navegabilidade 

 

Outro tema que emergiu dos registros textuais dos docentes no momento em 

que relataram a experiência com o uso de tablets em sala de aula foi a 

navegabilidade, ilustrada nos excertos, a seguir. 

 

Excerto 9 
Pedro: 
Ao enviar com praticidade textos de todos os tipos e atividades, o uso 
de todos os livros didáticos em um único aparelho ao invés de se 
locomover com tantos livros espessos e a praticidade em encontrar as 
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páginas. O uso de jogos pedagógicos com os tablets também 
dinamizam bastante as aulas. 
 
 
 

Sofia: 
Então isso apresenta certos problemas devido a acesso ao wifi, e 
se a conexão é confiável. Os alunos sinceramente gostam dos 

tablets no início do semestre, mas logo eles começam a usar seus 
próprios celulares. Minha impressão é que os tablets são um tipo de 
presente de natal que eles brincam com ele durante duas semanas e 
depois esquecem e voltam para o quê eles prefiram, os celulares.  
 
O grande problema é a conexão à internet. Quando não é isso, o 
problema é a lentidão do aparelho. Quando não é isso, é a 
inabilidade de acessar o livro, por exemplo, com todos as 

características oferecidas pelo livro online. Quando não é isso, tem 
que recarregar – os alunos sempre esquecem de carregar antes da 
aula. O seguinte problema tem a ver com o livro online, que fica 
difícil navegar e mover-se nas páginas. 

 

Refletindo acerca dos relatos dos professores apresentados nos excertos, 

entendo que a navegabilidade é um dos temas hermenêutico-fenomenológicos 

complexos muito importantes para a interpretação do fenômeno em foco. No contexto 

digital, a navegabilidade é compreendida como uma caraterística do tablet (ou outro 

dispositivo móvel), que permite ao usuário navegar na internet, por meio de um 

mecanismo específico (navegador), facilitando, ao usuário, chegar ao destino 

pretendido.  

Esse processo, no entanto, só é possível se o dispositivo móvel (o tablet) estiver 

conectado a uma rede WiFi ou 3G/4G. Nesse sentido, a navegabilidade pode estar 

relacionada à imprevisibilidade e à incerteza, inerentes ao sistema da própria internet. 

O docente precisa compreender que trabalhar com o tablet (ou qualquer outro 

dispositivo conectado à internet) significaria saber lidar com os momentos de incerteza 

e de imprevisibilidade, como já mencionado nesta dissertação pois, muitas vezes, ela 

se torna indisponível inesperadamente.  

Sobre a incerteza, Morin (2015, p.45) nos explica que ela é inseparável do viver, 

sendo impossível eliminá-la de qualquer processo. Ele exemplifica, mencionando que 

apenas temos certeza de nossa morte mas, mesmo assim, não é possível termos 

certeza do momento e do motivo que nos levará ao fim. Por esse motivo, o autor alerta 

sobre a importância de preparar a si e aos alunos a enfrentarem as incertezas.  
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A navegabilidade, quando em situações normais de operação, oportuniza a 

criação de redes de contato. A Internet faz parte da prática social, em especial, pelos 

adolescentes, alunos do Ensino Médio, exercendo forte influência no processo de 

construção de conhecimentos, de maneira sistêmica, hologramática e recursiva, pois, 

a partir do momento que o aluno pesquisa determinado assunto e consegue tecer 

reflexões sobre este, passa, potencialmente, a desenvolver a capacidade de 

argumentar mais criticamente, de forma ética. Esse movimento não seria linear, mas 

permeado de idas e vindas relacionadas ao que se lê, articulando essa leitura à dos 

colegas de sala, com o professor, e relacionando-os com a vida cotidiana, 

favorecendo, possivelmente, um empoderamento do aluno, uma autonomia maior, em 

momentos em que sua opinião crítica faz-se necessária, como, por exemplo, em um 

grupo de discussão em alguma comunidade virtual. Esse aluno, ao sair da sala de 

aula, poderia atuar de maneira mais ativa em seus ciclos de amizades, com a família, 

na vida profissional, passando a ser mais crítico, reconhecendo formas de construção 

de conhecimento mais coerentes com o mundo em que vive. 

O papel do professor, nesse momento, passa a ser de mentor, de orientador, de 

mediador do processo de construção de conhecimento; não de detentor de única fonte 

de conhecimento, alguém que nunca erra, mas sim que interage e se articula com o 

grupo de alunos, de professores, com a escola e até mesmo com os recursos 

tecnológicos de maneira mais crítica.  

