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Resumo 
A pesquisa trata das redes virtuais enquanto espaço de encontros e desencontros na relação 
entre professores e alunos com o objetivo de descrever as relações estabelecidas entre 
professores e alunos nas redes virtuais e identificar a avaliação que os mesmos fazem delas. 
Para alcançar esses objetivos discutimos a história social da mídia até o advento da internet e 
da cultura da convergência que altera as relações entre as mídias e a forma como os sujeitos se 
relacionam com elas. Essa realidade atinge a escola porque nesses espaços há outro encontro 
entre professores e alunos e porque há uma grande diversidade de informações circulando. 
Tratou-se de um estudo de caso e os dados mostram que nos espaços virtuais professores e 
alunos estabelecem relações de efetividade e conhece-se sobre a realidade sócio-cultural dos 
estudantes e os valores que orientam sua vida. 
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Cultura da Convergência. 
 
 
Abstract 
The research deals with the virtual networks as a space for meetings and misunderstandings in 
the relationship between teachers and students in order to describe the relations between 
teachers and students in virtual networks and identify the assessment that they make them. 
To achieve these goals we discussed the social history of the media until the advent of the 
Internet and the culture of convergence that alters the relationship between media and how the 
subjects relate to them. This reality affects the school because these spaces there is another 
meeting between teachers and students and because there is a wealth of information 
circulating. It was a case study and the data show that in the virtual spaces teachers and 
students establish relationships and effectiveness is known about the socio-cultural students 
and the values that guide his life. 
Key-words: Teaching. Learning. Culture of convergence 

                                                           
1 Esta pesquisa nasceu no contexto da disciplina Educação, Mídia e Vida Cotidiana, do Programa de Pós-
graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), tendo como 
componentes do grupo Ângela Maria da Silva e Silva, Edilene Maia Brito Medrado, Lismara Ribeiro Macêdo, 
Martha Benevides da Costa, Társio Roberto Macedo. Para envio a este colóquio, a análise dos dados foi 
aprofundada no diálogo com os autores assim como foram detalhados os procedimentos metodológicos pelas 
autoras que ora se apresentam e com autorização dos demais. 
2 Mestra em Educação/UFBA. Grupo MEL. 
3 Especialista em Formação de Professores à Distância/UNEB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta escrita são as relações estabelecidas entre professores e alunos nos 

espaços virtuais. Tal elemento traz ao centro do debate as interferências da internet e do 

ciberespaço nas relações dentro e fora da escola e levanta questões relativas aos desafios, 

conflitos e possibilidades na vida cotidiana de professores e alunos. 

A maior contribuição da história da mídia do século XX aconteceu nas décadas de 80 

e 90, quando uma rede limitada, que servia para troca de informações entre comunidades 

acadêmicas e institutos de pesquisa tornou-se aberta a todo e qualquer sujeito. A idéia é que 

tudo estivesse ligado a tudo, conectando todas as informações de todos os computadores. 

Diversos autores concordam que tal desenvolvimento representou mudanças não só no 

campo da técnica e dos suportes de comunicação, mas especialmente no que se refere às 

relações humanas, pois as redes de contato foram ampliadas e os modos de produzir e fazer 

circular bens culturais mudou significativamente. 

Um dos aspectos que mudou foi o fato de que, no espaço virtual, cada participante de 

uma rede é autor, editor, leitor. Não se tem, nesse espaço, a comunicação de um para muitos 

sujeitos indeterminados. A comunicação é, nesse espaço, uma via de mão dupla, de dialogia. 

Encontram-se de forma harmoniosa, conflituosa, complementares aos olhares dos produtores-

receptores e receptores-produtores. 

É importante ressaltar, no entanto, que ao contrário do que esperavam alguns, as 

velhas mídias não desapareceram. Elas se reorganizaram, adaptaram-se ao novo contexto, 

criando um cenário de colisão entre mídias de diferentes idades e a possibilidade de relação 

entre produtores e leitores4. Trata-se de um fenômeno que torna mais adequado falar em uma 

“cultura participativa”, porque já não há uma função determinada e limitada para cada sujeito 

do processo de comunicação. 

No contexto em que emerge essa cultura participativa, a escola é reconhecida como 

instituição importante por socializar os conhecimentos científicos e culturais de que os 

sujeitos precisam para viver e compreender o mundo. Porém, não podemos negar que 

atualmente os conhecimentos circulam por vários espaços e suportes e é possível acessá-los 

de diferentes e variadas maneiras. Isto impacta a escola e seu papel é questionado. 

