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RESUMO 

 

 

KESSEL, Zilda. A memória escolar no virtual: Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), lugares da memória e da cultura escolar. 

 

O presente trabalho tem por objeto estudar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), e 

propõe a sua compreensão como espaço de registro da cultura escolar. A proposta se vale de 

aportes conceituais das áreas de História, Educação e Ciência da Informação e procura 

demostrar como os registros preservados nesses ambientes se configuram num rico conjunto 

de vestígios acerca do fazer pedagógico. Neles é possível identificar tanto os documentos e 

propostas como a sua realização, visto que reúnem documentos, atividades de alunos e 

professores, interações e produtos finais. O registro do fazer cotidiano na escola, em geral 

objeto de descarte sistemático, emerge no espaço virtual, constituindo-se como patrimônio a 

ser preservado, passível de leituras e estudos diversos que vão da História da Educação aos 

estudos sobre Currículo, além de possibilitar o trabalho reflexivo de educadores e alunos. 

Tornados acessíveis e objetos da reflexão de educadores, pesquisadores e alunos, podem vir a 

se constituir como lugar de memória.  

 

Palavras-chave: memória; cultura escolar; ambientes virtuais de aprendizagem; currículo; 

espaço virtual. 
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SUMMARY 

 

KESSEL, Zilda. The school memory in the virtual: Virtual Learning Environment (AVA), 

places of memory and school culture. 

 

The aim of this work is to study the Virtual Learning Environment (AVA) and to propose its 

understanding as a space that registers the school culture. The proposal uses conceptual 

contributions from History, Education and Information Science areas and seeks to 

demonstrate how the registers preserved in these environments are configured in a rich set of 

traces about the pedagogical doing. In them it is possible to identify not only the documents 

and proposals but also their execution, once they gather documents, students’ and teachers’ 

activities and final products. The everyday register of the school usually systematically 

disposed, emerges in the virtual space as a patrimony to be preserved, that can be read and 

studied ranging from the History of Education to studies on Curricula, besides enabling the 

reflexive work of both educators and students. Once accessible and  as a reflection for 

educators ,researchers and students, it can become a place for memory.  

  

Keywords: memory; school culture; virtual learning environments; curricula; virtual space. 
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Entre memória e esquecimento 

 

A memória, como elemento da indagação 

humana, talvez seja tão antiga quanto o próprio 

homem. A possibilidade de preservar a 

experiência vivida, a origem e o funcionamento 

da memória e de seu duplo, o esquecimento, estão 

presentes nos mitos gregos e nas mais recentes 

pesquisas da neurociência. Dom, faculdade ou 

objeto de exercício, dádiva ou fardo, remédio ou 

veneno. A busca pela sua infinita possibilidade de 

ampliação se mistura com a ameaça constante de 

perdê-la e com uma angústia diante da 

impossibilidade de abarcá-la. O engenho humano, 

frente a forças tão grandes, vem criando os 

dispositivos para a preservação da memória: 

sinais no barro e na pedra, tinta no pergaminho no 

papiro e no papel, circuitos nas placas, bits na 

nuvem. Cada novo dispositivo traz o alívio da 

ampliação de poder guardar e a angústia de perder 

ou de perder-se num mar de tantas memórias. No 

labirinto grego bastou a Teseu um fio para 

lembrar-se do caminho de volta e escapar do 

monstro que vivia no palácio. Quantos fios temos 

que tecer e quantos nós temos que fazer, na rede 

de registros das memórias de nosso tempo, para 

tornar o vivido acessível, compreensível e 

utilizável. Serão fios e quantos deles serão 

necessários para encontrar os caminhos nos 

palácios virtuais, com milhares de salas e de 

espaços de interação que hoje construímos? E 

com que meios vamos evitar o monstro do 

esquecimento. Num tempo de tanto registrar, 

como escapar do tanto esquecer? 

 Zilda Kessel 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese começou a ser construída a partir de uma indagação inicial: Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA) podem se constituir como espaços de registro e preservação 

dos processos e produtos do fazer escolar? Seriam esses ambientes um dos novos espaços em 

que o saber produzido pode ser organizado e tornado acessível a alunos e professores (os 

atores da ação pedagógica) e também à comunidade mais ampla?  

Esta pergunta recebeu uma série de novas perguntas ao longo dos três anos de 

trabalho. E muitos aportes conceituais, visto que, por articular diferentes áreas do 

conhecimento, demandou pesquisa ampla.  

A questão parte da percepção da escola como uma instituição que trabalha com a 

memória de maneira ambígua. Se, por um lado, os currículos escolares são uma das marcas da 

perspectiva de preservação e socialização da memória social, visto que reúnem um conjunto 

de informações, valores e comportamentos caros a um grupo social, e que precisam ser 

inculcados e preservados, por outro, os vestígios do fazer pedagógico são, em geral, 

descartados. A escola tem descuidado sistematicamente do potencial educacional e 

patrimonial desses registros. Os processos de ensinar e aprender, materializados em objetos 

como cadernos, anotações, móveis, livros, materiais, espaços, todos procedimentos cognitivos 

de professores, alunos e dos grupos-classe são apagados, o que torna impossível o acesso, a 

partilha, a reflexão e a avaliação. Exceção feita a documentos comprobatórios, exigidos por 

lei, como matrículas, ponto e livros de ocorrências. Elementos fundamentais para a 

compreensão de processos, avaliação – auto e hetero e institucional –, assim como para o 

entendimento das escolhas curriculares de cada tempo e dos currículos em construção, no 

fazer cotidiano do trabalho pedagógico, são descartados a cada trabalho de aluno, destruído ou 

devolvido, a cada lote de documentos descartados ou enviados a arquivos mortos, muitas 

vezes sem cuidados que permitam a sua localização.  

Mais recentemente, ao conjunto de vestígios materiais do fazer pedagógico vieram se 

somar os registros virtuais, fruto da utilização de espaços virtuais de interação. Utilizados 
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cada vez mais como apoio ao ensino presencial, em todos os segmentos da Educação a partir 

do Ensino Fundamental, e como meio único de interação, em cursos a distância, sobretudo no 

Ensino Superior, temos um aumento exponencial da sua utilização em face do significativo 

crescimento da modalidade a distância. Poderíamos incluir os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) no conjunto de vestígios que passou a interessar aos historiadores da 

educação, nas últimas décadas? Poderiam esses registros virtuais contribuir, de alguma 

maneira, para a preservação da memória da Cultura Escolar, dando a ver, iluminando e 

contribuindo para o acesso, a avaliação e para a reflexão sobre as práticas educativas e as 

políticas educacionais? 

Para compreender o sentido dessa indagação e o caminho percorrido até formulá-la, 

parece fundamental relatar o meu percurso profissional.  

 

 

Formada em Pedagogia (PUC/SP) e Artes Plásticas (FAAP), iniciei-me na profissão 

como educadora em museus. Durante o curso de especialização em Museologia, realizado na 

Escola do Louvre, em Paris, tive o primeiro contato com o uso de tecnologias. Era o final dos 

anos 1980 e os computadores chegavam aos museus para organização de acervos, informação 

aos visitantes e análise dos elementos constituintes das obras de arte. O Laboratório de 

pesquisas dos Museus da França, contexto de minha pesquisa, implementava o uso de 

tecnologias de ponta para análise das obras de arte, análise que não mais se fazia pelo olhar, 

mas mediada por equipamentos como Raio X, tomografias, ressonâncias e, a última aquisição, 

um acelerador de partículas. Um primeiro curso de Informática Aplicada foi, então, oferecido 

aos alunos pelo Ministério da Cultura da França. Desse contato nasceu o tema de pesquisa da 

minha monografia (BODET; KESSEL, 1989) de conclusão do referido curso, que versou 

sobre os jogos interativos informatizados (terminologia da época para o que hoje chamamos 

de “games”) como apoio educativo num museu de arqueologia. Previa disponibilizar nas salas 

de exposição do Museu de Antiguidades Nacionais (Saint Germain em Laye) terminais com 

jogos que permitissem compreender os usos e os modos de fabricação dos objetos ali 

expostos. Por meio de games, pretendia-se aproximar o público das noções de arqueologia e 

de metalurgia.  



16 
 

 
 

A essa primeira pesquisa, seguiu-se o trabalho de quase nove anos na coordenação do 

serviço educativo do Itaú Cultural, que tinha como foco a formação de professores e jovens 

para o uso dos produtos e conteúdos produzidos pelo Instituto, todos baseados nas mídias. A 

primeira base de dados sobre arte brasileira fora lançada e percebeu-se a necessidade de criar 

ações e mediações com foco na apropriação do uso da base e de vídeos sobre história e arte 

brasileiras, em contextos escolares. A questão das mediações para o uso de tecnologias, 

associada à ação cultural e à formação dos professores com esse foco, se manteve presente 

também nas atividades profissionais que se seguiram. Como formadora do Portal Educarede, 

atuei na formação a distância de professores para o uso de tecnologias, e como consultora do 

projeto “Memorial do Professor”, do Centro Mário Covas, tive a oportunidade de trabalhar 

com os acervos remanescentes de escolas públicas centenárias e com a elaboração de uma 

exposição que reuniu objetos e relatos de professores das escolas públicas paulistas. Tornada 

digital a exposição, assim como os relatos, estão hoje acessíveis por meio do site da 

instituição. Nesse trabalho, me vi diante de um conjunto de registros sobre o fazer escolar, 

muitos deles (muito mal) armazenados nas próprias escolas, que não tinham qualquer 

perspectiva de acesso, uso ou diálogo, nenhum olhar possível sobre o passado, nem sempre 

distante.  

No Museu da Pessoa, museu virtual de histórias de vida, fui responsável pela 

formação de professores do projeto “Memória Local”, em que comunidades escolares eram 

orientadas para o resgate de suas memórias e de sua história e a produção de conteúdos 

socializados por meio de portal virtual e de publicações. As relações entre escola, memória e 

uso de tecnologias, pilares desse projeto, se constituíram como base da minha dissertação de 

mestrado, intitulada A construção da memória na escola (KESSEL, 2003). O aprofundamento 

das questões relacionadas à memória e à memória escolar e ao uso de tecnologias gerou a 

produção de textos, artigos e publicações de orientação a professores. Pouco tempo depois do 

final do projeto, tive a oportunidade de voltar às escolas participantes e perceber que pouco do 

trabalho realizado estava disponível ou preservado. Nenhum livro produzido estava na 

biblioteca nem havia registro das atividades realizadas. Porém, o material que fora 

digitalizado (desenhos, relatos) estava disponível virtualmente num site.  

Nos anos que se seguiram, atuei como professora universitária em cursos 

semipresenciais e a distância, nos quais tive a oportunidade de utilizar Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA).  
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A partir de 2007, como assessora de Tecnologia Educacional numa rede de escolas, fiz 

a implantação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, AVA Moodle, como apoio ao ensino 

presencial no Ensino Fundamental e Médio e também como apoio ao trabalho dos 

professores. Essa experiência, que, em princípio, pouca ou nenhuma relação tinha com a 

questão da memória e da preservação da história da escola, foi se revelando potente como 

elemento a ser considerado quando falamos em preservação dos processos pedagógicos. 

Aquilo que, anos a fio, vi ao me confrontar com a ausência de registros das ideias, processos e 

práticas pedagógicas e da preservação da memória escolar, mesmo nas escolas centenárias e 

que formaram gerações (como o Caetano de Campos e os Ginásios de Estado de São Paulo), 

emergiu justamente do exame minucioso dos processos de interação e produção de conteúdos 

disponíveis nas salas virtuais do AVA que implantei e que tive a oportunidade de 

acompanhar. Normalmente banidas do espaço escolar a produção e a reflexão de alunos e de 

professores, seus vestígios emergem, porém, como registro nos espaços virtuais. Se a questão 

que norteia esta pesquisa vinha sendo formada, ao longo das experiências anteriores, 

certamente ela ganha corpo nesse momento, e se fortalece da percepção do uso que os 

professores fazem desses espaços virtuais. Foi curioso notar que muitos dos professores 

voltam às salas virtuais utilizadas nos anos anteriores para buscar propostas de trabalho (que 

eles mesmos produziram) e informações sobre as atividades realizadas por seus alunos, no 

momento de propor atividades similares aos alunos do ano em curso. Também chamou a 

minha atenção a demanda dos professores que pediam a seus alunos para visitar as produções 

de seus colegas, nos anos anteriores, para entender melhor propostas de trabalho, a partir do 

trabalho dos alunos.  

Como contraponto a essa experiência, somam-se aquelas trazidas como professora de 

cursos totalmente a distância em que atuei. Não há vestígios materiais, todo o processo é feito 

a distância: propostas, atividades e interação, a íntegra do trabalho fica registrada. Porém, ao 

final, alunos e professores não mais têm acesso ao conjunto, seja por “política de segurança”, 

seja por simples descarte dos registros por eles produzidos. Somos alijados do próprio produto 

de nosso trabalho, impossibilitados de olhar o nosso próprio percurso e refletir sobre ele a 

partir das marcas deixadas nos ambientes.  