Face a essas reflexões, entendo que a navegabilidade possa, levar à resistência 

ou à aceitabilidade de todos os envolvidos (professores, alunos, gestores, entre 

outros) em momentos de inserção das TDM. E, por esse motivo, poderia ser um 

assunto a ser tratado com todos os envolvidos nos processos de implementação, 

poderiam ser incluídos, por exemplo, em momentos do planejamento – tema que 

emergiu no processo de interpretação dos excertos dos professores. Nessa direção, 

apresento o próximo tema: planejamento. 

  

4.1.8 Planejamento 

 

Esse tema emergiu das experiências dos professores, expressas por meio de 

seus relatos no momento em que foram convidados a escrever sobre aspectos 

negativos ao utilizarem o tablet em aula. Seguem alguns trechos dos participantes:  
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Excerto 10 

Sofia: 
Vejo apenas dois grandes problemas; um quando o tablet trava 
ou acontece algum problema que impossibilita uso dele. O outro 
é quando se depende da internet e ela não funciona. O teste do 
equipamento e da rede antes do uso sempre diminui muito a 
ocorrência desses problemas 
[...] Então isso presente certos problemas devido a acesso ao wifi, 
e se a conexão é confiável... 
[...] tem que recarregar – os alunos sempre esquecem de carregar 
antes da aula. 
 
João: 
Teste sempre antes de usar e explore os aplicativos, você não 
precisa ser um expert em tecnologia, mas deve ter um bom 
conhecimento do que vai manusear. 
 

Refletindo sobre esses excertos, pude associá-los com o conceito de auto-

heteroecoformação, proposto por Freire e Leffa (2013, p.75), exposto da 

fundamentação teórica deste trabalho. 

 Os autores sugerem que, para que a inserção crítico-reflexiva nos mundos 

presencial e digital possa ser utilizada, é preciso que o docente se aproprie de 

ferramentas, práticas e linguagens singulares. Entendo que, quando os professores 

relataram questões a serem consideradas ao se utilizar o tablet em sala de aula (o 

tablet trava, se depende da internet, teste do equipamento e da rede antes do uso 

sempre, se a conexão é confiável [...]), exemplificaram a importância de se conhecer 

o material (tablet, ou qualquer outro aparelho) e como lidar com ele. Isso fica mais 

evidente no relato de João (Teste sempre antes de usar e explore os aplicativos, 

você não precisa ser um expert em tecnologia, mas deve ter um bom 

conhecimento do que vai manusear).  

Nesse sentido, o planejamento revelou-se um tema hermenêutico-

fenomenológico complexo pois, por meio dele, o professor poderá refletir sobre o 

objetivo da aula, o perfil dos alunos e os recursos e condições de que dispõe para que 

a aula aconteça. A partir dessa fase, poderá refletir sobre o processo e propor 

atividades didático-pedagógicas significativas. Esse movimento de reflexão, ou de 

planejamento, é recursivo, pois permite que o professor reveja o que fez nas aulas 

anteriores e tente articular com o que será ensinado na aula planejada e com os 

resultados que quer alcançar. Isso o fará analisar o que funcionou ou não, favorecendo 
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a possibilidade de ações que sugiram a substituição e inclusão/exclusão de 

atividades, por exemplo.  

Ao passar por esse processo de planejamento, o professor poderá refletir 

sobre a aula a ser ministrando e poder elaborar formas de promover um ambiente de 

aprendizagem mais participativo, considerando que ele, em conjunto com os alunos, 

por meio do uso do tablet, poderá constituir o todo da aula, em uma perspectiva 

hologramática. O planejamento pode interferir no todo (a aula), e aqueles que o 

compõem (partes, ou seja, alunos, professores e o tablet) também ajudam a constituir 

o todo. Tal movimento permite antever algumas possíveis soluções, mas sem eliminar 

a imprevisibilidade de situações, pois algo novo sempre pode surgir e, nesse 

momento, como agir? Contar com ajuda dos alunos, da escola, do técnico do 

departamento de tecnologia da escola?  

Entender o planejamento sob uma perspectiva hologramática, recursiva 

dialógica (de opostos que se complementam) faz parte de um processo que resulta 

na organização da aula, que, por sua vez, é algo aberto, que permite interferências, 

mas que também interfere na organização do sistema, que pode vir a ser modificado, 

nunca retomando ao mesmo formato inicial, mas sim, permitindo que o novo emerja 

e, assim, sucessivamente, mostrando sua essência complexa, marcada pela 

imprevisibilidade, como descrevo, a seguir, destacando o subtema imprevisibilidade. 