Nesse contexto, não é incomum ouvir professores acusando as mídias de serem causas 

de vários males na escola. E, ao mesmo tempo, é comum ver os alunos buscarem tais canais 
                                                           
4 Entendemos leitura, a partir de Martins (2005), como o processo de estabelecimento de sentido para dado 
elemento simbólico. Isto amplia a concepção de texto e leitura. 
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para darem conta das atividades escolares e para se conectarem com seus colegas e 

professores. Trata-se de um campo de conflitos e desafios. 

Um dos elementos que emerge com a ampliação digital das mídias, é o alargamento 

das redes. Estas colocam o professor como apenas mais uma foto que aparece entre os muitos 

amigos de qualquer pessoa, inclusive seus alunos. Além disso, nesse espaço o professor pode 

ter acesso a informações que poderiam não chegar à sala de aula nos encontros formais, tanto 

relativas a posturas antiéticas quanto referentes à realidade social e ao contexto em que vive o 

educando. Esse é um dos aspectos que torna relevante a presente produção. 

Além disso, a temática é relevante porque traz à baila uma preocupação relativa ao 

universo do mundo digital e à educação, especialmente a relação professor-aluno, tão 

conflituosa por conta do atraso, por assim dizer, das práticas pedagógicas diante da 

velocidade das mídias e tecnologias. 

Desse disso, pergunta-se: que relações se estabelecem entre alunos e professores nas 

redes virtuais? Como esses sujeitos valoram essas relações? Portanto, os objetivos deste artigo 

são descrever as relações estabelecidas entre professores e alunos nas redes virtuais e 

identificar a avaliação que os mesmos fazem delas. 

 

2 CONVERGÊNCIA ENTRE MÍDIAS: CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE 

PESQUISA 

 

Trataremos, nesse tópico, da emersão das tecnologias e suportes que possibilitaram a 

ampliação das redes, dando conta da história da internet, do conceito de redes e de 

interatividade e das transformações nas relações humanas a partir das mesmas. 

Numa jornada pela história das mídias, Briggs e Burke (2004) apontam que a primeira 

revolução no processo de desenvolvimento das mídias de massa se deu com o invento da 

prensa tipográfica, que possibilitou a impressão de jornais, panfletos e folhetos. Estes 

colocavam o Velho e o Novo Mundo diante de todos, constituindo-se espaço de conflitos 

políticos e fazendo emergir a necessidade da censura para a manutenção da autoridade de 

determinados regimes governamentais. Seguiram-se à prensa, a máquina fotográfica, o 

telágrafo, o rádio, o cinematrógrafo, a televisão. 

Todos esses suportes mudaram a forma de circulação da cultura, geraram uma maior 

extensão do espaço e do tempo de comunicação, transformaram o estabelecimento das 

relações comerciais e pessoais, o jeito de fazer política, os limites entre o espaço público e o 

espaço privado, o papel da educação formal na vida dos sujeitos (THOMPSON, 1995). 
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Após todos esses suporte, adveio, nas palavras de Briggs e Burke (2004, p. 277), “[...] 

uma nova idade das comunicações” a partir do advento dos computadores e do momento em 

que deixaram de ser considerados apenas máquinas de calcular. Os autores dizem que não há 

marcos precisos nessa história, mas comunicação e mídia passaram a ter uma história comum 

no fim da década de 1970. 

 

Os computadores serviam agora, não somente como instrumentos de negócios, mas 
como ‘mola principal de toda uma gama de atividades de mídia’. Algumas vezes, 
afetavam as mídias tradicionais [...]. Algumas vezes eles facilitavam uma atividade 
completamente nova (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 289). 

 

Depois dos computadores, mas possibilitada pela sua existência, emergiu uma grande 

contribuição para as mídias do século XX: a internet. Inicialmente, uma rede limitada, que 

fora aberta a todos com a perspectiva de ampliar oportunidades de informação, entretenimento 

e educação. A internet fez emergir várias palavras e conceitos, dentre eles rede, interatividade 

e convergência. 

A palavra “rede” já era usada desde a década de 1960 referente à relação de múltiplos 

elementos em constante transformação mútua. Para Porto (2003), no fim do século XX o 

desenvolvimento tecnológico possibilitou a ampliação dessas redes, com a circulação e 

transformação permanente de conhecimentos. 

A idéia de interatividade nasceu, segundo Briggs e Burke (2004), de ações efetivadas 

em museus e salas de aula para manipulação de dado objeto ou conhecimento por parte dos 

diversos sujeitos, que podem dar feedback do que pensam sobre aquilo a que tem acesso. 