Foi justamente ao fazer uso de tecnologias na escola (o que inicialmente li como um 

afastamento da questão da memória e do patrimônio), com o trabalho focado nos ambientes 

virtuais, que vi reaparecer uma questão rigorosamente relacionada à memória. Vi emergirem 
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no espaço virtual os registros do fazer escolar e uma série de questões: seriam os ambientes 

virtuais de aprendizagem o locus de registro e preservação, espaço possível de construção da 

memória escolar, desde que tratados para esse fim? Banida materialmente por falta de espaço, 

compreensão e política clara de preservação, a memória poderia vir a se constituir nesses 

espaços? Que condições nos impõem essa virtualização da experiência pedagógica? O que é 

preciso rever, na estrutura e no uso de ambientes virtuais, para potencializar essa vocação de 

espaço de memória? Como a organização desses registros virtuais pode contribuir para a 

reflexão do educador acerca de sua prática? E finalmente, que instrumentos (teóricos, 

metodológicos) me seriam necessários para abordar um conjunto de questões que articulam 

áreas como a de Patrimônio e Preservação, da Ciência da Informação e da Educação? A esse 

já denso conjunto de perguntas, mais uma veio se somar a partir do contato com as pesquisas 

sobre Cultura Escolar: seriam os AVA os meios de preservação da cultura escolar na 

sociedade contemporânea?  

São essas as questões que me animaram a construir um projeto de pesquisa e buscar a 

academia para tentar respondê-las, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e curricular. 

Num caminho profissional, percebido como errático, com atividades que vão dos acervos de 

museus às novas tecnologias na escola básica, esse aprofundamento teórico propiciado pela 

pesquisa acadêmica parece poder se constituir como uma âncora para questões que nascem no 

cotidiano e que podem ser iluminadas pelas teorias e pelos novos conceitos de aprendizagem 

e ensino. Talvez este trabalho seja a possibilidade de articular os fios desse caminho e dar um 

sentido à diversidade da minha própria trajetória. Um fio no labirinto.  

 

1 Justificativa 

 

Quando se fala sobre memória da escola, vem-nos à mente uma mistura de fotos 

antigas de eventos, arquivos cheios de papéis, livros, diários de classe e listas de matrícula, 

com pouco valor para a ação pedagógica no presente. Essa desvalorização se alimenta 

também pela extrema valorização do novo, que por si só parece garantir a qualidade e o 

progresso inexorável rumo ao futuro, tão presentes nos discursos sobre a Educação. A 

memória como elemento constituinte dos processos individuais e coletivos, marco das 
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trajetórias e das escolhas e elemento fundamental da compreensão dos contextos do presente e 

das projeções para o futuro, não tem espaço na escola. A memória que se alimenta do 

passado, da experiência docente e discente, permitindo a alunos e educadores refletirem sobre 

suas práticas, planejarem em razão do vivido, perceberem-se como seres históricos, está 

banida, visto que é vítima de sistemática eliminação por uma escola que não valoriza o fruto 

de seu trabalho nem reconhece o que produz como algo a ser preservado, utilizado e 

socializado em contextos mais amplos. Ao final de cada ano, é descartada boa parte dos 

materiais elaborados por professores e alunos (planejamentos, projetos, produtos do trabalho, 

registros do cotidiano). A própria repetição das tarefas escolares aponta para a experiência 

escolar como exercício mais do que como produção de conhecimentos (KESSEL, 2003, 

p.135). Os processos que são, ao mesmo tempo, do grupo, da instituição e da própria história 

da educação brasileira não são reconhecidos como valor a ser preservado. Compreendida 

como agência de reprodução de conteúdos elaborados fora dela e de práticas que se repetem, 

não faz sentido preservar o construído no interior da escola, na medida em que a produção do 

presente não se relaciona com a experiência do passado nem se constitui como objeto de 

reflexão para o educador. Seja pelo seu compromisso sistemático com o novo e a novidade, 

fruto dos modismos da sucessão de políticas que induzem ao apagamento de conceitos e 

práticas anteriores, seja pela impossibilidade de reflexão sobre a própria história, a memória 

não é, de fato, instrumento do trabalho pedagógico. Não por acaso, raramente se encontram 

nos acervos e nas bibliotecas escolares vestígios materiais do trabalho pedagógico e, muito 

menos, dos processos, das metodologias de trabalho e de interação entre professores e alunos 

e das relações com as comunidades locais.  

É recente o movimento com foco na valorização da cultura escolar levando a 

constituição de arquivos, museus e centros de memória da Educação. O reconhecimento de 

sua importância para a memória e para História da Educação é tardio. Ele ganhou força, no 

Brasil, nos últimos vinte anos, com a publicação de artigos de autores que problematizam a 

ideia da escola como simples reprodutora de programas e políticas produzidas em outras 

esferas e registradas nas leis e nos currículos prescritos. Esses reivindicam o lugar e o papel 

da escola como produtora de saber e de uma cultura própria e original, a Cultura Escolar. 

Nessa perspectiva, os fazeres, o cotidiano, os registros e vestígios das práticas e das relações 

que se materializam no interior da escola são fundamentais. Projetos de preservação de 

acervos escolares como política pública para todas as escolas das redes são ainda raros. 
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Iniciativas pontuais como implantação de centros de memória vêm crescendo, assim como 

projetos de pesquisa no âmbito das Universidades ou de instituições e profissionais isolados.  

A memória da escola se faz significativa tanto para a própria instituição como para as 

esferas mais amplas, constituindo-se como parte fundamental da História da Educação, visto 

que a política educacional se realiza (ou não) na prática cotidiana da escola. Sua apreensão e 

sua realização se dão no encontro/confronto com os indivíduos que a integram.  

A própria constituição da área de Currículo como campo de pesquisa concorre para 

esse processo. Longe de um conjunto desinteressado de conteúdos a serem transmitidos, como 

afirma Gimeno Sacristán (1999), a constituição do currículo é dinâmica e resulta de um 

processo em curso com embates acerca do que se quer ensinar, que indivíduo formar, para que 

sociedade. É produto em construção. Também não é somente texto prescritivo, ele se constrói 

na prática cotidiana, nas relações que se dão na escola, por sujeitos que realizam o currículo a 

partir de suas compreensões e experiências. Assim sendo, acreditamos, os registros 

preservados nos ambientes virtuais poderiam nos trazer indícios a partir dos quais é possível 

olhar a escola, sua memória, o currículo na prática.  

Memórias individual, coletiva, escolar e histórica estão postas e urdidas nesse lugar 

material e simbólico que é a escola e ainda reclama por legitimação e políticas claras de 

preservação marcadas por amplitude e continuidade. Se compreendemos a função da memória 

como elemento constituinte do sujeito, que lhe possibilita a construção da identidade e do 

sentido de pertença aos grupos que integra, por seu caráter coletivo e social (HALBWACHS, 

1990), a memória, como experiência vivida, e o seu registro, longe de ser o acúmulo de fatos 

é a construção cotidiana do sujeito e de seu grupo, conforme citado em nosso texto “O assunto 

é memória”.  

 

 

Esta memória coletiva tem uma importante função de contribuir para o 

sentimento de pertinência a um grupo de passado comum, que compartilha 

memórias. Sentimo-nos parte do grupo quando compartilhamos de suas 

lembranças. A identidade se constitui nesta memória compartilhada. 

(KESSEL, 2007, s. p.) 
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É, pois, a memória que possibilita a compreensão de si, em perspectiva, e a construção 

da identidade, do sujeito, já que a identidade se constitui a partir da compreensão de si, em 

face do outro, e de nós, em face dos outros.  

A escola também se constitui a partir de sua memória. E, no contexto da Educação, 

sendo a escola entendida não como “agência de reprodução” de propostas vindas de longe, 

mas como o lugar em que se constrói uma cultura e um fazer próprios (não isolados, mas em 

relação com o mundo), parece-nos fundamental um olhar detido e cuidadoso sobre a questão. 

Se a memória, objetivada em objetos, espaços, produção de alunos e de professores, contribui 

para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem em que o educador atua e os 

currículos se realizam, então, preservá-la tem um sentido que, longe de mirar o passado 

nostálgico, possibilita compreendê-lo, inclusive e especialmente, nas suas relações com o 

presente, na sua função identitária.  

A importância justifica-se ainda pela valorização do papel do educador como 

professor reflexivo (ZEICHNER, 1993; ALARCÃO, 2003; SCHÖN, 1995, 2000) que reflete 

em situação e constrói conhecimento a partir do pensamento sobre a sua prática. Nesse 

caminho, a possibilidade de compreensão e melhoria do ensino envolve a reflexão sobre a 

própria experiência. Passa a ser fundamental ao professor constituir-se como profissional 

reflexivo, cuja qualidade não se resume à competência técnica, “de repassar o que aprendeu”, 

mas demanda, dentre outras, a condição de reflexão na ação. Assim como a escola não é 

agência, aparelho ideológico, o educador também não é o agente transmissor de conteúdos 

nem repetidor de metodologias prontas e estranhas a ele. Nessa perspectiva, a memória se 

torna elemento constituinte do processo de mediação do conhecimento e de reflexão, pois esta 

se alimenta das práticas e do cotidiano, que é único para cada espaço e para os sujeitos que 

nele interagem.  

Vemos que, tanto para as recentes correntes da História da Educação, que reclamam a 

importância dos arquivos escolares, como a Educação, que valoriza os estudos sobre o 

currículo e o professor reflexivo, os registros têm um papel fundamental. A preservação da 

experiência vivida, no registro escrito e oral, dos objetos, móveis, documentos e espaços 

(materiais e virtuais), vestígios da interação, do ensinar e aprender, é fundamental. Tanto para 

o educador, no seu contexto de ação-reflexão, como para os contextos mais amplos, da 

instituição, da comunidade e da própria História da Educação.  
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O contexto da contemporaneidade coloca para a produção, a organização e a partilha 

da memória social um novo desafio. O desenvolvimento das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) – compreendidas como o conjunto de tecnologias 

microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações que permitem a aquisição, produção e 

armazenamento, processamento e transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto ou 

áudio. Para simplificar o conceito, chamaremos de novas tecnologias de informação e 

comunicação às tecnologias de redes informáticas, aos dispositivos que interagem com elas e 

a seus recursos (MARTÍNEZ, 2004, p.96) –, marco da sociedade contemporânea, condiciona 

mudanças decisivas nas maneiras de produzir, ter acesso e compartilhar informações. Temos 

possibilidades técnicas inéditas de produzir preservar e ter acesso ao registro do que 

produzimos.  

Nunca vivemos tamanha possibilidade de armazenar e socializar a experiência vivida. 

Os suportes de registro se expandem ao infinito. Tudo pode ser guardado, parte enorme da 

produção humana em todos os tempos pode ser acessada e socializada. Proliferam os museus 

virtuais, os ambientes de produção e de troca de experiências, o acesso à memória social 

virtualizada de diversas maneiras. Novos meios possibilitam armazenar conteúdos de 

diferentes linguagens, articulá-las e trazê-las ao presente sempre que necessário, desde que 

construídos os meios para isso. Porém, só a produção ininterrupta, em fluxo, de informações e 

registros virtuais não nos livra da iminente perda da informação que geramos. 

Contraditoriamente, os suportes tradicionais, como o papel e o papiro, acabaram por se 

revelar mais estáveis e preserváveis do que os suportes digitais, alvo da obsolescência e do 

risco de perda. Armazenados em equipamentos ou mesmo no espaço virtual das instituições, 

AVA são vítimas fáceis do desinteresse e da falta de espaço (o virtual é expansível, mas 

também limitado).  

No contexto da Educação, há mudanças evidentes com o uso das TIC. O registro da 

ação escolar, ausente em materialidade, pode emergir em virtualidade. No mesmo contexto 

em que a memória material se oculta (apagada e descartada), emergem os meios digitais com 

possibilidades inéditas de produção e de registro de conteúdos (do apoio ao presencial à 

educação completamente a distância) em que, além dos conteúdos produzidos e/ou 

disponibilizados por alunos e professores, é possível registrar e preservar as interações entre 

os diferentes atores da cena escolar. É possível acompanhar a produção do aluno e a 

orientação do professor, uma vez que elas se constroem e ficam registradas nos meios digitais: 
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a produção de um texto, as suas diversas versões, a mediação do professor, as trocas de ideias, 

assim como os gestos de afeto e de acolhimento ficam registrados. A metodologia de trabalho 

se evidencia, assim como as trocas de informação entre alunos, que ganham as redes sociais.  