A imprevisibilidade esteve, o tempo todo, entrelaçada ou tecida juntamente com 

o planejamento, demonstrando ser algo que faz parte da experiência dos professores 

quando relatam utilizar os tablets. A imprevisibilidade é vista por Morin (2015) como 

uma das características da complexidade que emergiu como parte integrante da 

essência do fenômeno em foco nesta dissertação. 

Situações como a relatada por Sofia (se depende da internet e ela não 

funciona), seriam algo a ser considerado na fase de planejamento, como explicado 

anteriormente. Isso se entendermos que a imprevisibilidade faz parte da vida 

cotidiana, em diversas situações, não somente quando precisamos utilizar o aplicativo 

GPS em nossos celulares, quando não encontramos nossa localização quando 

estamos dirigindo, mas também, quando temos um importante trabalho a ser 

finalizado ou uma importante conferência via Skype e a conexão não ocorre ou a 

energia elétrica entra em pane.  

Refletindo sobre essas situações, entendo que trabalhar com a 

imprevisibilidade nos tornaria mais flexíveis, no sentido de entendermos que não 
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temos controle sob todas as coisas ou pessoas, sobre nada, talvez. Desenvolver a 

habilidade da flexibilidade traz ao indivíduo a possibilidade de ser criativo, de pensar 

em outras soluções, individual ou coletivamente. Esse processo é contínuo e acontece 

pela vida toda. Talvez essa busca seja algo que nos mantenha vivos, que nos 

impulsione a sempre buscar novas soluções ou questionamentos a respeito da 

realidade vivida.  

Nesse movimento de busca, começo a entender que vamos modificando nosso 

processo de autorreflexão, compreendendo os outros (hetero) e o mundo em que 

vivemos (eco) de maneira complexa (hologramática, recursiva, não linear e sistêmica). 

Nesse sentido, apoio-me em Morin (2015, p.118), quando explica a importância do 

sujeito nas ciências humanas: 

 

O sujeito aparece na reflexão sobre si mesmo e conforme um modo 
de conhecimento intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que podemos 
chamar de compreensão. 

 

Essa compreensão, segundo o autor, está articulada a uma definição de sujeito, 

com base “bio-lógica” (MORIN, 2015b, p.118). Para entender essa definição, o autor 

nos explica que precisamos entender a ideia de autonomia sob duas perspectivas. A 

primeira como sendo aquela “que depende de seu ambiente, seja ele biológico, 

cultural e social” (MORIN, 2015B, p.118). Os seres humanos só conseguem essa 

autonomia se estiverem ligados de maneira relacional e relativa à cultura, em relação 

a uma língua e a um saber. A segunda como aquela que é baseada no conceito de 

indivíduo como “pré-requisito ao conceito de sujeito” (MORIN, 2015, p.119). 

 O autor menciona, ainda, que essas duas visões sobre autonomia estão 

entrelaçadas e que se aplicam à visão da relação sobre indivíduo/sociedade. Nesse 

sentido, ele afirma que:  

 

Somos produtos e produtores, ao mesmo tempo. Assim, 
também, quando se considera o fenômeno social, são as 
interações entre os indivíduos que produzem a sociedade; mas 
a sociedade, com sua cultura, suas normas, retroage sobre os 
indivíduos humanos e os produz enquanto indivíduos sociais 
dotados de uma cultura (MORIN, 2015, p.119). 

  

Face a reflexões sobre sujeito, individuo/sociedade como sendo indissociáveis, 

e a respeito da epistemologia da complexidade, que pode ser interpretada pela 
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articulação dos quatro princípios apresentados por Morin (2015) -sistêmico, 

hologramático, dialógico e recursividade - entendo a essência do fenômeno desta 

pesquisa, a percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de 

currículo duplo sob o viés da complexidade, como sendo complexa, “unitas multiplex” 

(MORIN,2013, p. 264), que se baseia em uma concepção de sistema não totalitária e 

não hierárquica, baseada nas interações e organizações, rizomática, não linear, de 

maneira indissociável, inserida em um ambiente que tem a imprevisibilidade, a  

incerteza,  a ordem/desordem entrelaçadas, formando uma grande rede, em que os 

temas e subtemas encontrados estão interligados.  

Possivelmente, isso não elimina a possibilidade de outros temas serem 

revelados no futuro, ou de se conectarem de maneira aleatória, diferente das 

manifestações nesta pesquisa. Apoio-me nas orientações de Freire (2006, 2007), 

quanto ao processo a ser seguido, como descrito abaixo:  

 

[...] refinamento se associa ao que denomino ressignificação, 
movimento que coloca as unidades de significados em contínuo 
confronto, permitindo que interpretações iniciais sejam, além de 
confirmadas, reformuladas ou descartadas, gradualmente substituídas 
por nomeações mais pontuais, expressas por substantivos. Tais 
substantivos capturam e explicitam os significados implícitos nos 
textos originais e, por seu sentido intransitivo, evidenciam, o percurso 
entre a aparência e a essência, indicando os construtos que 
constituem o fenômeno – os temas hermenêuticos-fenomenológicos-, 
revelando sua natureza e identidade (FREIRE, 2012, p.192-193). 