Obviamente, logo se fez uso comercial da mesma, com a perspectiva das compras pelas telas. 

Já o termo convergência, conforme Briggs e Burke (2004), começou a ser aplicado na 

década de 1990 relacionado à fusão de indústrias de mídia e telecomunicações, mas também 

teve empregos relacionados a sociedades e culturas, especialmente nos estudos culturais 

britânicos. Em seguida, o termo passou a ser aplicado à tecnologia digital, especialmente a 

sua capacidade de “[...] permitir a apresentação, sob a forma digital, de todos os tipos de 

informação [...]” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 272). Mas não se trata somente da forma como 

a informação se apresenta, mas também do modo como lidamos com ela. E isto já era 

detectado em 1989, no relatório anual da American Markle Foudantion, citado por Briggs e 

Burke (2004, p. 274), onde se diz que “a convergência da mídia transformou as 

comunicações... À medida que novos serviços se tornam facilmente disponíveis, eles estão 
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mudando a maneira como vivemos e trabalhamos, e alterando nossas percepções, crenças e 

instituições”. 

É nesse sentido que Jenkins (2009) discute a convergência e afirma que esse fenômeno 

mudou a relação das pessoas com as mídias na mesma medida em que se modificou a relação 

destas com as tecnologias. As tecnologias e mídias atuais, para o autor, possibilitam mais que 

a interação: a participação. Ou seja, trata-se de um processo de mudanças tanto no cenário 

tecnológico quanto no campo da cultura, pois foi alterada a forma de produzir, circular, 

acessar e se apropriar dos conteúdos. Gera-se, essencialmente, uma mudança de paradigmas 

na relação entre as mídias e tecnologias e dos próprios sujeitos com as mídias. 

Depois da convergência, não há limites para a circulação de formas simbólicas, já que 

um mesmo conteúdo pode circular por vários meios e pode ser acessado em espaços e tempos 

diferentes por sujeitos da mesma forma diversos. Esse foi o caminho de adaptação das mídias 

próprias da era da radiodifusão para o período da digitalização. E os sujeitos, antes receptores, 

não ficam mais só olhando, escutando, pois se estabeleceu um modo coletivo de leitura dos 

conteúdos nas próprias redes virtuais a partir de interesses comuns de um grupo de pessoas. 

No tempo da convergência, ainda conforme Jenkins (2009), as mídias elaboram seus 

conteúdos para que os mesmos sejam discutidos, num processo coletivo de acesso, de leitura, 

de interpretação e de apropriação dos conteúdos midiáticos. Estruturam-se comunidades de 

conhecimento que operam pela lógica da inteligência coletiva, produzindo um conhecimento 

compartilhado. 

Dentro dessas comunidades de conhecimento, ainda conforme o mesmo autor, 

conhecimento é partilhado e existe um caráter democrático na medida em que cada um 

socializa o que sabe e aprende com o saber do outro. Nessas comunidades, e pode-se dizer 

que no contexto da convergência, não há um lugar determinado entre emissor e receptor. Cada 

sujeito participante da comunidade é escritor, leitor, crítico 

Esse contexto, no entanto, não é harmônico como pode parecer. Trata-se de um 

contexto em que os grandes conglomerados de mídia e comunicação buscam estratégias para 

prender e envolver seu público por meio do estabelecimento de uma relação afetiva; em que o 

público exige participação no conteúdo das mídias, resistindo àquilo que o desagrada e 

criando paródias, conteúdos próprios e sátiras que tem visibilidade dos canais de comunicação 

por conta das atuais possibilidades tecnológicas; o interesse pelo campo da recepção passa a 

ser ainda maior foco de atenção não só das perspectivas críticas de comunicação, mas das 

pesquisas financiadas pelos grandes empresários da comunicação que precisam saber o que 
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fazer para manter um público, cada vez mais transitório e consciente das relações de 

mercadorização, interessado num dado conteúdo. 

Nesse processo de conflitos, explica Jenkins (2009), os conglomerados de 

comunicação e mídia, motivados por causas econômicas, tem buscado criar universos em 

torno de dado produto midiático que chamam à decifração. Assim, o conteúdo não cabe em 

uma única mídia. Ele se estende por várias mídias, num processo ao qual o autor conceitua 

como “narrativa transmídia”. Esse mesmo processo abre brechas para a transcriação, que 

significa hibridizar os elementos de um conteúdo midiático com aspectos de uma cultura 

particular. Isto pode acontecer tanto por parte do empresariado como por parte do público 

(receptor-criador), que tem meios para dar visibilidade a sua própria produção cultural. 