O fazer pedagógico, as interações e as metodologias de trabalho estão, mais do que 

nunca, registrados e acessíveis, porém, também, sob risco de apagamento a um clique. O 

acesso à produção e às interações entre seus atores, que a virtualização das informações e os 

AVA propiciam, no contexto da escola, ou das escolas totalmente virtuais, realidade que se 

expande com a Educação a Distância (EAD), é tecnicamente possível. Porém, esses novos 

(não)lugares, com lógica diversa dos espaços materiais e tempos diversos do tempo de ensinar 

e aprender, demandam novas compreensões e novas abordagens. Assim como materiais 

acumulados numa sala qualquer não se constituem como arquivos escolares, o acúmulo de 

dados digitais armazenados em ambientes virtuais não se transformam em espaços de 

memória digitais. É preciso um olhar e uma abordagem que possibilitem o dar a ver, a 

preservação e a construção de instrumentos que garantam a compreensão, o acesso à leitura 

dos vestígios do passado armazenado em bits. Como garantir a preservação desses registros 

de forma que possam iluminar a história e as indagações do presente? Como inscrever esses 

objetos/espaços e fazê-los dialogar com os vestígios materiais das instituições? Como fazer 

dessa memória registro vivo do passado? Certamente, ao se falar sobre esse patrimônio, um 

conjunto de pessoas é necessário, visto que os arquivos escolares se encontram na intersecção 

de saberes e fazeres que dizem respeito a educadores, alunos e também historiadores e 

arquivistas.  

É nesse contexto que reside o objeto deste projeto de pesquisa. Se consideramos que a 

reflexão sobre a ação pedagógica é fundamental ao trabalho do educador e também de seus 

alunos, e que o registro é base para a construção dessa reflexão, então o conjunto de registros 

disponíveis nos AVA se configura como objeto necessário a essa reflexão. Se entendemos que 

as práticas escolares envolvem sujeitos e saberes eminentemente escolares, e olhar para eles 

nos permite a construção da própria História da Educação, então os novos espaços de ensino-

aprendizagem se configuram em objeto do interesse de educadores e de estudiosos. Nesse 

sentido, compreender as condições e características dos AVA como espaços de registro, 

produção, preservação e socialização da memória escolar é relevante e necessário, num tempo 

em que eles se multiplicam. Não se trata de, simplesmente, preservar os marcos do passado, 

mas de reconhecer a sua potência para a reflexão crítica acerca dos processos e produtos da 
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ação docente, diante dos novos paradigmas que apontam para a escola como instituição com 

cultura própria e espaço de construção de conhecimentos.  

 

2 Objetivos e hipóteses 

 

O trabalho tem como objetivo reunir elementos que possibilitem a compreensão dos 

AVA como espaços virtuais de registro da cultura e da memória escolar. Entendemos ser 

necessária a reunião de conceitos e práticas que possibilitem avaliar e compreender a sua 

potencialidade como meio de preservação da memória escolar.  

Os AVA têm entre suas características garantir e tornar acessíveis os registros dos 

processos de produção e de interação entre os diferentes atores (professores, tutores, alunos) 

dos cursos. Se consideramos o seu potencial de preservação da experiência pedagógica, torna-

se necessário organizá-la e/ou criar meios para que possa ser compreendida para além do 

contexto em que foi realizada.  

Ao tomarmos os AVA como tema de pesquisa, numa perspectiva diversa dos estudos 

que focam, em geral, metodologias de trabalho e didática dos conteúdos, interações, funções e 

papeis e questões relacionadas ao ensino-aprendizagem e às potencialidades das ferramentas, 

nos vemos, por um lado, diante de uma questão que demanda conceitos integrantes de áreas 

diversas, como a História, a Filosofia, as Ciências Sociais e a Tecnologia. Por outro lado, 

estamos diante de um conjunto de vestígios que integram o currículo escolar na sua 

concepção mais ampla, já que, nos AVA, podem ser encontrados conteúdos, metodologias, 

interações de maneira articulada. É bastante comum a indagação sobre como “de fato” um 

currículo foi implementado, como um conteúdo chegou à sala de aula. Nos AVA é possível 

encontrar elementos relativos ao currículo como conjunto.  

A questão inicial diz respeito ao próprio objeto: como reconhecer esses elementos 

como registros da cultura escolar e inscrevê-los no contexto da memória e dos arquivos 

escolares. Como abordar tais vestígios e, a partir disso, que caminhos construir para a sua 
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preservação. Isso demanda a busca de referências da História e da Historiografia acerca dos 

novos temas, dos conceitos de Cultura Escolar e, ainda, da compreensão dos novos lugares e 

dos registros no espaço virtual como documentos. A questão da preservação de acervos e da 

memória digital e a sua organização demanda o aporte conceitual da Ciência da Informação. 

Na medida em que temos como hipótese o potencial dos AVA como elementos de 

preservação e o seu papel para a ação educativa, parece-nos necessário o aporte conceitual da 

própria área da Educação para compreender e, tanto quanto possível, propor a sua organização 

nessa perspectiva. Pela riqueza do objeto e o diálogo necessário dos aportes conceituais 

citados, a construção de uma base conceitual se configura no objetivo primeiro deste trabalho. 

As indagações são muitas e, certamente, abrem muitas perspectivas de pesquisa. Escolhemos 

um caminho a trilhar. 

São, portanto, objetivos desta pesquisa reunir conceitos que possibilitem reconhecer 

AVA como espaços de registros da cultura e da memória escolar e propor meios de análise, 

preservação e socialização desses registros com vistas a proporcionar o conhecimento e a 

reflexão acerca do currículo escolar.  

 

3 Metodologia de pesquisa 

 

Ao delinear o problema de pesquisa, ensaiamos o uso de dois instrumentos de coleta 

inicial de dados: questionários com os alunos e entrevistas com os professores usuários de um 

AVA, no contexto em que o problema de pesquisa tenha emergido.  

Os primeiros questionários, realizados ainda em 2011, se revelaram muito pouco 

consistentes como instrumento de coleta. A hipótese de que os alunos pudessem vislumbrar 

no uso de AVA a possibilidade de preservação de sua experiência escolar não se materializou 

nas respostas. O uso imediato do programa e as suas vantagens, logicamente, preponderaram. 

Ainda que não seja o foco deste trabalho nos arriscamos a compreender o equívoco de nossa 

parte como uma falta de percepção sobre a condição desses alunos, para quem o vivido e a 

preservação de marcos desse vivido têm, ainda, muito pouca importância, seja pela sua idade, 

seja pelo tempo em que vivem, certamente muito mais voltado para o novo e para a fluidez. 
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Se a preservação tem, para eles, alguma importância, ela se caracteriza pelo uso instrumental 

desses dados, o que pode se resumir no “vou precisar disso para o vestibular”. Ora, se mesmo 

utilizando um AVA, por anos numa instituição, e sensível para as questões da memória 

escolar, a percepção de sua potência como possibilidade de preservação da experiência 

escolar emergiu para mim muito lentamente, o que esperar de jovens adolescentes, usuários 

de um programa por um ano? Os questionários com tal enfoque foram definitivamente 

abandonados.  

Empreendemos, a seguir, a realização de um conjunto de entrevistas com educadores 

usuários do AVA como apoio ao ensino presencial no Ensino Médio. Pretendíamos, com 

essas entrevistas, mapear a própria importância do problema de pesquisa: se, de fato, o uso do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem trazia alguma relação com a perspectiva de compreendê-

los como espaço/meio de preservação da memória escolar.  

Ao longo do tempo, e em razão do aprofundamento conceitual, a nossa percepção 

sobre as entrevistas foi mudando. Ao depararmos com a diversidade de aportes conceituais 

necessários à abordagem do tema, assim como a necessidade de caracterizar o nosso objeto de 

pesquisa numa perspectiva pouco usual, para não dizer inexistente, acabamos por abandonar 

as entrevistas e escolher os registros preservados nos ambientes virtuais, utilizados em duas 

escolas diferentes, como dados para o nosso trabalho. Os conceitos de cultura material e 

cultura material escolar, tão necessários à compreensão do problema de pesquisa, nos 

indicaram o caminho dos registros encontrados nos ambientes virtuais como elemento 

fundamental para a tese, sobretudo porque se tratava de evidenciar nesses registros virtuais a 

sua potência como elementos a serem considerados como parte da memória da escola.  

No momento, porém, da escrita do texto para a Qualificação, as entrevistas voltaram a 

“falar”. Percebi o quanto a voz dos professores dizia muito sobre a experiência analisada e 

sobre o problema de pesquisa, o quanto eles diziam sobre os próprios registros reunidos. 

Voltei às entrevistas e pude perceber como o trabalho de processamento realizado 

anteriormente me ajudou a reunir os elementos fundamentais para constituir o contexto da 

experiência analisada. E, a partir do Exame de Qualificação, ficou claro o caminho a percorrer 

e a metodologia a ser seguida. Queríamos, a partir da análise profunda de uma situação 
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particular, compreender o fenômeno em seu contexto e poder realizar o desafio: “Construa 

uma cadeia de evidências”.
1
 

Aprofundamos a pesquisa na instituição acerca da qual já tínhamos levantado os dados 

iniciais e decidimos por ampliar a pesquisa para mais uma instituição, com a mesma 

perspectiva. Nessa etapa ficaram claras a abordagem e o percurso a ser empreendido: o estudo 

de caso. Como afirma André (2008, p.16), “o estudo de caso não é um método específico de 

pesquisa, mas uma forma particular de estudo, os conhecimentos gerados pelo estudo de caso 

têm um fim em si mesmos”. Segundo a autora, o conhecimento gerado pelo estudo de caso é 

mais concreto, por encontrar eco em nossa experiência, mais contextualizado, já que nossas 

experiências se enraízam num contexto específico e não abstrato, mais voltado para a 

interpretação do leitor que, a partir da leitura, articula as suas experiências àquelas estudadas 

num caso, e, finalmente, o estudo de caso baseado em populações permite ao leitor a 

generalização a partir de uma população de referência. Reconhecemos nessa perspectiva uma 

abordagem possível, pelas suas características que, nos pareceram, se ajustam à busca das 

respostas às nossas indagações.  

Merriam (1988 apud ANDRÉ, 2008) define quatro características essenciais dos 

estudos de caso: a particularidade, que identifica numa situação importância suficiente para o 

estudo, seja por revelar um fenômeno, seja por representá-lo – essa condição faz que o estudo 

de caso se ajuste à investigação de problemas práticos, do cotidiano –; a descrição, o que 

configura o produto final do estudo como uma descrição profunda do caso investigado que 

inclui vários tipos de dados (imagens, palavras, figuras) e sua interpretação; a heurística, 

caracterizada pela condição de o estudo de caso poder iluminar a compreensão do leitor sobre 

o fenômeno estudado e também estender a descoberta de novos significados; e, finalmente, a 

indução, já que mais do que verificar uma hipótese predefinida, o estudo de caso leva à 

descoberta de conceitos, à compreensão de um conjunto de relações.  

Há diferentes tipologias de estudos de caso e alguma adaptação da abordagem para os 

estudos de caso em Educação, já que se referenciam na metodologia das pesquisas 

etnográficas proposta e utilizada na área da Antropologia. No caso das pesquisas na área de 

Educação, algumas das características do estudo de caso etnográfico (BASSEY apud 

ANDRÉ, 2008, p.30-1) estão presentes no nosso projeto: a singularidade, o foco num aspecto 

                                                           
1
 Proposto pela banca no Exame de Qualificação.  
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interessante da atividade educacional, num contexto natural que respeite as pessoas. 

Esperamos que os resultados venham a se configurar como produto que possa subsidiar 

decisões práticas de gestores de políticas ou de teóricos e pesquisadores sobre o tema e cujos 

aspectos explorados sejam significativos, as interpretações plausíveis, na perspectiva da 

construção de uma narrativa que possa ser convincente e clara, podendo ser validada e acolher 

outras interpretações.  

Assim definidos o percurso de coleta e a abordagem dos dados, apresentamos a seguir 

pesquisa conceitual, a pesquisa de campo e a análise dos dados coletados. 

 

4 Aportes conceituais necessários à compreensão do problema 

 

Apresentado o caminho trilhado até a formulação do problema de pesquisa, buscamos 

os conceitos que nos ajudaram a abordá-lo. Os conceitos de memória, arquivos, espaços e 

lugares de memória, tecnologias e espaços virtuais, arquivos digitais serão os alicerces da 

nossa reflexão. Estão eles a seguir apresentados.  
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CAPÍTULO I 

A MEMÓRIA 

 

1 A memória e o lugar da memória  

 

O conceito de memória e a maneira como ela funciona têm sido objeto do interesse da 

humanidade há milênios. Tema dos filósofos e objeto de cientistas, o conceito de memória 

vem sendo atualizado, ao longo dos tempos, em face dos meios disponíveis para pesquisá-lo, 

registrá-lo e preservá-lo, à função social e ao lugar que a experiência vivida e os registros do 

passado ocupam. Se é considerada como dom divino ligado à poesia e à imaginação, como a 

viram os gregos; se faculdade humana a ser exercitada, como sugerem os romanos; ou, ainda, 

informação, como entendida pelos behavioristas, interessa-nos indicar alguns conceitos para 

compreendê-la na sociedade contemporânea, em que as novas tecnologias propiciaram o 

alargamento das possibilidades de registro, de acesso e de significação.  