 

Assim, baseada nas argumentações tecidas até aqui, entendo que para compor 

a relação entre os temas e subtemas que emergiram no processo de interpretação 

“mergulho interpretativo”, (FREIRE, 2010, p.193) de maneira interligada e inseparável, 

retomo a definição de Kadushin (2012, p. 26) a respeito do conceito de rede, como 

sendo “um conjunto de nós e um mapa mostrando a relação entre seus nós”, já 

apresentado na seção de Fundamentação Teórica deste trabalho. 

Levando em consideração o sistema, como sendo aberto, com características 

de rizoma, e articulando-o ao conceito de rede, entendo que refletir sobre o fenômeno 

a percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo 

sob o viés da complexidade, impulsiona-me a fazer conexões sobre os temas em 

formato de rede de conexões, como mostra a figura 2, apresentada na seção de 

fundamentação teórica deste trabalho (p.36), a qual copio novamente a seguir: 
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        Figura 2. Rede de Conexões. 

 

Fonte: Disponível em: <https://arazaoinade 
quada.files.wordpress.com/2013/09/projetob
log-deleuze-e-guattari-2.jpg>. Acesso em: 
05 jan. 2018. 

 

 

 Nota-se, na figura acima, que algumas redes parecem ser mais escuras do que 

outras, o que indica que a tensão ou a relação entre as partes é maior. Em 

contrapartida, outras são mais claras e, portanto, menos densas. Essas relações 

podem ser facilitadas pela relação que se estabelece entre os temas, dependendo do 

momento e do ambiente em que emergem. 

 Face a essas argumentações, entendo que a percepção dos professores sobre 

o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade, seria 

enxergá-lo sob uma visão sistêmica, e por isso, proponho a imagem a seguir para a 

representação do fenômeno que pesquiso: 
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Figura 5. Representação gráfica do fenômeno: A percepção dos professores 
sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da 

complexidade 
 

 
                                                                      Fonte: Ilustração adaptada por Marcelo Calendas. 

 

Entendo que a essência do fenômeno a percepção dos professores sobre o 

tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade 

representado na Figura 5, manifesta-se por meio da emergência dos temas e 

subtemas, em um formato de mapa de rede rizomático.  

Ademais, partindo do princípio de que a complexidade é pano de fundo desta 

pesquisa, entendo que os temas e subtemas encontrados estão conectados, 

interligados, na vida cotidiana dos usuários do aparelho, que compõem e vivenciam o 
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fenômeno em foco. Entendo, portanto, que compreender a essência do fenômeno sob 

uma perspectiva complexa exige descrever e interpretar as experiências de quem 

vivencia o fenômeno, mergulhando interpretativamente nelas com o auxílio dos 

princípios da complexidade: sistêmico, hologramático, dialógico e recursivo. 

Para articular a essência do fenômeno, a percepção, com o conceito do 

princípio sistêmico, apoio-me na definição de Morin (2015, p.110): para ele, o sistema 

nos “permite conectar e religar as partes a um todo e nos livrar dos conhecimentos 

fragmentários”. Complementando esse conceito, concordo como o pensamento de 

Moraes (2017, p.18), no que se refere ao conceito de “ecossistema”, que representa 

o ambiente de ensino-aprendizagem, podendo este acontecer em um contexto virtual 

e/ou34 presencial, ser manipulado pelo professor e/ou pelo aluno. Também pude notar 

que as representações dos “microssistemas” poderiam ser interpretadas como as 

possíveis conexões que as pessoas fariam entre o que está sendo tratado em aula, 

por exemplo, ao seu cotidiano.  

Assim, entendo que a percepção dos professores (todo) é composta por partes 

(temas e subtemas encontrados) que emergiram das relações entre as partes e o 

todo, que retroagem e se retroalimentam, caracterizando a incompletude, a incerteza, 

o conflito do todo (MORIN, 2013). Por exemplo: ao refletir sobre a percepção dos 

professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob a perspectiva 

da complexidade seria enxergá-lo por uma visão sistêmica-complexa, e procurar 

entender a relação entre as partes que poderá modificar ou ultrapassar o todo.  Por 

exemplo, supondo que a aceitabilidade dos professores tenha sido alta, pois 

possivelmente a navegabilidade tenha sido boa, o que retroagiriam nos outros temas, 

como por exemplo, poderia aumentar a usabilidade (diversidade e especificidade 

do uso do tablet ou de outra TDM), sustentabilidade, aplicabilidade, e retroagiria no 

planejamento, não de forma linear, mas recursiva, hologramática, dialógica, o que 

poderia impactar na percepção do professor, que, por sua vez, poderia influenciar 

outros professores de outras escolas que compõem a rede de escolas afiliadas, 

chegando à matriz da instituição. 