Se olharmos dialeticamente para esse fenômeno, veremos que a contradição está no 

fato de a convergência abrir outras possibilidades para as estratégias empresariais, mas 

também brechas e espaços para uma postura responsiva por parte dos mais diversos sujeitos 

sociais. Nesse processo, aprende-se a compartilhar conhecimentos, lidar com diferenças 

etárias e culturais, agir cooperativamente. 

Por conta dos aspectos descritos que caracterizam a convergência, Jenkins (2009) 

afirma que a mesma ultrapassa a interatividade e possibilita a participação, que é um conceito 

central na realidade presente, na instituição de uma “cultura participativa”. 

 

3 DESLOCAMENTOS DE AUTORIDADE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Esse contexto levanta debates sobre o campo da Educação. Quando falamos desse 

fenômeno, precisamos considerar que o mesmo ocorre em todas as experiências dos sujeitos, 

em espaços informais, não-formais e formais. Neste artigo, como estamos falando de 

professores e alunos, centraremos o debate no campo formal da Educação, ou seja, na escola. 

Alguns autores, a exemplo de Martín-Barbero e Rey (2004), Salgado (2005), Belloni 

(2002), Fantin (2008) e Jenkins (2009) discutem os impactos de tal estrutura na Educação e a 

necessária alfabetização midiática, letramento digital, alfabetização múltipla e outros termos 

usados por esses autores para falar da necessária mudança da escola. 

Para Martín-Barbero e Rey (2004), num debate mais específico sobre a TV, as mídias 

impactam mais significativamente a família e a escola. Na discussão sobre a escola, os autores 

afirmam haver resistência por parte dos educadores em relação ao diálogo com as mídias 

através de argumentos que mascaram o desconhecimento técnico, o olhar de que os conteúdos 
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transmitidos alienam sem a considerações dos contextos e possibilidades de recepção e a 

tentativa de manter a autoridade intelectual da escola sem mexer na sua estrutura. Tais razões, 

para os autores, mais parecem queixas. É preciso, dizem, transcender o olhar fatidicamente 

negativo para as mídias e, quem sabe, aprender com elas aquilo que podem trazer de bom para 

transformar o discurso tradicionalmente autoritário da escola num discurso lúdico5. 

Nos estudos de Salgado (2005), a autora faz uma análise das concepções de infância 

que serviram de pilares para a edificação da escola. A sociedade modernidade concebeu a 

criança como sujeito particular, com características próprias em relação às características 

físicas, às formas de aprender e se desenvolver. Todavia, havia resquícios da perspectiva 

medieval cristã da ingenuidade infantil que precisa ser protegida pelo adulto. Por essas razões, 

a escola tornou-se o lugar socialmente legítimo para que crianças e jovens aprendessem os 

conhecimentos socialmente importantes. Quem detinha esse conhecimento era o adulto-

professor que, numa perspectiva de transmissão, num modelo behaviorista, comunicava (num 

discurso autoritário) a quem não sabia. 

No atual contexto, todavia, esse modelo é questionado. A autora faz referência ao fato 

de que os conteúdos midiáticos são de fácil acesso para as crianças e que elas não acessam 

somente os produtos feitos especificamente para elas. Assim, as crianças tem contato com 

mensagens que mostram a fragilidade dos adultos, que eles erram, mentem, ou seja, fazem 

tudo aquilo que comumente se diz à criança que “é feio!”. Além disso, pelas mesmas vias 

diversos conhecimentos dinâmicos e atualizados sobre temas que serão tratados na escola são 

também informados. E, para completar, as crianças e jovens, em geral, sabem mais sobre as 

mídias e tecnologias do ponto de vista técnico do que os adultos, numa inversão dos lugares 

tradicionalmente postos. É nessa perspectiva que Fantin (2008), entre outros autores, 

concordam que os professores são estrangeiros ou imigrantes digitais e os alunos, nativos 

digitais. 