Os estudos sobre a memória envolvem necessariamente os conceitos de retenção, 

esquecimento e seleção. Como elaboração a partir de variadíssimos estímulos, a memória é 

sempre uma construção feita no presente a partir de vivências/experiências ocorridas no 

passado. A relação entre Memória e História também pode ser compreendida em perspectiva. 

Por vezes os termos são compreendidos como sinônimos; por outras, como instâncias 

antagônicas ou ainda diversas, porém com pontos de contato marcados pela diversidade e pela 

complexidade. Nessa perspectiva, reunimos alguns conceitos do campo da História e das 

Ciências Humanas.  

A memória diz respeito ao conjunto de funções psíquicas por meio das quais o homem 

atualiza impressões sobre informações e experiências vividas.  
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A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos 

em primeiro lugar ao conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 

representa como passadas. (LE GOFF, 2012, p.405)  

 

Cada época procurou explicar a memória utilizando-se de metáforas compreensíveis 

(ROSE, 1992), construídas por meio do estado da arte das tecnologias de cada tempo 

histórico. Para o autor, memória e tecnologia não se separam, já que as épocas podem ser 

identificadas com os seus correspondentes tecnológicos. As marcas deixadas na cera, de que 

nos fala Cícero, os sistemas de transmissão telegráfica, os circuitos elétricos e os sistemas de 

centrais telefônicas, assim como o computador e as redes têm sido as metáforas usadas para 

explicar o funcionamento da memória nos diversos tempos.  

Elemento fundamental para a compreensão do funcionamento da memória diz respeito 

à sua condição dinâmica e à organização. Não é possível pensar sobre a memória como algo 

pronto e terminado que, eventualmente, é exteriorizado.  

Os fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos biológicos como nos 

psicológicos, mais não são do que os resultados de sistemas dinâmicos de 

organização e apenas existem “na medida em que a organização os mantém 

ou os reconstitui” (LE GOFF, 2012, p.407)  

 

E nesse jogo dinâmico estão presentes tanto a retenção/preservação como o 

esquecimento. Essa díade é estruturante, já que a memória é fundamentalmente seletiva, por 

um conjunto complexo de fatores, não sendo possível guardar tudo, mesmo no tempo em que 

vivemos, com tecnologias que possibilitam a preservação de imensas quantidades de dados, 

por meio dos dispositivos digitais. A seleção é o que dá sentido à própria memória, como 

conjunto dinâmico e significativo ao vivido, num intrincado processo em que jogam 

elementos individuais e sociais, visto que as lembranças se amalgamam de maneira a 

constituir conjuntos que se reorganizam a partir de demandas internas e também externas ao 

indivíduo e contribuem para compreensão de si e do próprio mundo. Portanto, lembrar e 

esquecer são faces de um mesmo movimento.  
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A ideia de tudo preservar, como o personagem Funes do conto de Borges, que nada 

esquecia, não ilumina o desconforto do esquecimento, sempre presente; ao contrário, o autor 

relata que Funes “não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, 

abstrair. No abarrotado mundo de Funes não havia senão pormenores, quase imediatos” 

(BORGES, 1989, p.97).  

Para os antigos gregos, a memória era sobrenatural. A deusa Mnemosine, mãe das 

Musas, protetoras das artes e da história, possibilitava aos poetas lembrarem o passado e 

transmiti-lo aos mortais. Possibilitava também a criação, já que para os gregos a memória e a 

imaginação têm a mesma origem, como colocou Aristóteles. Lembrar e inventar têm ligações 

profundas. Os gregos acreditavam ainda que podiam se imortalizar por meio da memória, 

tornando os seus atos e criações memoráveis. 

A mitologia grega reserva para a memória um lugar especial. A origem dos deuses, 

apresentada na Teogonia (HESÍODO, 1992), conta que no início surge Gaia (a Terra) que 

gera para si Urano (o Céu) com quem produzirá muitos filhos, dentre eles os Titãs. Uma das 

titânidas é Mnemosine,
1
 que é a personificação da Memória. Outro titã, o despótico Cronos (o 

deus que controla o tempo), é vencido pelo rei que, por sua vez, será então destronado pelo 

próprio filho, Zeus, num terrível combate. Para celebrar essa vitória sobre o pai, Zeus se une a 

Mnemosine, durante nove noites consecutivas, e, da união, nascem nove filhas, as musas, 

cantoras divinas, que têm como função presidir as diversas formas de pensamento 

(eloquência, história, poesia lírica, música, tragédia, comédia, dança, astronomia, elegia). 

O termo Musa integra a mesma família etimológica dos termos Museu (o templo das 

musas) e Música.
2
 O museu, o templo em que as musas habitavam, mais do que moradia é o 

lugar de adestramento, onde o conhecimento adquirido é lembrado e conectado a 

conhecimento novo. A memória não é, portanto, a retenção pura do conhecimento, mas o 

meio para a elaboração do conhecimento novo. Permite a presentificação do que se conhece, a 

origem, e o passo adiante.  

São as musas que tomam o poeta, e mesmo o possuem, quando este canta e lembra os 

feitos antigos. Conduzidas por Mnemosine, mãe de todas as ciências, as musas inspiram o 

                                                           
1
 A palavra grega está ligada ao verbo mimnéskein, que significa “lembrar-se de” (ROSÁRIO, 2002). 

2
 Para Brandão (1994), o termo também se relaciona ao que significa “fixar o espírito sobre uma ideia, uma 

arte”. 
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poeta que transcende os limites do tempo e do espaço e traz para o presente, pelo canto, as 

histórias e as glórias do passado, as origens que fazem o mundo ser o que é no presente. 

Mnemosine, revelando ao poeta os segredos do passado, o introduz nos 

mistérios do além. A memória aparece então como um dom para iniciados e 

a anamnesis, a reminiscência, como técnica ascética e mística. (LE GOFF, 

2012, p.438) 

   

O canto das musas é a revelação do conhecimento do mundo, o resgate do 

conhecimento original. A recordação traz para o presente os feitos exemplares e as origens. 

Ao resgatar do passado o que estava esquecido, a memória, expressa na poesia, resgata da 

morte o vivido.
3
 Possibilita a imortalidade, traz os deuses os feitos exemplares dos heróis.  

A ideia da memória como meio para a imortalidade está presente também em Platão, 

que vê o conhecimento como reminiscência do belo original, das ideias perfeitas. Oculto sob 

as transformações do mundo, o passado presentifica-se na reminiscência ou lembrança que 

emerge do contato com um mito, “na presença de um objeto que nos evoca um tempo que já 

não é o nosso mas que contribuiu de modo efetivo para que sejamos o que somos” 

(ROSÁRIO, 2002, s. p.).  

A visão mítica, ao contrário de simples curiosidade, nos explica muito da percepção 

que temos hoje sobre a memória. Como afirma Eliade (1986, p.19), “Conhecer os mitos é 

aprender o segredo da origem das coisas. Por outras palavras, aprende-se não só como as 

coisas passaram a existir, mas também onde as encontrar e como fazê-las ressurgir quando 

elas desaparecem”. A memória traz o passado ao presente. Ao mesmo tempo que lhe resgata 

origem, identidade e pertinência, possibilita reconhecer o novo (o que não encontramos no 

passado). Lembramos o que fomos para saber o que somos e prospectar sobre o que seremos.  

Nas sociedades sem escrita, a preservação dos mitos de origem é fundamental para a 

preservação da coesão grupal. Isso explica a existência de indivíduos com essa função 

específica de lembrar e contar, os homens-memória. A eles cabia, segundo Le Goff (2012), 

                                                           
3
 É graças à faculdade de recordar que, de algum modo, escapamos da morte que aqui, mais que uma realidade 

física, deve ser entendida como a realidade simbólica que cria o antagonismo-chave com relação ao nosso tema: 

o esquecimento (ROSÁRIO, 2002). 
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preservar mito de origem, as genealogias e o saber técnico necessário à vida cotidiana. A 

preservação das histórias “palavra por palavra” não parece ser fundamental, está em jogo a 

preservação do sentido do que é contado. O saber de cor se relaciona às sociedades que têm 

escrita. Para o autor há uma distinção clara na memória de grupos que têm ou não escrita. 

Na mitologia grega, é o aedo quem tem também o papel de lembrar, iluminado pelas 

musas. Ele cria, recita e compõe. É suporte da verdade, resgata o vivido do esquecimento, 

presentifica o passado. Encontramos na Odisseia um relato em que Homero narra a estada de 

Ulisses entre os feácios. Num banquete oferecido a ele é chamado um aedo para alegrar os 

convidados. Sem o saber, o aedo canta histórias da glória de Ulisses diante de seu próprio 

protagonista.  

O aedo, o poeta, inspirado pela Musa, é aquele que resgata do esquecimento 

o passado, com uma tal carga densa, que provoca uma sensação atual: 

Ulisses chora, emocionado, como que tomado pelos acontecimentos que 

protagonizara. [...] O poeta resgata o acontecido do esquecimento é uma 

espécie de memória viva do seu povo. (MENESES, s. d., p.13) 

 

O dom da memória deveria ser exercitado, é ele que salva do esquecimento, e o ritmo 

da poesia ajuda a lembrar e a cantar. Por isso os gregos compreendiam o registro escrito como 

algo que, ao contrário de auxiliar a memória, contribuía para o seu enfraquecimento. Essa 

compreensão está expressa no diálogo Fedro, de Platão, em que a escrita é identificada como 

Pharmakon (palavra grega que designa, ao mesmo tempo, remédio e veneno) para a memória. 

Apresentada ao rei Thot como remédio, é por ele compreendida como veneno, pois 

enfraquecerá a memória dos homens ao transferir o dom da memória de si para o registro 

escrito. 

Por recusarem o registro, os gregos desenvolveram meios para ampliar a capacidade 

humana de lembrar, a chamada mnemotécnica, a arte de lembrar. De dom divino a memória 

será convertida em técnica. Eles propõem diferentes meios de memorização, dentre os quais a 

associação das imagens do que se quer lembrar a lugares imaginários como cômodos de um 

palácio ou de um teatro (lugares da memória). O processo envolve associar a cada lugar as 

imagens a serem lembradas, organizadas numa ordem apropriada. Para ordenar o que se 

queria lembrar, imaginava-se em cada lugar temas ou imagens a serem recuperados. A relação 
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se construía tomando como referência espaços cada vez mais complexos, os chamados 

“palácios da memória” ou “teatros da memória”. A técnica, supostamente criada por 

Simônides de Ceos, será replicada e aperfeiçoada ao longo dos séculos (SMOLKA, 2000). 

Trata-se de uma técnica, uma memória artificial, que se opõe à memória natural, não educada. 

Porém, vale lembrar aqui que a memória ainda é faculdade do sujeito. Está em seu corpo e 

não objetivada em qualquer outro suporte que não seja o próprio indivíduo. Lembrar perde a 

aura e se torna técnica. 

Para os romanos, a memória é considerada indispensável à arte retórica,
4
 que domina a 

Antiguidade e reaparece na Idade Média. Ela é a quinta operação da retórica, esperava-se do 

orador ser capaz de pronunciar longos discursos sem ler qualquer registro e ainda saber de cor 

as regras da boa oratória. As obras gregas sobre a mnemotécnica não chegaram até nós. 

Conhecemos seus princípios pelos textos latinos, constituindo a teoria clássica da memória 

artificial, Ad Herenium, compilação anônima de um professor de Retórica, De oratore, de 

Cícero, Institutio oratoria, de Quintiliano. Nelas são formalizados princípios e métodos. É 

importante notar que não se trata de simples memorização de coisas e lugares. A escolha 

cuidadosa das imagens (maravilhosas ou horríveis), a relação entre os lugares e o 

encadeamento dos elementos em sequência possibilitam a criação (BOLZONI, 1989, p.20, 

apud FERREIRA, 2012, p.4). 

Imaginamos e lembramos também para conhecer, aprender o novo. Aristóteles coloca 

a memória e a imaginação como oriundas do mesmo lugar na alma e ressalta que, para que a 

faculdade intelectual humana se desenvolva, é necessário que atue sobre as percepções 

acumuladas, a memória do vivido, preservadas e rememoradas deliberadamente por meio das 

imagens selecionadas. Para Aristóteles essas imagens são a fonte necessária para o 

conhecimento (YATES, 1966). Ele se constitui a partir das imagens do vivido. .  