                                                             
34 Opto por usar os conectivos “e/ou” dessa forma, propositalmente, pois, como adoto a complexidade 

moriniana para interpretar os textos e justificar minhas escolhas, entendo que não pode existir uma 
exclusão de componentes, e sim, a convivência entre eles de maneira dialógica. Ou seja, o tablet 
pode ser usado para uma atividade em ambiente virtual, ou presencial, ou ainda, durante uma 
atividade presencial e virtual ao mesmo tempo, ou adotar qualquer outra configuração tal que os 
componentes do “ecossistema” (aula) sejam necessários para resolver problemas que emergem ao 
longo do processo, que é contínuo.  
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Além disso, os temas opostos aceitabilidade e resistência também 

constituem o fenômeno, não podendo ser excluídos, mas sim, compreendidos como 

sendo complementares, e que nos ajudariam a entender o fenômeno. Assim, posso 

dizer que a percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de 

currículos duplo sob o viés da complexidade é constituída por duas linhas de raciocínio 

que são coexistentes de maneira a se autorregular, estimular e sustentar o sistema, e 

que precisam ser consideradas para se chegar à essência “unitas multiplex” do 

“complexus” (MORIN, 2013, p.215) que é característica do princípio dialógico. 

No entanto, caso um dos componentes dessa rede de temas e subtemas 

apresentados não esteja em consonância com o planejamento inicial de uma aula, 

curso ou PPP, por exemplo, seria interessante refletir sobre todos os outros temas, e 

verificar o que ocorre, e assim, poder estabelecer uma relação entre as partes, a fim 

de se procurar compreender o todo. Um outro exemplo prático seria: se a 

aceitabilidade do uso tenha sido baixa, teríamos que refletir e pesquisar sobre a 

resistência (De quem? Dos alunos? Dos professores? De ambos? Em quais 

momentos?), sobre a navegabilidade (A aceitação foi baixa, pois a TDM não 

apresentou boa navegabilidade? Por qual motivo?), e assim, sucessivamente. 

As partes (temas e subtemas encontrados) entrelaçadas formam um tecido 

“complexus” (MORIN, 2013, p.215), permeado por momentos de ordem e desordem 

de organização, de maneira complementar.  

A relação entre parte - todo reflete que o efeito é, ao mesmo tempo, a causa, 

ou seja, “tudo que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo 

auto constitutivo, auto-organizador e autoprodutor” (MORIN, 2015, p.112). A relação 

causa e efeito, ou a linearidade, portanto, é rompida.  O circuito de conhecimento entre 

as partes passa a ser circular, de regeneração. Ou seja, a percepção dos professores 

sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade  

poderá ser influenciada pelas relações que eles têm com o aparelho, com os alunos, 

ao observar a relação entre os alunos com o aparelho, o que leva à auto-regulação 

do sistema. Expandindo, desdobrando-se para outras esferas fora da sala de aula, 

permeando os ambientes da escola, o sistema de ensino, e no caso do ambiente em 

que esta pesquisa aconteceu, chegando à Matriz da rede de escolas. Tais 

informações poderiam ser consideradas para uma avaliação de resultados, e uma 

busca no aprimoramento dos processos de ensino ou mesmo de implementação, 

pautados em percepções que pudessem favorecer a um maior número de pessoas, e 
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não somente atender a interesses financeiros ou de lucratividade.  Entendo, ainda, 

que se aprimoramentos acontecessem, gerariam nas escolas, um processo 

rizomático, que se retroalimentaria, fazendo com que a rede expandisse, impactando 

outros continentes, por exemplo. Na verdade, as consequências, poderiam vir a 

superar minha capacidade de imaginar possibilidades, pois não se pode excluir a 

imprevisibilidade, a incerteza, as contradições dos processos. 

Por fim, reconheço que a complexidade que permeia a essência do fenômeno 

estudado ajudou-me a entender que a percepção tem um caráter sistêmico, apenas 

quando é vista de maneira articulada, sob uma perspectiva sistêmica rizomática, 

recursiva, hologramático e sistêmica, em todos os momentos de implementação ou 

de acompanhamento do uso de uma TDM. Essa forma de pensar, permite-me religar 

saberes, especialmente, nos momentos em que atuo como gestora, como o descrito 

nas Considerações Iniciais deste trabalho, e sou convidada a avaliar situações de 

implementação de processos ou serviços. 