Para Belloni (2002), o campo da mídia-educação está preocupado que o campo escolar 

construa perspectivas de ação para a realidade midiática atual, que envolve aspectos 

relacionados à aprendizagem, à construção do conhecimento, aos aspectos técnicos das 

mídias. Isto faz com que seja necessário que a escola inclua todas as possibilidades de 

comunicação e expressão na sua estrutura, no sentido de compreender que crianças e jovens 

são receptores de conteúdos midiáticos, mas também podem reelaborar essas mensagens e 

                                                           
5 Nesse momento, fizemos referência a Orlandi (1987), que classifica os discursos em autoritário, polêmico e 
lúdico. No discurso autoritário não há interação entre os sujeitos. Um fala e o outro escuta. No discurso lúdico 
há intensa polissemia, troca, dialogia entre os sujeitos em interlocução. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 8 

expressar-se a partir delas. Seria a convergência entre Educação e Comunicação. Isto exige 

que professores e alunos conheçam as mensagens midiáticas e os meios no que se refere aos 

aspectos operacionais e estéticos. Este seria um caminho, para a autora, da educação escolar 

atingir seus objetivos essenciais: “[...] emancipação e de promoção da cidadania” (BELLONI, 

2002, p. 36). 

Na produção de Fantin (2008), a autora também afirma que já não sabemos lidar com 

as crianças e jovens da atualidade e uma das causas disto é a interação com as tecnologias e as 

transformações que as mesmas geram na vida cotidiana. Para a autora, é preciso pensar as 

novas gerações como receptoras e produtoras de cultura, como participantes da cultura, como 

reinterpretadores dos conteúdos com os quais tem contato. 

As redes são consideradas por elas espaços de ação, comunicação, socialização e 

aprendizagem e, apesar de muitas redes serem virtuais, as experiências que aí se efetivam tem 

efeito na formação e autoformação real dos sujeitos. 

Do ponto de vista da Educação, é preciso considerar a mudança nos contextos de 

formação e aprendizagem dos sujeitos. Então, é necessário garantir no contexto da escola 

formas de participação ativa nos percursos de aprendizagem no sentido de reconstruir a 

própria legitimidade social da escola que se vê questionada no contexto das múltiplas telas e 

mídias convergentes. Para Pretto (1996), a função da escola está indefinida enquanto a mesma 

não superar os paradigmas da tradição oral e escrita, onde ela se constitui uma fábrica de 

“analfabetos tecnológicos”. 

Ser letrado para as mídias refere-se a saber consumi-las e expressar-se a partir do que 

se tem acesso, o que se relaciona com o campo educacional no olhar de Jenkins (2009). Essa 

relação entre convergência e Educação é conflituosa para o estudioso porque nas experiências 

formativas, escolares para ser mais específico, as crianças e jovens vivem contextos de 

competição, de preconceito, de autoritarismo. Nas redes e comunidades virtuais as conexões 

entre sujeitos não são encharcadas de preconceitos, cada um pode contribuir a partir dos 

recursos que tem para a interpretação de dados fenômeno ou criação de um produto. Na 

experiência virtual, as capacidades de cada um são usadas coletivamente (inclusive algumas 

valorizadas pela Educação formal), os valores de dado grupo social são compartilhados, 

aprende-se a conviver, estabelece-se relações entre diferentes informações, as interpretações 

de cada um são expressas, os sujeitos escrevem textos em diversas linguagens que são lidos e 

dialogados com os outros. 

O que parece a Jenkins (2009) é que a escola está presa a modelos de aprendizagem 

contrastantes com a nova cultura de aprendizagem, de conhecimentos partilhados em espaços 
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de afinidade. É uma escola sem imaginação, que tem uma hierarquia que define os lugares e 

posturas de crianças e adultos e que não reconhece a diversidade. E, finalizando tal debate, o 

autor também aponta o deslocamento de autoridade entre crianças e adultos e sobre a 

necessidade desta aprenderem com as redes e comunidades virtuais ao afirmar que o campo 

da pedagogia midiática é “[...] um espaço cada vez amplo, onde as crianças ensinam umas às 

outras e onde, se abrissem os olhos, os adultos poderiam aprender muito” (JENKINS, 2009, p. 

284). 

Ao observamos as produções dos diferentes autores citados, o que se vê é que todos 

apontam um descompasso entre a escola e as práticas pedagógicas tradicionais, por assim 

dizer, e a cultura da convergência que caracteriza as relações dos sujeitos com as mídias e 

destas com a tecnologia. Aponta-se a possibilidade de a escola (e dos adultos que a constroem 

cotidianamente) aprenderem com as características da pedagogia própria dos meios de 

comunicação e com os usos cotidianos que fazemos das mídias atualmente a reelaborar-se 

para reconstruir sua autoridade intelectual, ao invés de tentar mantê-la pela construção de 

muros simbólicos que a distanciam do contexto extra escolar. 

 

4 AS RELAÇÕES ENTRE PROFESSORES E ALUNOS NAS REDES SOCIAIS 

VIRTUAIS 

 

A essa altura de nossa escrita, não constitui novidade afirmar que a dinâmica do 

espaço virtual atraiu pessoas de todas as gerações numa tentativa de manter-se conectado 

àquilo que caracteriza e faz parte do mundo contemporâneo. Estar atento a esses elementos dá 

a senha para fazer parte da cultura global contemporânea. 