No período medieval, ganha importância a memória litúrgica ligada aos santos. A 

mnemotécnica ganha força, é revivida pelos escolásticos. As imagens a serem memorizadas 

são evocadas a partir das divindades. O cristianismo tem na lembrança o foco, na medida em 

                                                           
4
 “Os antigos, sobretudo os romanos, desenvolveram uma arte chamada eloquência ou retórica, destinada a 

persuadir e a criar emoções nos ouvintes, através do uso belo e eficaz da linguagem. No aprendizado dessa arte, 

consideravam a memória indispensável, não só porque o bom orador (poeta, político, advogado) era aquele que 

falava ou pronunciava longos discursos sem ler e sem se apoiar em anotações, como também porque o bom 

orador era aquele que aprendia de cor as regras fundamentais da eloquência ou oratória” (CHAUÍ, 2000, p.160). 
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que pauta o presente pela rememoração dos acontecimentos e milagres do passado. O tempo é 

marcado por comemorações litúrgicas, louvam-se santos e mártires, seus milagres são 

lembrados em datas precisas. A memória é foco dos escritos de Tomás de Aquino, que 

reafirma a importância da relação imagens-lugares, e propõe as três regras mnemônicas: a 

memória está ligada ao corpo (sensações e imagens) à razão (ordenação e lógica) e ao hábito 

de recordar (preserva a memória). Essa relação imagem-lugar também está presente em Santo 

Agostinho,  

 

Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão tesouros de 

inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. (X, 8.12)  

Estes conhecimentos estão retirados num lugar mais íntimo que não é lugar. 

(X, 9.16)  

E o que agora entendo e distingo, conservo-o na memória para depois me 

lembrar de que agora o entendi. Por isso lembro-me de que me lembrei. (X, 

13.20) 

Eis-me nos campos da minha memória, nos seus antros e cavernas sem 

número, repletas, ao infinito, de toda a espécie de coisas que lá estão 

gravadas, ou por imagens, como os corpos, ou por si mesmas, como as 

ciências e as artes, ou, então, por não sei que noções e sinais, como os 

movimentos da alma, os quais, ainda quando a não agitam, se enraízam na 

memória. (X, 17.26) (SANTO AGOSTINHO apud SMOLKA, 2000, p.180-

1) 

 

A ampliação da capacidade de lembrar é instrumento de catequese. No século XVI, o 

jesuíta Matteo Ricci publica, em chinês, um tratado esmiuçando a técnica com foco na 

memorização das passagens religiosas (SPENCER, 1986). A mnemotécnica também alimenta 

as linhas ocultistas e herméticas.  

Para Le Goff (2012, p.409), a memória medieval mantém um equilíbrio entre o oral e 

o escrito, que se quebrará a partir dos progressos do século XVI. Na Renascença, a 

mnemotécnica ainda persiste, os palácios da memória, teatros imaginários, tornam-se mais 

complexos, os lugares não são mais os da geografia sagrada (grutas, montanhas), mas a 
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geometria sagrada, conforme descreve Frances Yates.
5
 O espaço em camadas, o lembrar como 

ascensão às estrelas, a transcendência.  

Encontramos aqui um importante passo no processo que até então se desenhava em 

relação à construção dessa “memória artificial”. Vale marcar neste momento a materialização 

desses teatros/palácios da memória. Há referências à construção de espaços nesses moldes. 

Como na utopia de Giulio Camillo (1480-1544), o italiano humanista e mestre da retórica 

cujo projeto é a construção do teatro da memória, o espaço real do sistema mnemônico 

universal por ele proposto. Publicado após a sua morte, em 1550, L’Idea del Theatro traz o 

conceito de memória total. Ali estariam todos os conceitos humanos, tudo que existe no 

mundo. Os espaços com imagens escolhidas propiciariam a rememoração aos que adentram 

cada sala. A construção será, de fato, iniciada, em Paris, em homenagem ao rei François I, que 

o apoia, porém não será terminada. Ali está presente a ideia de reunir todo o conhecimento 

produzido pelo homem, tão cara aos enciclopedistas que virão, porém o conceito de espaço 

total como todo o saber reunido, incluindo as artes e as ideias ocultistas e religiosas, será 

destruído pela separação das ciências e das artes, condição que ganhará força nos séculos 

subsequentes com o Iluminismo, a busca da ordenação e da classificação e a separação de 

coleções de objetos em diferentes tecas. Esse processo materializa o percurso das coleções 

reais, depois tornadas museus públicos. Inicialmente coleções reais com pinturas, livros, 

objetos exóticos trazidos do além-mar, instrumentos técnicos, enfim, uma espécie de cosmo, 

posteriormente organizado segundo critérios “científicos”, foram, então, abertos ao público 

(cf. BOLZONI apud FERREIRA, 2012).  

A materialização da memória, para além do sujeito, se expandirá tendo a reprodução 

do texto escrito como meio fundamental. A possibilidade de registro, que tem como marco 

fundamental a escrita, inventada há cerca de cinco mil anos, imprimiu uma série de mudanças 

no processo de guardar e socializar a experiência humana e deu início ao longo processo ainda 

em curso.  

Ler e escrever foram processos dominados por muito poucos ao longo dos séculos (o 

domínio da leitura, aliás, podia não incluir o domínio da escrita, em determinadas sociedades, 

                                                           
5
 Na tradição hermético-cabalista da ciência oculta, o teatro foi construído camada por camada, como uma 

pirâmide, para capturar as correntes astrais que vinham de cima para baixo, a fim de usá-las para a vida e a 

saúde. Isso também pôs a nu a oculta harmonia entre as esferas terrestre e transcendental.  
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como a egípcia) e teve um desenvolvimento marcado pelas condições tecnológicas do registro 

(meios e suportes) e pela função da escrita e da leitura em cada sociedade.  

A possibilidade de reproduzir o texto escrito, já conhecido no Oriente (a partir de uma 

matriz gravada), ganha potência com a invenção da prensa de tipos móveis, na Europa do 

século XVI. Até aqui tínhamos a convivência entre o oral e o escrito, como conviveram desde 

a invenção da escrita, com funções e relações claras. Daqui para a frente, o texto escrito 

passará a ocupar um papel fundamental, tornando-se objeto de maior valorização notadamente 

a partir do século XVII. Somente com a imprensa há uma mudança sensível das práticas de 

transmissão oral. Até então, conforme afirma Leroi-Gourhan,  

 

dificilmente se distingue entre a transmissão oral e a escrita. A massa do 

conhecido está mergulhada nas práticas orais e nas técnicas; a área 

culminante do saber, com um quadro imutável desde a Antiguidade, é fixada 

no manuscrito para ser aprendida de cor. Com o impresso não só o leitor é 

colocado em presença de uma memória coletiva enorme, cuja matéria não é 

mais capaz de fixar integralmente, mas é frequentemente colocado em 

situação de explorar textos novos. Assiste-se então à exteriorização 

progressiva da memória individual. (apud LE GOFF, 2012, p.457) 

 

A urbanização, a ampliação do mundo com as descobertas das novas terras e o contato 

com habitantes com culturas, relações sociais e experiências diversas trarão mudanças 

importantes, tendo o texto impresso como um dos vetores. Para o autor, a evolução da 

memória ligada à escrita está vinculada à evolução social e ao crescimento das cidades: “não é 

pois pura coincidência o fato de a escrita anotar o que não se fabrica nem se vive 

quotidianamente, mas sim o que constitui a ossatura de uma sociedade urbanizada...” 

(LEROI-GOURHAN, 1998, p.7-8). A escrita é usada para registrar transações financeiras e 

religiosas e um sem número de informações necessárias à vida nas cidades e às instituições 

urbanas. A escola como instituição é também filha da cultura escrita, como veremos mais à 

frente. 

A invenção da prensa, na Europa do século XVI, propicia a multiplicação de textos e, 

no mesmo contexto, a multiplicação de leitores. Esse passo é compreendido, por alguns, como 

marco tecnológico fundamental, que inaugura uma nova era na História da humanidade, e, por 



38 
 

 
 

outros, como parte de um processo em curso, desde o Renascimento, articulando vários 

elementos: estão presentes as grandes navegações, com a ampliação dos limites do mundo, a 

crítica à autoridade da Igreja, da Reforma, a ampliação de leitores instados a ler a Bíblia sem a 

mediação dos padres, a emergência da burguesia como grupo social que será hegemônico e o 

capitalismo. Há, no momento, mudanças decisivas pela possibilidade de impressão, em 

escala, de textos antes manuscritos e com circulação restrita.  

Para Leroi-Gourhan (1998), a partir do final da Idade Média tem início o que chama 

de longa agonia da arte da memória, quando a memória coletiva sofre um decisivo 

alargamento. São memórias exteriores, extremamente fragmentadas, como as listas exaustivas 

e os verbetes.  

É interessante perceber que nesse contexto de ampliação da memória objetivada pelo 

texto impresso e pela a sua circulação se dá também a ampliação dos limites do conhecimento 

que se tem do mundo, promovida pelas grandes navegações. Materializados em imagens, 

relatos, objetos curiosos e da natureza trazidos das novas terras descobertas, os vestígios do 

passado e do além-mar vêm se somar ao conjunto de textos antigos, às estátuas e pinturas, 

enfim, às relíquias do passado reunidos nas coleções reais em seus gabinetes de maravilhas. 

Essa memória do mundo, organizada ao gosto de seu proprietário, agora ampliada, será 

reorganizada de maneira “científica” dando origem a instituições que se tornarão públicas no 

século XVIII, bibliotecas, arquivos e museus (estes últimos com subdivisões como os museus 

científicos, os museus de arte etc.). Será possível o acesso ao passado, materializados em 

documentos, livros e objetos científicos e objetos de arte, organizados em salas segundo 

critérios científicos. O mesmo valerá para as bibliotecas e arquivos.  

A casa das musas dos nossos tempos tem o mesmo objetivo de outrora, o de lembrar 

os homens do presente sobre os feitos do passado. O palácio da memória, construção virtual 

do engenho humano, destinado a alargar a sua capacidade de lembrar, se vê, em parte, 

materializado nos museus, arquivos e bibliotecas; ali não moram mais as musas, mas o saber 

objetivado é visível, disponível e cientificamente organizado. Ainda está presente o desejo de 

acumulação e de totalidades talvez não tão distantes dos teatros da memória de outrora, agora 

objetivados. 
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Não mais inspirados pela deusa Mnemosine, mas pela ciência que cria meios de 

registro, organização e acesso ao saber do passado, a esse respeito Levy (1993, p.95) nos 

lembra que  

A objetivação da memória separa o conhecimento da identidade pessoal ou 

coletiva. O saber deixa de ser apenas aquilo que me é útil no dia a dia, o que 

me nutre e me constitui, enquanto ser humano membro desta comunidade. 

Torna-se um objeto suscetível de análise e exame. A exigência da verdade, 

no sentido moderno e crítico da palavra, seria um efeito da necrose parcial 

da memória social quando ela se vê capturada pela rede de signos tecida pela 

escrita.  

 

A memória sempre em construção, quando partilhada pela oralidade, se cristaliza no 

documento escrito, fazendo dele o meio de difusão do saber, num processo que se ampliará 

com cada novo dispositivo que permita o registro, a preservação e a disseminação de 

informações. Vale mencionar que a objetivação da memória por meio do registro traz consigo 

a cisão entre a memória e o sujeito 

A partir de então, o saber está lá, disponível, estocado, consultável, 

comparável. Prescinde-se do narrador e há um hiato no tempo e no espaço 

que separa o ato de registrar daquele de ter acesso à memória objetivada pela 

escrita. Este tipo de memória objetiva, morta, impessoal, favorece uma 

preocupação que, decerto, não é totalmente nova, mas que a partir de agora 

irá tomar os especialistas do saber com uma acuidade peculiar: a de uma 

verdade independente dos sujeitos que a comunicam. (LEVY, 1993, p.95)  

O que, inicialmente, gera o alívio, já que é possível registrar mais do que nos é 

possível lembrar, traz consigo questões importantes. A transposição do oral para o escrito é, 

necessariamente, uma tradução. Independentemente do sujeito, ela passa a ser organizada sob 

outras lógicas, pode ser modificada ou mesmo suprimida. É memória em movimento, sujeita a 

modificações, contaminações, recombinações.  

As mediações tecnológicas permitem o acesso a uma enorme quantidade de 

informações que se articulam à experiência vivida e se amalgamam na 

memória individual. São textos, imagens e relatos construídos a partir de 

experiências e trocas do mundo real. Além disso, propiciam um outro tipo de 

vivência: desmaterializada, desterritorializada, constituída a partir da relação 

com o mundo virtual, no não-lugar. A completa objetivação da memória 

propiciada pela tecnologia faz com que tudo o que está armazenado 

transforme-se em dado, informação. (KESSEL 2003, p.68) 
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2 A memória objetivada e a sua preservação 

  

Muito antes da revolução tecnológica, que permite produzir e socializar textos, em 

tempo real, já que liberados de inscrevê-los sobre suporte físico (pedra, barro, pergaminho ou 

papel), antes da “era” em que os atos de clicar, ver escrito e partilhar um texto no não lugar, 

que é o espaço digital, levam menos tempo do que os relógios analógicos captariam, os 

homens já perseguiam o desejo de guardar o registro do conhecimento produzido pela 

humanidade. Se tomamos a invenção, no Ocidente, da prensa de tipos móveis como marco de 

uma revolução, é bom não nos esquecermos de que esse dispositivo tecnológico encontrou um 

movimento humano que se desenrolou, qual pergaminho, por milênios, em busca dos meios 

para tornar possível a paixão de preservar e organizar o conhecimento do mundo.  