 Por fim, entendo que a importância em refletir sobre as relações entre as partes 

que compõem um sistema de maneira articulada, não isolada, não-linear, sem o 

objetivo de encontrar uma única resposta, mas sim, considerar as emergências como 

um caminho para articular novas soluções ou o que a imprevisibilidade trouxer, como 

explicarei na próxima seção: Considerações não finais. 
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5   CONSIDERAÇÕES NÃO FINAIS    

 

Ao iniciar esta pesquisa, tinha por objetivo principal descrever e interpretar a 

percepção dos professores sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo 

sob o viés da complexidade, como fenômeno da experiência humana, visando 

investigar a experiência vivida por professores que atuam nesse contexto. Para 

investigar e interpretar esse fenômeno, escolhi a metodologia de pesquisa Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) (FREIRE, 2017), que reconhece o 

background, as experiências do pesquisador, entrelaçadas às dos participantes da 

pesquisa, possibilitando interpretar o fenômeno pesquisado. 

Após leituras, reflexões e interações realizadas durante o trajeto da pesquisa, 

pude reconhecer que a epistemologia da complexidade moriniana ajudou-me no 

processo de amadurecimento, ou de “reforma de pensamento” (MORIN, 2015), que 

hoje transponho para outros segmentos da minha vida. Dentre eles, o diálogo de 

opostos de maneira complementar foi o que mais se evidenciou. Durante muito tempo, 

acreditei que seria possível encontrar modelos de sucesso ou receitas prontas, que 

pudessem ser replicadas; o mesmo busquei quando tive de trabalhar com inserção de 

tablets pela primeira vez. Logo entendi que algo não fazia sentido, mas não conseguia 

entender exatamente o que seria. 

 Pude compreender a essência de um fenômeno sob o olhar da complexidade, 

a partir de quatro diferentes princípios (sistêmico, hologramático, recursivo e 

dialógico). Contudo, inicialmente, foi um grande desafio.  
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A princípio, os reduzi a algo simples, fortemente influenciada por minha 

constituição baseada em um paradigma tradicional, disjuntor. Reconheço que o 

caminho foi extenuante, mas muito recompensador. Passei pela fase de analisar 

situações sob perspectivas unilaterais: ora enxergava a recursividade dos 

acontecimentos, ora recorria ao princípio hologramático, e assim por diante, 

procurando enxergar um princípio de cada vez. Mas, o grande momento foi perceber 

que a compreensão de uma situação por meio de um princípio epistemológico leva a 

outro e a outro, simultaneamente, mostrando a indissociabilidade dos princípios.  

Outra contribuição interessante foi a visão sobre fazer “escolhas”, que, segundo 

Morin (2015, p.25), faz parte do viver. É preciso tomar decisões e isso implica 

incertezas, crises pessoais e riscos. Reconheço que ainda estou em fase de 

amadurecimento sobre essas questões. 

Nesse sentido, pude enxergar que o grande desafio de viver estaria em 

aprender a compreender essas incertezas, a imprevisibilidade, a ordem/desordem, 

que caracterizam a complexidade. Parecia ser um ponto de partida. Nesse sentido, 

relacionar essas questões com a percepção dos professores sobre o uso dos tablets 

em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade, seria o grande 

desafio permeado pela incerteza e imprevisibilidade. 

 O ambiente, o contexto, poderiam estar relacionados à percepção dos 

professores? Apesar de parecer um tanto lógico, não o foi. Quais seriam as 

percepções do docente ao inserir a tecnologia? Minha prática como coordenadora e 

gestora de instituições de ensino me apontavam que se o professor não aceita uma 

nova política, não a coloca em prática. Muitos falam que quando fecham a porta de 

sua sala de aula, têm o domínio e fazem o que e como acreditam. Por esses motivos, 

percebi que não conseguiria inserir tecnologia em sala de aula de maneira crítica se 

esta não passasse pela aprovação do professor. E além disso, teria de conscientizá-

lo de que a mudança acarretada pela inserção do recurso tecnológico traria resultados 

positivos.   

Pude compreender que antes de pensar em inserir uma nova tecnologia em um 

ambiente é sempre aconselhável entender a percepção de todos que ajudam a 

compor aquele cenário. É preciso buscar informações, sejam elas, positivas ou 

negativas, que possam ser utilizadas para reflexões e tomadas de decisão.  