Há, então, um crescimento de comunidades virtuais, segundo Jenkins (2009), das 

quais as pessoas fazem parte para acessar, discutir, socializar informações e conhecimentos 

sobre assunto de seu interesse. Portanto, compreender a cultura contemporânea e os próprios 

sujeitos traz a necessidade de analisar as relações que se estabelecem nesses espaços.  

Pesquisas mostram que o principal motivo que leva as pessoas a utilizarem o ambiente 

das redes virtuais é a oportunidade de relacionar-se e estabelecer trocas, propiciando um 

engajamento de popularidade e veiculação facilitada. Todavia, esses espaços além de ser uma 

rede de relacionamentos, também pode ser utilizado pedagogicamente nas escolas e fora dela 

por alunos e professores para interagir quanto às informações educacionais, avisos e 

desabafos no estabelecimento de uma aprendizagem participativa e construção mútua do 

conhecimento. 
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Na Revista Educação, Bonino (2009) diz que nas redes virtuais o professor pode ter 

acesso a informações que poderiam não emergir nos tradicionais espaços destinados à 

Educação formal, desde atitudes de admissão à prática da cola, do plágio, ameaças, 

organização de brigas entre gangues, elementos da realidade sócio-cultural dos alunos. Além 

disso, por essa via, os professores podem estabelecer com os alunos relação de afeto com 

conseqüências benéficas para as relações de ensino-aprendizagem. 

Embora o uso das redes virtuais na educação seja limitado – nem todos os professores 

e alunos tem acesso e até mesmo na escola onde existe o laboratório de informática o acesso a 

determinadas redes é bloqueado – Bonino (2009) afirma que é fundamental compreender que, 

apesar do espaço virtual, as relações estabelecidas são reais e, portanto, tal espaço precisa ser 

apreendido e apropriado pelos professores – para que possam implementar ações pedagógicas 

intencionais e deliberadas – e alunos – para que possam ter acesso a uma escola na qual as 

aprendizagens são significativas e que oferece uma formação concatenada com os desafios da 

contemporaneidade. 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa em tela aproximou-se do estudo de caso, no sentido de que a investigação 

debruçou-se sobre poucas realidades (GIL, 1999). Isto tornou possível dialogar com 

professores e alunos, que são os sujeitos localizados no centro dos dilemas, dos desafios e 

possibilidades causados pela convergência midiática e pela necessária relação entre 

Comunicação e Educação escolar. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com estudantes de duas escolas de 

grande porte na cidade de Salvador e com professores das mesmas unidades educacionais, ou 

seja, com os sujeitos que vivem e constroem cotidianamente a escola e seus respectivos 

espaços de relação virtual. Na descrição do que fora dito pelos sujeitos, estes serão descritos 

como E1 e E2 (estudantes) e P1 e P2 (professores). 

No processo de análise do que fora dito pelos sujeitos, fizemos uso da técnica de 

Análise de Conteúdo Temática, conforme proposições de Bardin (1977), a partir das 

categorias “relação entre escola e redes virtuais”, “avaliação do uso pedagógico das redes 

virtuais”. 
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6 REFLEXÕES A PARTIR DOS “DADOS” 

 

Na entrevista realizada com E1, a mesma afirma que existem espaços em redes 

virtuais, especialmente no Orkut, que “[...] praticamente todo mundo tem [...]”. Ela afirma 

fazer parte de duas comunidades dentro deste espaço de múltiplas relações que associa com a 

sua vida escolar: a comunidade “Colégio Roberto Santos” e a “Meu professor”. 

A mesma aluna afirma que neste espaço já “não retrata ele mais como meu professor” 

e que utiliza expressões como “E, aí, amigo!?”. A mesma estudante afirma que vive a tensão 

na escrita, pois em momentos em que é necessária a escrita formal, como numa redação, 

escreve palavras abreviadas comumente utilizadas em espaços virtuais. 

Essa estudante relatou, ainda, que já participou de uma experiência com ciências, na 

qual havia trocas virtuais de materiais, idéias e “foi legal”, mas a mesma acha importante os 

encontros presenciais, que não podem ser substituídos pela vida virtual. 

A E2 afirma fazer parte de muitas comunidades, mas se refere especialmente à 

comunidade “Álbum Jornal”, na qual se discute “[...] tudo que está acontecendo” e ela diz, 

ainda, “Eu passo quase o dia todo lá”. Avalia tal espaço como “[...] bem educativa”. 