Colecionar textos escritos sobre suportes diversos, como a argila e a pedra, integra a 

história da humanidade. Coleções de tabletes de argila com textos em escrita cuneiforme, do 

povo sumério, datados de três mil anos antes de Cristo, assim como coleções de papiros reais 

dão conta do interesse e da necessidade de reunir textos, seja para fins de consultas 

específicas, seja para o deleite de seus proprietários. Conjuntos se espalharam na Antiguidade 

entre o privado e os armazéns governamentais. Pedra, barro, seda, papiro ou pergaminho 

carregam os textos da humanidade. 

 Fundada pelos reis ptolomaicos no fim do século III antes de Cristo, a biblioteca de 

Alexandria foi o marco essencial de preservação e do acesso aberto ao público, ainda que 

restrito, já que poucos sabiam ler, de um conjunto significativo de documentos. Símbolo de 

poder e de competição, para manter a sua incomparável fama, leis impediram a exportação do 

papiro egípcio para nações rivais (o que pressionou os reis de Pérgamo, na Ásia Menor, a 

desenvolverem outra tecnologia de suporte da escrita, o pergaminho) e impuseram o confisco 

de todo documento que chegasse ao porto egípcio, para que fosse copiado (e nem sempre 

devolvido). A ideia de totalidade já está presente, seja pela busca incansável por “todos” os 

textos produzidos pela humanidade, seja pela compreensão de uma ordem em que tudo 

poderia ser organizado.  
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Aquele era o lugar onde a memória era mantida viva, onde cada pensamento 

escrito encontrava seu nicho, onde cada leitura podia descobrir o próprio 

itinerário traçado, linha após linha, em livros talvez ainda por abrir, onde o 

próprio universo encontrava reflexo. (MANGUEL, 2010, p.29)  

Bibliotecários imaginaram que quinhentos mil seria o número total de documentos que 

a biblioteca deveria reunir para conter todo o conhecimento humano, número correspondente 

ao total de títulos recebidos pela Biblioteca do Congresso americano, somente em 1988. A 

biblioteca de Alexandria também teve a função de produzir registros e comentários sobre os 

textos ali disponíveis. Além disso, no contexto da busca egípcia pela imortalidade, deveria 

acolher e ser uma oficina de leitores, uma vez que a imortalidade de um texto se daria quando 

fosse lido, e não pela sua preservação física. O complexo conjunto de referências permitia 

encontrar o texto procurado e descobrir associações com os demais. Essas associações, assim 

como as referências, já eram objeto de discussões sobre como organizar, articular, produzir a 

metainformação necessária à identificação do texto e de sua localização. A produção de 

catálogos sobre autores e obras permitia a compreensão e o conhecimento dos acervos. Vale 

lembrar aqui que todos os processos de produção, reprodução e organização de 

metainformação eram manuais, demandavam trabalho manuscrito, com uso de materiais 

naturais nem sempre fáceis de ser obtidos e de preservação complexa. Sensíveis às condições 

climáticas, objeto de cobiça e pilhagem, a complexidade marcava todos os processos, do 

arquitetônico ao acesso ao objeto.  

A produção de referências, a organização de rubricas ou categorias acompanharam os 

responsáveis pela ordenação e pela localização dos textos desde os seus primórdios. Articular 

o objeto texto e sua localização física, os conjuntos a que pertencia e ainda as possíveis 

relações com outras obras foi tarefa infindável e objeto de lutas e visões muito diversas e 

sempre arbitrárias.  

Compreender os critérios de catalogação diz respeito a vislumbrar como viveram e 

pensaram indivíduos e grupos. Se, em Alexandria, havia a crença de uma ordem oculta a ser 

descortinada, o que talvez pudesse dar alguma sensação de segurança nesse empreendimento, 

certamente ela não se manteve, diante da multiplicação de textos e das tentativas de organizá-

los. É desse movimento a utilização da ordem alfabética “usada pela primeira vez por 

Calímaco, um dos mais notáveis bibliotecários de Alexandria” (MANGUEL, 2010, p.50).  
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Com a prensa de tipos móveis criada por Gutenberg, como vimos, amplia-se a 

quantidade de textos e, no mesmo contexto, a valorização do texto escrito. As cidades, como 

espaço de circulação de conhecimentos, ganham importância também pelas bibliotecas e 

universidades que reúnem. É possível falar de uma geografia do conhecimento (BURKE, 

2003), já que obter informações e mapas, decisivos para o comércio, assim como notícias 

sobre o além-mar, define a importância dos diferentes espaços. Nesse contexto, a demanda 

por uma organização do conhecimento de maneira a reuni-lo, preservá-lo e dar acesso a maior 

número de pessoas se faz presente e se fortalece. A multiplicação dos livros gerou a 

necessidade de reclassificação das bibliotecas e da construção de meios para mapear e 

encontrar as informações buscadas. Ao lado da angústia pela impossibilidade de abarcar a 

enorme quantidade de informações disponíveis – “há tantos livros que nem temos tempo de 

ler seus títulos” diz o escritor Antofrancesco Doni (BURKE, 2003, p.97) –, diante dos poucos 

milhares de livros publicados então, o processamento das informações, agora produzidas 

numa velocidade muito maior, está presente a discussão sobre procedimentos: “compilar, 

checar, editar, traduzir, comentar, sintetizar ou, como se dizia na época, ‘resumir e 

metodizar’” (BURKE, 2003 p.72). Para fazer frente a esse desafio, catálogos, resenhas, 

lugares-comuns, espécie de hierarquização de assuntos são produzidos. A ordenação das 

informações nos volumes também é objeto de confronto: temática, alfabética, por importância 

são algumas das possibilidades. As longas discussões sobre como ordenar as bibliotecas e 

também as coleções de objetos ancestrais dos museus europeus são bastante elucidativas da 

necessidade premente dos instrumentos de gestão da informação. Nesse contexto, a 

publicação da Enciclopédia, em 1750, será um marco fundamental da compreensão dos 

homens sobre o conhecimento do mundo em que vivem e da ordenação da informação para 

conhecê-lo. O conhecimento, seja ele herdado da Antiguidade, trazido de terras longínquas ou 

da zona rural, precisava ser adaptado às categorias da cultura urbana europeia. Essa era uma 

atividade coletiva e que ocupou intelectuais, artistas, bibliotecários, entre outros. A profusão 

de textos escritos, o desenvolvimento do comércio e dos transportes que permitiu a sua 

distribuição, a estruturação de instituições e das profissões ligadas ao saber, somados ao 

crescimento do número de leitores trouxeram novas questões à ordenação do conhecimento 

produzido. 

Se a demanda por organização e classificação do conhecimento produzido não é nova 

na história da humanidade, certamente a produção em massa de textos fez que ela ganhasse 
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um novo fôlego. Valorizado, o conhecimento humano é objeto de tentativas de totalidade, seja 

na organização dos currículos, na elaboração da Enciclopédia, seja nos esquemas, 

normalmente visuais, em que se tentava incluir todos os temas conhecidos pela humanidade 

(as árvores do conhecimento) comuns no século XVI, que dão lugar a esquemas mais 

“científicos”. A demanda por categorização do conhecimento acumulado também se faz 

urgente para a organização dos objetos vindos do além-mar, fruto das expedições às colônias, 

e que inundam a Europa. A ordenação alfabética se torna soberana, fruto de um longo 

processo. Ela é a categoria-mor dentro da qual podem se estruturar as informações de maneira 

temática. Classificar o conhecimento passa a se sobrepor e não a servir ao conhecimento. 

Poder reunir o que se conhece guiou tanto a organização das bibliotecas como a produção da 

Enciclopédia de Diderot e d’Alembert. O verbete Enciclopédia desta mesma Enciclopédia diz 

ser o seu objetivo “reunir o conhecimento disperso pela superfície do globo e expor seu 

sistema geral aos homens que virão depois de nós de modo que os trabalhos dos séculos 

passados não tenham sido em vão” (MANGUEL 2010, p.78). Ela foi concebida como 

biblioteca interativa, com muitas referências e notas remissivas. Imaginava o conjunto de 

textos qual tramas, com remissões que podiam urdir as informações ali dispostas.  

As discussões sobre ordenação das bibliotecas permanecerão vivas ao longo dos 

séculos, a par e passo com a própria multiplicação dos textos e da ampliação do conhecimento 

humano. Marco importante dessa trajetória é a contribuição de Melvill Dewey que, no final 

do século XIX, propõe uma ordenação numérica decimal, partindo do pressuposto de que 

“qualquer coisa que se possa conceber pode também receber um número, de tal modo que o 

universo infinito pode ser abrangido por meio das combinações infinitas de dez dígitos” 

(MANGUEL 2010, p.59). Algumas décadas depois é dado o passo que tornará toda a 

informação passível de ser concebida com combinações de dois dígitos, 0 e 1.  

Ao lado do processo de acumulação de informações se desenrola um igual caminho de 

apagamento. Ele se dá pela ação da natureza, em enchentes, terremotos e incêndios que 

devastaram cidades e suas coleções, e também pela ação humana, na estruturação dos índex 

de cada tempo (lista de livros proibidos), na destruição e na pilhagem pelos exércitos 
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vencedores e também pela destruição física promovida pelos regimes autoritários de todos os 

tempos. Quase nada chegou a nós, por exemplo, da rica literatura asteca, reduzida a cinzas sob 

as ordens do arcebispo quinhentista Zumarraga, que passou à história também como 

responsável pela criação da primeira imprensa no Novo Mundo (BURKE 2003, p.59), ciente 

da potência do texto para fortalecer a identidade ou para a dominação cultural de um grupo.  

As possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais parecem poder mitigar todas as 

angústias relacionadas aos limites impostos pelo suporte físico e pela gestão manual das 

informações. O poder de tudo registrar e a digitalização das informações e documentos 

existentes transpõem os limites do espaço sempre exíguo. Os sistemas de gestão, cada vez 

mais potentes, permitem todas as relações imagináveis entre as informações e os documentos 

guardados. Ordem alfabética, temática, por gênero, tipologia, relações entre documentos de 

origem e características diversas, enfim, programas capazes de todo cruzamento parecem, em 

princípio, a solução para a preservação e o acesso à informação. Várias iniciativas vêm 

surgindo na área. Um imenso esforço de construção de bases de dados comuns, como aquele 

voltado ao patrimônio cultural, como o projeto europeana.org, materializa esse desejo e esse 

esforço. Ao constituir uma base de dados sobre documentos, livros e produções em outras 

linguagens reunindo o patrimônio cultural europeu, instituições parceiras passam a integrar 

suas bases de dados no melhor exemplo de uma biblioteca total.  

Ainda que questões relacionadas a direitos de autor de edição, problemas com a 

integridade do texto se coloquem, estamos diante do acesso amplo a conjuntos de referências, 

cruzamos dados, lemos trechos digitalizados de documentos e obras. Junto com elas lemos 

impressões, revisões e discussões. Nos sites de compra de livros, como o da Amazon.com, 

somos surpreendidos com outros cruzamentos do tipo “quem consultou este livro, consultou 

também estes...”, ou “quem comprou este livro comprou este também”, nos colocando como 

voyeurs da leitura alheia e, ao mesmo tempo, desafiando a nossa voracidade por textos.  

A potência das novas tecnologias na preservação e na gestão da informação parece 

banir para sempre as imagens dos acervos sendo arrastados pelas inundações, reduzidos a 
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cinzas pelos soberanos vencedores das guerras ou pelos regimes totalitários. Porém, a ideia da 

tecnologia como panaceia é também, no campo da preservação das informações, ingênua, 

quando não destrutiva. Se a possibilidade de digitalizar e processar grandes quantidades de 

informações, por meio da informática, garantiu uma mudança fundamental na maneira como 

acessamos, lemos, produzimos e socializamos informações, certamente isso traz ganhos e 

também problemas. Projetos de digitalização de obras raras e de coleções imensas de 

documentos, por meio de microfilmes e suportes que rapidamente se tornaram obsoletos, 

resultaram em perdas de acervos importantes ou na impossibilidade de lê-los com as 

máquinas que usamos.
6
 Menos violentas, porém não menos destrutivas, foram, ao longo dos 

tempos, as seleções, que traziam algumas obras à luz condenando outras ao esquecimento, ou 

o descarte físico cotidiano diante dos espaços sempre menores. Catálogos iluminam obras 

enquanto condenam outras à sombra; toda biblioteca leva à exclusão e toda catalogação 

pressupõe uma hierarquia tirânica de exclusões. “O peso da ausência é um traço tão marcante 

numa biblioteca quanto os imperativos da ordem e do espaço” (MANGUEL, 2010, p.99). A 

presença de um livro traz em negativo os demais que foram excluídos, 

documento/monumento de escolhas, no conceito de Le Goff tratado neste trabalho.  