Entender a concepção e o paradigma que fundamentam as opiniões nos ajuda 

a traçar caminhos e a recorrer a estratégias muito significativas. Muitas vezes, essas 
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informações não são reveladas na fase inicial de um projeto mas, ao longo dele, em 

diversas situações, resultantes das inter-relações entre as partes. Tais, questões 

provocam momentos de reflexão, de incerteza e de insegurança. Entendê-las como 

parte do todo traz o benefício da calma. 

 Nesse sentido, se essa aprendizagem é importante para a vida, como passaria 

pela escola? Entendi que os tablets no ambiente, no contexto de pesquisa, foram, 

muitas vezes, usados para trazer dinamismo para a sala de aula. Mas, pude notar 

também que dinamismo não está diretamente ligado com o processo de construção 

de conhecimento crítico, que deveria ser o principal ponto de partida. 

 Assim, fui percebendo que o processo de implementação não foi muito bem 

preparado e o planejamento, que deveria ser parte substancial da fase inicial, foi 

deixado de lado. Talvez, pensar em um trabalho, em uma perspectiva auto-

heteroecoformadora (FREIRE e LEFFA, 2013), baseada na epistemologia da 

complexidade, seja uma das formas de centrar o processo nas relações entre todos 

que o compõem (a escola, o professor, o aluno, o dispositivo móvel, ou quaisquer 

outros que possam ser considerados), de maneira a co-construir esse processo, 

favorecendo a escuta sensível e um desenvolvimento em bases sólidas. 

 Entendi que minha pesquisa estava inserida em um momento de mudanças 

tecnológicas, as quais vivenciei em minha própria casa, na vida cotidiana, que foi 

invadida massivamente pelos celulares. Nesse momento, o celular prevalece? Ele 

substitui o tablet? Cheguei à conclusão de que não é uma questão de excluir um em 

detrimento do outro mas, sim, de reconhecer que os dois aparelhos têm potenciais 

parecidos, que levam ao acesso à internet, às informações de maneira ubíqua 

(SANTAELLA, 2010), e que também, apresentam limitações técnicas. Portanto, é 

preciso entender o ambiente, a situação de aprendizagem, o perfil dos alunos, 

entender o que é possível ser feito, e como esses recursos podem ser utilizados de 

maneira que possam promover o desenvolvimento de uma percepção, uma visão 

sistêmica, como podem ser capazes de religar saberes, na direção de uma construção 

de caminhos e alternativas mais significativos e criativos, que possam favorecer o 

interesse coletivo, e a construção colaborativa de conhecimento. 

O acesso às redes parece ser um importante fator a ser considerado nessa 

nova era, bem como a conexão entre pessoas e a forma como a interação entre elas 

acontece. Assim, utilizar o tablet ou o celular, ou mesmo outro dispositivo para esse 
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mesmo fim parece ser uma questão irrelevante. Por este motivo, tive que rever minhas 

próprias reflexões sobre essa questão, de maneira recursiva. 

 Gostaria de deixar claro que meu objetivo nunca foi descobrir algo novo que 

pudesse mudar os rumos da pesquisa mas, sim, entender como um trajeto de 

pesquisa poderia ser utilizado como ponto inicial para outras reflexões ou situações 

que pudessem surgir. 

 Por fim, posso afirmar que consegui alcançar meu objetivo apresentado no 

início desta pesquisa que era investigar a essência da percepção dos professores 

sobre o tablet em escolas brasileiras de currículo duplo sob o viés da complexidade. 

A natureza desse fenômeno ocorreu por meio dos temas e subtemas que foram 

emergindo durante o “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2017, p.193) que fiz nos 

relatos dos participantes. Procurei buscar elementos para compreender a 

complexidade que os constituía. Hoje, no entanto, tenho mais recursos e um pouco 

mais de experiência, se comparada à do início desta pesquisa, para concordar com 

Freire (2017), quando menciona que reconhece não ser possível desvendar a 

essência de um fenômeno em sua totalidade. Afirmação que, agora, tornou-se, para 

mim, muito mais significativa. 

 Seria, desse modo, incoerente afirmar que conclui o trabalho. Apenas conclui 

o curso de Mestrado, com a certeza de que o trajeto é um processo de 

amadurecimento e de desenvolvimento contínuo e “complexus” (MORIN, 2013, 

p.215), permitindo-me, agora, momentos de mais reflexão sobre questões que 

permeiam o uso da tecnologia móvel em ambientes educacionais, de forma a manter 

o foco na construção de relações, nutridas pela ética, pelos valores, construídas por 

meio do diálogo, da escuta sensível, favorecendo o aumento da bagagem 

experiencial, não somente minha , mas de todos ao meu entorno.  
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APÊNDICE 01  

Questionário do Participante 
 

(Perfil) 
 
Pesquisa:  Influência do uso de tablets no ensino médio de escolas internacionais  
 
Pesquisadora: Karem Datti Ragnev 

  
Sou mestranda no programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem- 

LAEL da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUCSP. Minha linha de pesquisa 
é Linguagem, Tecnologia e Educação e estou desenvolvendo uma pesquisa, sob a 
orientação de Maximina Maria Freire, que tem como proposta investigar a essência do 
uso de tablets em programas de educação internacional, sob o viés da complexidade. 
Assim, venho através deste questionário solicitar sua contribuição.  