A mesma estudante diz ainda que os redes virtuais “tem vantagens e desvantagens. As 

vantagens são as que já falei que eu utilizo (referindo-se à comunidade anteriormente citada) e 

desvantagem que eu acho é que, às vezes, as pessoas se inserem muito na vida virtual e 

esquecem totalmente da vida real”. Ela fala ainda das pessoas que usam esses espaços para 

atrair pessoas inocentes que não tem condições de analisar a veracidade de uma informação e 

conclui afirmando, em relação a essas desvantagens “Pedofilia existe. Eu tenho que ficar 

ligado nisso, sabe!?”. 

A primeira professora entrevistada, P1, iniciou apontando que são poucas escolas 

públicas onde se tem acesso ao computador e à internet muito menos. Por isso, o espaço da 

lan house termina sendo a alternativa dos alunos dessa rede educacional para acessar a 

internet, pois o custo não é tão alto. Para essa educadora, a relação entre professor e aluno nas 

redes virtuais não deve possibilitar que o professor se distancie do seu papel de educador. 

Essas redes devem ser “[...] mais um espaço para explorar conhecimentos e para a formação 

da cidadania do aluno. É uma iniciativa louvável”. Ela afirma que se trata da utilização do 

espaço virtual com finas pedagógicos e educacionais, que “[...] pode acontecer na relação do 

aluno com o professor, mas com qualquer outro indivíduo”. 

Já P2 afirma fazer parte de redes virtuais pela curiosidade de “ver o que se passava 

nessa vida que não fazia parte do meu mundo”. Todavia, a mesma, hoje, visita tais redes com 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 12

pouca freqüência, mas observa que os alunos avaliam isto positivamente e os mesmo 

terminam buscando-a. Assim, quando há alguma necessidade pedagógica ela e seus alunos 

trocam mensagens, mas não vê tanta diferença com a relação presencial. A diferença é que 

são encontros breves, superficiais. 

Diante de tais dados, podemos afirmar que todos os sujeitos conseguem estabelecer 

relações entre Educação e Comunicação, ou mais especificamente a escola e as redes virtuais. 

Quanto à posição hierárquica na relação professor-aluno, existe um olhar diverso entre o 

estudante, que não se refere mais ao professor como tal e os professores, que dizem se tratar 

da relação da mesma forma (P2) e que só assim essa relação tem, digamos, validade 

pedagógica (P2). Essa dissonância pode ser indício de que os professores ainda não estão 

prontos para lidar com o deslocamento de autoridade que discutimos teoricamente. 

Todavia, P2 afirma que as aprendizagens nos espaços virtuais podem acontecer na 

relação com qualquer um e não só com professor, o que nos obriga a desconsiderar a 

colocação anterior e acreditar que se trata de um olhar para a possibilidade e necessidade de 

tratar pedagogicamente o espaço virtual, na compreensão de que, mesmo que o professor seja 

menos “antenado” no que se refere às tecnologias e redes virtuais de relacionamento humano, 

trata-se de um sujeito mais experiente em relação aos conhecimentos sobre o mundo em que 

se vive e que o mesmo pode e deve dividir isto com os educandos em todos os espaços 

possíveis. 

Os sujeitos pesquisados apontaram mais encontros do que desencontros na relação 

entre professores e alunos nas redes virtuais. Afirmamos isto porque se falou do 

estabelecimento de uma relação afetiva mais próxima com o professor, que como vimos no 

referencial teórico, podem trazer benefícios para a relação na sala de aula. 

Além disso, foram relatadas brevemente experiências pedagógicas bem-sucedidas e 

avaliadas positivamente por E1 e P2, o que mostra que, timidamente, a escola já tem aberto 

espaço para outras possibilidades pedagógicas, mostrando que nem tudo é resistência e 

queixa, como dizem Martín-Barbero e Rey (2004), mas levantando uma questão que não 

tínhamos a intenção explícita de abordar: a infoexclusão. Cabe questionar: como a escola vai 

implementar – porque está claro para os teóricos consultados e para os sujeitos pesquisados a 

necessidade de articular, ou convergir, como diz Belloni (2002), mídias, tecnologias e 