Por outro lado, produzimos informações muito mais rapidamente do que a nossa 

condição de produzir as referências para acessá-las. No contexto digital, o livro, o texto, a 

opinião, a interação instantânea se igualam como dados sem metadados ou inserção em 

sistemas mais organizados. Sem suporte material, capa, referência ou índice, textos se tornam 

dados e se igualam no espaço virtual. 

Com as TIC e a possibilidade de interação, em tempo real, por meio do texto escrito, 

nos encontros online e no diálogo possível por meio de diferentes programas e aplicativos 

para dispositivos móveis; parece estarmos diante de um contexto análogo ao da oralidade, 

visto que escritor e leitor negociam significados, já que estão na intersecção de seus contextos 

e, simultaneamente, exercem papeis de leitor e de escritor. Para alguns autores, as tecnologias 

digitais que permitem a interação em tempo real por meio de mensagens, inclusive com 

imagens, reaproxima os contextos antes apartados pelo texto impresso refazendo a lógica da 

oralidade.  

                                                           
6
 Um projeto da BBC, de 1986, de digitalizar um conjunto de obras raras, do século XII, com custo de 2.500.000 

libras, fracassou poucos anos depois pela impossibilidade de leitura do arquivo digital. A possibilidade de 

microfilmar imensas coleções de jornais preservados nas maiores bibliotecas europeias e americanas levou ao 

descarte de coleções centenárias. 
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O que, por um lado, nos torna, todos, autores e democratiza a possibilidade de 

dizer/registrar, também, por outro, impõe a dificuldade de ser ouvido/compreendido, já que 

encontrar o que se busca pode, com o uso das ferramentas disponíveis, ter como resposta a 

grandeza de milhões de dados. Fora dos prédios (sempre exíguos), das prateleiras (em 

ordenações sempre excludentes) e sem capas, sinopses ou referências, estamos diante de uma 

quantidade de textos maior do que a nossa possibilidade de ordená-los e apreendê-los. Se a 

eternidade do texto se dá pela sua leitura, como pensavam os egípcios, ou se o conhecimento 

se constrói a partir da “experiência resgatada das páginas e novamente transformada em 

experiência” (MANGUEL, 2010, p.83), como afirmaram as culturas estruturadas sobre os 

textos sagrados, está posta para nós a questão de como possibilitar o acesso, a leitura e a 

produção de conhecimento nesse novo espaço, não lugar (porque sempre espaço de passagem 

onde não se constroem referências, como afirma Augé (1994), e ao mesmo tempo possível 

lugar de memória porque passível que constituição de novas identidades (NORA, 1984). 

A possibilidade de tudo digitalizar traz questões vastas e importantes, que vão da 

preservação e acessibilidade desses acervos digitais até a emergência de uma área novíssima 

denominada Humanidades Digitais, cujo primeiro manifesto data de 2010 e busca aprofundar 

as discussões acerca dessa complexa relação. Uma vasta área emerge, tão rápido quanto dados 

são produzidos e descartados.  

 

3 A escola e o lugar da memória 

 

“A escola é um lugar de memória. Quando o olhar pode 

atravessar a espessura do tempo, distingue vestígios 

reconhecíveis de sua história.”  

(SOUZA, 2000, p.7) 

 

Apontamos, de maneira não exaustiva, alguns marcos fundamentais acerca da 

memória, da memória objetivada nos textos escritos e da sua organização e preservação. 

Entendemos esses elementos como aportes necessários para chegarmos à instituição escolar e 
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à sua memória. É nela que se inscreve a questão fundamental deste trabalho relativo aos AVA 

como elemento de registro da cultura e da memória escolar. 

Podemos dizer que a escola tem com a memória uma relação ambígua. De um lado,  

A escola é a instituição em que se recupera e se socializa a memória social. 

O conjunto de conhecimentos, práticas, habilidades e valores reconhecidos 

pela sociedade em uma determinada época é ali retomado, selecionado e 

transmitido às novas gerações [...] A escola é o espaço em que se encontram 

professores e alunos para recuperarem as memórias socialmente válidas e, a 

partir delas, avançarem no conhecimento. (KENSKI, 2001, p. 82)  

 

Essa mesma instituição, porém, tem a marca do apagamento e do esquecimento, o que 

se evidencia por meio de várias perspectivas. 

Como instituição voltada para a formação de cidadãos para uma sociedade burguesa, a 

escola se volta para o futuro. Em nome da construção do Estado moderno, a língua pátria, 

assim como um conjunto de conteúdos com a marca da escolha científica se organizam para 

formar o cidadão.  

Educação escolar e instituições criadas para esse fim são respostas práticas a 

necessidades de um tipo específico de sociedade, a determinados modelos de 

vida e a uma certa hierarquia de valores. (GIMENO SACRISTÁN, 1999, 

p.147) 

 

Programas, conteúdos e metodologias previamente definidos, em geral longe do 

contexto das escolas e de suas comunidades, são impostos a cada instituição integrante de um 

sistema, e percebida como agência, um espaço de reprodução.  

A escola, cujo modelo pedagógico se apura a partir do século XVI, se estrutura e se 

massifica a partir do século XIX, marcada pela laicização e tendo o espírito científico como 

traço característico (SOUZA, 2000, p.20), na dependência do Estado-nação. A educação de 

muitos, a ordenação e a seriação, o controle do tempo e do espaço serão os elementos que 

estruturam a instituição escolar que chegará aos nossos dias.  



48 
 

 
 

De um lado, as práticas orais e as experiências dos grupos minoritários estão banidas 

dessas escolhas. De outro, a percepção do papel dos atores do fazer pedagógico (alunos, 

professores, gestores e suas comunidades) não é considerada nem nas escolhas nem no fazer 

cotidiano. Nesse contexto, o fazer escolar, o cotidiano e suas marcas, as percepções de seus 

agentes pouco interesse têm. É mais fácil encontrar nos acervos registros do conteúdo 

prescrito do que os métodos para ensiná-lo; as cartilhas e livros estão listados, mas pouco se 

sabe sobre quem os utilizou e como.  

Instituição voltada essencialmente para a cultura letrada, a memória válida é a 

memorização do texto escrito, função exercida à exaustão pelo ensino tradicional. E nem 

mesmo essa memória resistirá à crítica das novas pedagogias, que emergem na virada do 

século XIX para o XX, e que, na crítica à memorização, eliminaram também a memória 

cultural como conteúdo de interesse 

[...] a pedagogia moderna se construiu sob o signo da crítica à memória, 

elegendo e colocando-lhe, em contraposição, os processos, os métodos, as 

lógicas da descoberta e da crítica científica, a heurística do conhecimento, a 

dinâmica da interpretação... (SOUZA, 2000, p.23) 

 

O arcabouço dentro do qual se desenvolverá a escola moderna, de massa, ao longo dos 

séculos XIX e XX se estruturará sobre o controle dos currículos, o ensino coletivo, e não mais 

individual, organizado em classes, agora sinônimo de sala de aula. A isso soma-se a avaliação 

dos conteúdos examináveis, necessários à certificação (HAMILTON, 1992).  

Ao falar sobre currículo, portanto, referimo-nos a uma dada condição em que ele se 

insere: trata-se da educação institucionalizada, realizada nas escolas, com um fim específico 

que é o de garantir o acesso a todas as crianças e jovens à escolarização, direito reconhecido e 

levado a cabo a partir do século XIX e ao longo do século XX. Diz respeito, portanto, a uma 

finalidade, com objetivos claros a serem alcançados. Longe de serem conteúdos e 

metodologias aleatórios e afeitos somente às vontades do corpo de profissionais que atuam na 

escola ou dos gestores que impõe leis e normas, o currículo responde aos anseios e demandas 

da sociedade.  
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Educação escolar e instituições criadas para esse fim são respostas práticas a 

necessidades de um tipo específico de sociedade, a determinados modelos de 

vida e a uma certa hierarquia de valores. (GIMENO SACRISTÁN, 1999, 

p.146) 

 

 Estamos falando, portanto, de uma sociedade capitalista, urbana, que se configurou ao 

longo dos últimos séculos tendo como base a hegemonia de uma classe social, a burguesia, o 

capital como valor e uma sociedade organizada em classes. A educação escolarizada e o 

currículo são produtos da Modernidade. Nessa sociedade moderna, a educação oferecida a 

todos os cidadãos se faz em sistemas com normas claras de acesso e de permanência, é 

empreendida por um corpo de profissionais dotados de competências para esse fim, que atuam 

sob normas, num espaço específico. É fundamental compreendermos que o currículo não é 

dado acabado, mas elemento em construção, objeto de conflito e de poder. Portanto, longe de 

um conjunto desinteressado de conteúdos a serem transmitidos, a constituição do currículo é 

dinâmica e resulta de um processo em curso com embates acerca do que se quer ensinar, que 

indivíduo formar para que sociedade. Que memórias preservar e quais apagar.  

Essa condição de desvalorização da memória e de seus registros será uma marca 

também das muitas reformas ocorridas ao longo do século XX nas metodologias, assim como 

nos currículos. Sob a marca da inovação e da recusa ao passado, já que percebida como 

instrumento para o progresso e para o futuro mais promissor, a educação parece prescindir do 

olhar para o seu passado como elemento importante para as escolhas a se fazer. 

Aos poucos, porém, em diversos planos, foi se definindo o paradoxo dos 

métodos ativos, isto é, a ideia de que a escola, embora tenha como conteúdo 

a memória social, solicita do aluno que reinvente o que já foi inventado, 

construa por si próprio uma versão dos conhecimentos, cujas balizas de 

legitimidade já estão dadas de antemão, como único meio de reapropriação 

significativa [...] Metonimicamente, a crítica à memorização literal foi 

seguida pelas críticas que envolviam o conteúdo escolar quando estava 

associado à memória cultural, particularmente naqueles conteúdos que 

envolviam processos narrativos – o que, como se percebeu logo, significaria 

trazer para a escola a consciência de si mesma, enquanto tradição cultural, a 

função de transmitir um patrimônio amealhado por gerações. (SOUZA, 

2000, p.23) 
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Esse sentimento está presente no contexto das mais variadas reformas e pode ser 

resumido na frase de Segal, “Cada instante do presente prometia tanta coisa em relação ao 

futuro que o passado parecia irrelevante” (apud GOODSON, 1995), ao comentar as reformas 

curriculares americanas na década de 1960. E completa  

a nossa arrogância de já querer as primeiras reformas partindo de cima e de 

fora do que estava ao nosso alcance, sem considerar o que já existia [...] o 

tempo prestou apoio a uma visão a-histórica de teorização e ação 

curriculares, fazendo crer que o ponto a ser focalizado seria justamente 

“aquilo que deveria ser, e não aquilo que é” (apud GOODSON 1995, p.50) 

 

Segundo o autor, a visão que se tem hoje acerca do currículo escolar se opõe tanto aos 

estudos sobre o currículo com forte influência tecnocrática, que procuraram, nas décadas de 

1960 e 1970, focar o currículo como sistema, a partir de pressupostos científicos, numa lógica 

empresarial voltada para a eficiência, quanto às visões que, ao recusar esse enfoque, 

mergulharam na prática abandonando as teorizações de todo o tipo: “Queriam, acima de tudo, 

mergulhar na ação [...] A análise do que já existia nas escolas era, portanto, mera arqueologia; 

se havia necessidade de uma teorização, esta poderia vir mais tarde, após a revolução 

curricular” (apud GOODSON, 1995, p.49). 

Vemos, portanto, que a relação entre a memória e a escola se dá numa condição de 

paradoxo. Se a escola sedia a socialização de uma certa memória, os vestígios e memórias 

produzidos a partir da escola não têm interesse. O passado não é digno, seja por não propiciar 

a compreensão do presente, seja por não contribuir para as mudanças empreendidas com 

vistas ao futuro.  

Nessa condição, a experiência docente, tanto quanto a discente, não tem valor, seja nos 

aspectos culturais exteriores à instituição, seja no que diz respeito ao fazer cotidiano no 

interior da escola. Gerações de alunos e de professores passaram pelas instituições, boa parte 

das vezes sem deixar qualquer registro que não fossem aqueles demandados pela lei, como 

listas de alunos, registros de notas e de matrículas. Pouco se preservou dos vestígios de seu 

fazer cotidiano, dos currículos na prática. Os próprios museus escolares, elemento do Ensino 
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Intuitivo,
7
 não têm a perspectiva de preservação da memória, tratando-se de conjuntos dos 

objetos reunidos para as atividades práticas, as das Lições das Coisas.  