Responda-o de forma mais detalhada possível. Suas respostas serão usadas 
apenas para fins de pesquisa e a sua identidade será preservada.  

Este questionário tem por objetivo levantar dados pessoais e profissionais para 
conhecer o seu perfil como professor, suas necessidades e interesses, bem como verificar 
que conhecimentos revelam sobre o uso de tecnologia e tablets em sala de aula. 

Agradeço a sua participação!  
 
Nome do participante: _____________________________________________  
Pseudônimo (se quiser): ____________________________________________  
 
 
(   ) Autorizo o uso destas informações e outras que interessarem para a pesquisa de 
Karem Datti Ragnev. 
 
1 - Sexo: (   ) F (   ) M  
2 - Idade: ________________ 
 
3 -Formação: (   ) Graduação em: ____________________________________ 
Instituição: _______________________________ Conclusão: _________  
 
(   ) Fiz outra graduação em _________________________________________  
Instituição: __________________________________ Conclusão: __________  
 
(   ) Aperfeiçoamento em___________________________________________ 
Instituição: ___________________________________Conclusão: __________  
 
(   ) Especialização (lato sensu) em____________________________________  
Instituição: ___________________________________Conclusão: __________  
 
 (   ) Mestrado em__________________________________________________  
Instituição: _______________________________________ Conclusão: __________  
Se tiver mais de um especifique o outro: _______________________________  
 
(   ) Doutorado em_________________________________________________  
Instituição: _________________________________Conclusão: __________  
Se tiver mais de um especifique o outro: _______________________________  
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Outra informação adicional sobre sua formação que gostaria de informar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
4 - Você utiliza tecnologia com frequência? (   ) sim (   ) não  
 
5 - Se afirmativo: que tipos de uso você costuma fazer?  
 
(   ) Apenas como lazer.  
(   ) Somente para preparar aulas. 
(   ) Arquivar e compartilhar informações.  
(   ) Pesquisa. 
(   ) Leitura de livros, artigos, revistas. 
(   ) Todas as alternativas anteriores. 
 
6 - Se negativo porque a tecnologia não faz parte de seus hábitos?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
7 - Você prefere ler texto impresso ou digital? Explique.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________  
 
8 - Você gosta de trabalhar com tablet?  
(   ) sim (   ) não  
 
9 - Onde você usa o tablet: em casa, trabalho, ciberespaço? Com que frequência? Para 
quê?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________  
 
10 - Você tem seu próprio tablet?  
(   ) sim   (   ) não  
 
 
11. Você já ministrou algum curso onde o tablet foi usado pelos alunos? 
(   ) sim    (   ) não 

 
E por você? (   ) sim   (   ) não 
 
Duração do curso? _________________  
 
Obrigada! 
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APÊNDICE 02 

Relatos sobre o uso de tablets 

 

Gostaria que você compartilhasse comigo alguns relatos de suas experiências 
com o uso de tablets. Todos os detalhes são muito importantes: exemplos, 
dificuldades, sensações, impressões, mudanças de ponto de vista, entre outros. 
 
Quanto mais informações a respeito dessa vivência, melhor! 


Então, vamos lá: 
 
 

1. Descreva sua experiência com o uso do tablet em sala de aula.  

Mencione sobre os alunos (perfil, atitude frente ao tablete), tipo de aula, e 
outras informações que você julgar serem relevantes. 
 

2. Relate uma experiência positiva com o uso do tablet em sala de aula. 

 
3. Escreva sobre uma experiência frustrante com o uso de tablet em aula. Se for 

possível, descreva o que faria diferente da próxima vez.  

 
4. Se você pudesse dar um conselho a um colega-professor que desejasse 

introduzir o uso do tablet em aulas. Qual conselho daria? Explique. 

 
5. Se você tivesse que usar o tablet como “ capa” de uma publicação educacional, 

como você o faria? E por que? Descreva. 

  
6. Fale sobre os aplicativos disponíveis para tablets que você conhece. Você os 

usaria em suas aulas? Por qual motivo? Como você os utiliza? Explique. 

 

Muito obrigada! 

 