Educação – práticas pedagógicas que dêem conta das múltiplas linguagens e possibilidades de 

expressão, se não há acesso a computadores e ao mundo virtual dentro desse espaço real de 

relações? 
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Os desencontros apontados referem-se à escrita formal, que é vista por Jenkins (2009) 

como um elemento estimulado pelas trocas que se efetivam nas redes e comunidades de 

afinidade. E, todos os sujeitos parecem concordar que não se pode substituir o virtual pelo 

real. É preciso considerar, todavia, que os encontros virtuais tem implicações na formação 

real do sujeito e que intervenções pedagógicas intencionais e deliberadas cabem em ambos os 

espaços no sentido de formar sujeitos emancipados e capazes de circular nos diversos espaços 

de relação sabendo se expressar. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na nossa trajetória de produção, buscamos descrever as relações estabelecidas entre 

professores e alunos nas redes virtuais. Nas realidades pesquisadas, foi possível perceber que 

os sujeitos estão inseridos na redes e que entre educandos e educadores há relações de troca 

de conhecimentos e a efetivação de aproximações que podiam não acontecer na sala de aula 

pelo número excessivo de alunos por turma que caracteriza as escolas – sejam públicas ou 

particulares – na atual realidade. Nesse espaço, professores e alunos podem se aproximar 

afetivamente e tornar-se amigos. Isto, conforme estudado, pode trazer benefícios nas relações 

pedagógicas presenciais. 

No que se refere à avaliação que os sujeitos fazem dessas relações virtuais (reais), 

observamos que, de modo geral, é um elemento considerado necessário, por fazer parte do 

mundo da infância e juventude atual, por ser bem visto pelos alunos que os adultos circulem 

nesse espaço, pela possibilidade de ser mais um espaço para explorar e construir 

conhecimentos. 

Com base na realidade pesquisada, reconhecendo a brevidade da análise tecida por 

conta do número reduzido de sujeitos pesquisados, pela inexistência de observação nos 

espaços reais e virtuais de troca entre professores e alunos, podemos dizer que os docentes 

estão cientes da necessidade de incluir as mídias e as tecnologias como elemento além de 

instrumento pedagógico. Esse é um caminho para que a escola transite do discurso autoritário 

para o discurso lúdico e para que reestruture sua legitimidade na sociedade da convergência. 

Resta saber se os sujeitos escolares adultos estão preparados do ponto de vista técnico, 

pedagógico, político e tecnológico. Os alunos trazem no seu cotidiano as marcas de 

freqüentadores assíduos dos espaços virtuais, não se diferenciando das características de 

crianças e jovens descritas pelos autores que embasaram a presente construção. 
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A barreira que se apresenta na realidade estudada é a infoexclusão. Entretanto, 

segundo Jenkins (2009), os obstáculos precisam ser identificados e é essencial que se busque 

estratégias e alternativas para saná-las. Portanto, parece emergir a necessidade de estudos e 

ações no campo das políticas públicas de acesso a suportes tecnológicos e mídias na escola 

sem os bloqueios fundamentados em argumentos de proteção, desde que com supervisão de 

um professor. 

O cenário da convergência midiática e cultural está posto. O panorama da 

convergência entre Educação e Comunicação parece estar acontecendo em experiências 

isoladas que precisam ser sistematizadas em avaliações das formas e significância de 

aprendizagem por parte dos sujeitos escolares, em experiências deliberadas de formação de 

professores na relação efetiva com a realidade escolar, em ações intencionais de uso das redes 

virtuais com fins pedagógicos para a emancipação dos educandos. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
BELLONI, M. L. Mídia-educação ou comunicação educacional? Campo novo de teoria e de 
prática. In: BELLONI, M. L. (Org.). A formação na sociedade do espetáculo. São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 
BONINO, R. Zona Cinzenta. In: Revista Educação, ed. 150, dez., 2009. 
 
BRIGGS, A; BURKE, P. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004. 
 
FANTIN, M. Do mito de Sísifo ao vôo de Pégaso: as crianças, a formação de professores e a 
escola estação cultura. In: FANTIN, M.; GIRARDELLO, G. (Orgs.). Liga, Roda, Clica: 
estudos em mídia, cultura e infância. Campinas: Papirus, 2008. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
JENKINS, H. Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 
 
MARTÍN-BARBERO, J.; REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia televisual e 
ficção televisiva. 2. ed. São Paulo: Senac, 2004. 
 
MARTINS, M. H. O que é leitura. 19. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
 
ORLANDI, E. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas: Pontes, 
1987. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 15

PORTO, T. M. E. (Org.). Redes em construção: meios de comunicação e práticas 
educativas. Araraquara: JM Editora, 2003. 
 
PRETTO, N. L. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. 6. Ed. Campinas: 
Papirus, 1996. 
 
THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 
comunicação de massa. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 