Somente com as mudanças importantes, tanto na historiografia como na História da 

Educação, os vestígios do fazer escolar passarão a ser compreendidos, na sua possibilidade de 

portar referências acerca de um passado que passa a ser valorizado, como elemento identitário 

de pessoas e de grupos, de profissionais e de alunos cuja trajetória tem sentido e valor. Esses 

vestígios passarão a interessar tanto à História da Educação como à Pedagogia. A emergência 

do currículo como área de estudo e a ampliação do próprio significado do termo, para muito 

além de texto prescritivo, também contribui para esse interesse. Vale notar, ainda, que as 

mudanças curriculares passarão a incluir as experiências culturais das comunidades escolares, 

propondo elementos relacionados à cultura e à história local. Na mesma perspectiva, o 

cotidiano escolar, as relações e interações professor-aluno passam também a integrar o 

interesse pelos vestígios (relatos, registros, objetos do cotidiano escolar) na perspectiva de 

possibilitar a compreensão desse fazer, a reflexão acerca de metodologias, interações e 

processos. A reflexão sobre o currículo na prática.  

Ao contrário da visão do currículo como documento prescritivo de conteúdos e 

metodologias, a compreensão acerca do currículo escolar, hoje, diz respeito ao conjunto de 

conteúdos tanto quanto às decisões acerca de sua implantação, às metodologias e às práticas 

necessárias à sua realização. Longe de ser a simples operacionalização do prescrito, envolve 

representações dos educadores acerca do conhecimento, das funções da escola e do saber 

escolar, envolve também, como vimos, transposições e escolhas. 

 O currículo diz respeito ainda aos conhecimentos e às experiências dos grupos que 

integram a comunidade escolar, ao coletivo de professores e de alunos e, ainda, da sociedade 

mais ampla.  

É relativamente fácil elaborar discursos atrativos e até programas 

reformadores para os currículos. Mas a história da educação nos oferece uma 

trajetória suficiente para que sejamos precavidos e para pensar que, se depois 

                                                           
7
 Parte integrante do chamado Ensino Intuitivo,, amplamente difundido no Brasil a partir do século XX, as 

Lições das Coisas repousam sobre a compreensão de que a aprendizagem se faz a partir do contato direto com os 

objetos “as coisas”, por meio dos sentidos. A presença real e as representações (cartazes, figuras) das coisas é o 

ponto de partida do método. Um imenso conjunto de objetos (pedras, animais taxidermizados, elementos da 

natureza) e estampas chegam às escolas, organizados em coleções e museus escolares. Essa concepção vem 

ocupar o lugar do ensino dito tradicional, baseado na fala do mestre, do quadro negro e do livro de textos.  
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de tantas ideias clarividentes, a realidade continua sendo bastante 

insatisfatória para os estudantes, isso se deve ao fato de que a mudança dos 

discursos não se concretiza em um projeto prático para os docentes, porque 

não temos levado em conta aquelas condições inerentes à escolarização, às 

formas precisas como a cultura está encapsulada nos contextos escolares [...] 

decodificar as condições da escolarização do currículo significa decodificar 

o tipo de cultura que se pode transmitir de fato através das instituições. 

(GIMENO SACRISTÁN, 1996, p.35)  

 

Nesse contexto, o conceito de Cultura Escolar passa a ser objeto do interesse de 

pesquisadores e se constitui como área de pesquisa. No texto que se segue abordaremos a 

Cultura Escolar. A conceituação nos parece necessária, pois estamos considerando que os 

AVA podem constituir um espaço de registro da cultura escolar e vir a integrá-la. 
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CAPÍTULO II 

A CULTURA ESCOLAR 

 

1 A emergência do conceito 

 

O interesse pelo cotidiano escolar ganha espaço nas últimas décadas do século XX, na 

História da Educação. De uma história focada nos grandes temas – projetos, propostas para 

toda a rede de ensino de um Estado, legislação – chega-se ao interior da escola, seu cotidiano 

e sua materialidade. O termo cultura escolar emerge na literatura educacional “num momento 

em que a reflexão sociológica, antropológica e histórica, sobre a escola, volta-se para aspectos 

internos da instituição educativa” (VALDEMARIN; SOUZA, 2000, p.9). 

A visão da escola como espaço em que se transmitem e elaboram conteúdos por meio 

de metodologias previamente definidos, fora/acima do contexto escolar, dá lugar a uma 

compreensão da escola a ser considerada como lugar em que se constrói uma cultura original. 

Longe de ser elemento de reprodução, em contato com as esferas mais amplas do social, 

interage e influencia esse contexto em que emerge.  

Os traços característicos da cultura escolar (continuidade, persistência, 

institucionalização e relativa autonomia) permitem-lhe gerar produtos que 

lhe dão a configuração de uma cultura independente. Esta cultura constitui 

um substrato formado, ao longo do tempo, por camadas mais entrelaçadas 

que sobrepostas, que importa separar e analisar. (MOGARRO, 2005, p.105) 

 

O conceito de cultura escolar foi introduzido no contexto da Educação por 

historiadores da educação que trabalham no campo da história cultural e do currículo 

(VINÃO, 2006, p.70). Há consenso na força do conceito na medida em que é reconhecido 

como instrumento importante para a análise da realidade da Educação e da própria sociedade. 
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A cultura escolar apresenta uma natureza profunda e fundamentalmente 

histórica. A perspectiva da escola como entidade produtora de uma cultura 

específica, original, tem vindo a ocupar, nos últimos anos, a atenção de 

historiadores da educação que têm sublinhado as virtualidades deste 

conceito, considerando-o um poderoso instrumento de análise das realidades 

educativas, em várias das suas vertentes (JULIA, 1995, 2000; CHERVEL, 

1996, 1998; VINAO, 1998, 2001; BERRIO, 2000).  Constituída por um 

conjunto de teorias, ideias e princípios, normas, regras, rituais, rotinas, 

hábitos e práticas, a cultura escolar remete-nos também para as formas de 

fazer e de pensar, para os comportamentos, sedimentados ao longo do tempo 

e que se apresentam como tradições, regularidades e regras, mais 

subentendidas que expressas, as quais são partilhadas pelos actores 

educativos no seio das instituições. (MOGARRO, 2005, p.105) 

 

Dominique Julia (2001, p.10), cuja contribuição conceitual se configurará como base 

para muitos dos estudos, define a Cultura Escolar como 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolítica ou simplesmente socialização). Normas e práticas 

não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos 

agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar 

dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os 

professores primários e os demais professores. Mas, para além dos limites da 

escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de 

pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades, 

modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades 

senão por intermédio de processos formais de escolarização: aqui se 

encontra a escalada dos dispositivos propostos pela schooled society que 

seria preciso analisar. 

 

O autor chama a atenção para a importância de estudar as relações entre a cultura 

escolar e as culturas que lhe são contemporâneas, assim como a compreensão do papel e da 

função dos educadores. Para ele, três elementos fundamentais constituem a cultura escolar: o 

espaço próprio em que a ação pedagógica se dá, a organizações dos cursos (com conteúdos 

previstos e progressão) e a constituição de um corpo de profissionais. Por isso os estudos 

devem considerar normas e finalidades que regem a escola, o papel da profissionalização e os 

conteúdos ensinados e as práticas escolares.  
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Forquin (1993) parte do conceito de cultura, proposto pela Sociologia e pela 

Etnologia, que permite compreender a escola, o seu interior e o seu entorno, já que os alunos 

chegam à escola trazendo características culturais que influenciam o seu comportamento no 

contexto da escolarização, assim como os professores que atuam a partir de saberes, 

referências e valores construídos a partir de sua realidade concreta.  

O autor se debruça sobre as relações entre o currículo e a cultura:  

Se toda educação é sempre educação de alguém por alguém, ela supõe 

sempre também, necessariamente, a comunicação, a transmissão, a aquisição 

de alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, 

que constituem o que se chama precisamente de “conteúdo” da educação. 

(FORQUIN, 1993, p.10) 

 

Ao falarmos da função de transmissão cultural da educação, estamos nos referindo ao  

Patrimônio de conhecimentos e de competências, de instituições, de valores 

e símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma 

comunidade humana particular, definida de modo mais ou menos amplo e 

mais ou menos exclusivo. (FORQUIN, 1993, p12) 

 

Não é, porém, todo um patrimônio cultural que é transmitido, tampouco os critérios 

são claros, o autor propõe, assim, o conceito de bricolage. A escola ensina uma parte pequena 

do patrimônio cultural do grupo, o conteúdo selecionado é transposto para o contexto da 

escola de maneira específica 

[...] a educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e 

os materiais culturais disponíveis num dado momento, ela deve também, 

para torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente assimiláveis às 

jovens gerações, entregar-se a um imenso trabalho de reorganização, de 

reestruturação ou de “transposição didática”. (VERRET, 1975; 

CHEVALALARD, 1985 apud FORQUIN, 1993, p16) 

 

Nesse processo há um conjunto de dispositivos mediadores, que se configuram tanto 

nos manuais e materiais didáticos como nos exercícios, nos controles, nos ritos e nas rotinas 
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escolares. O exercício cotidiano necessário à transposição didática faz emergir saberes e 

pensamentos tipicamente escolares “estas configurações tendem a escapar de seu estatuto 

puramente funcional de instrumentos pedagógicos e de auxiliares das aprendizagens para se 

construir numa espécie de ‘cultural escolar’ sui generis dotada de sua dinâmica própria...” 

(FORQUIN 1993, p.16-17). 

Para ele, a cultura escolar pode ser definida como o 

conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 

organizados, normatizados e rotinizados, sob o efeito dos imperativos de 

didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão 

deliberada no contexto da escola. (FORQUIN, 1993, p.167; apud 

VALDEMARIN; SOUZA, 2000, p.5) 

 

Trata-se de uma cultura ímpar, não aquela cultura global, difundida também pela 

escola, mas a cultura difundida somente pela escola, com conteúdos formatos e processos 

escolarizados. Considerando que cada escola reconhece, se apropria e organiza a transmissão 

de maneira própria, em razão de seus atores e contextos, não se trata de pura repetição.  

Nela estão presentes os programas oficiais, explícitos, que a escola deve ensinar, e 

ainda, um conjunto de efeitos culturais, não previsíveis, engendrados no sistema escolar, em 

parte independentes.  

Parece consenso, entre os autores citados, a percepção da escola como   

uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas de ação e 

razão construídas no decorrer da sua história, tomando por base os 

confrontos e conflitos oriundos do choque entre as determinações culturais 

externas e internas a ela, que se refletem na organização e gestão, nas suas 

práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e 

corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não. 

(SILVA; MENEGAZZO 2005, p.5) 

 

Assim, vale lembrar que mesmo a compreensão de um texto prescritivo, como é o 

currículo escolar, demanda interpretações e leituras diversas.  
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Certamente, para empreender o estudo nessa nova perspectiva, os documentos 

tradicionais, conforme conceito abordado anteriormente, não são suficientes, assim como a 

abordagem que deles se fazia. Abordar compreensivamente a cultura escolar demanda o 

estudo de uma gama de vestígios bastante ampla, que integra não só os documentos oficiais, 

os materiais impressos, mas a cultura material, o conjunto amplo de objetos utilizados na 

escola, no fazer cotidiano de ensinar e aprender.  

Estudar a educação hoje significa prestar atenção à densidade histórica do 

sistema educativo, nos contextos concretos de realização, expresso numa 

cultura material, que, simultaneamente, traduz as concepções de uma 

sociedade e manifesta as condições em que puderam ocorrer. 

(FELGUEIRAS, 2005, p.94) 

 

Nessa perspectiva, os objetos do cotidiano escolar ganharão novo status para a 

História da Educação, sobretudo nas pesquisas que pretendem a compreensão da Educação a 

partir do cotidiano da escola.  

 

2 Cultura material  

 

Para construir um olhar sobre essa nova gama de vestígios, nos debruçamos sobre o 

conceito de Cultura Material. Ele se origina na articulação de conceitos marxistas, apoiando-

se na experiência de arqueólogos, historiadores da pré-história, da nova história e da 

arqueologia industrial  

a noção de cultura material define cultura como “conjunto de resultados 

materiais, fruto de acções distintas inspiradas por uma mesma tradição”. O 

que permite associar e interpretar os diferentes resultados materiais é a 

presença de tradições, que eles incorporam e que são conservadas numa dada 

sociedade. (FELGUEIRAS, 2005, p.93) 
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Assim como os documentos, os objetos demandam um olhar crítico. Rede (1996, 

p.265-6) indaga sobre as possibilidades e os limites da cultura material como objeto do 

trabalho do historiador,  

Quais os potenciais e os limites da cultura material para propor e resolver 

problemas históricos? Quais as particularidades e forçosas adaptações 

metodológicas requeridas pela mobilização desse tipo de fonte? Que lugar a 

cultura material ocupa no espectro de fontes utilizadas e como se dá a sua 

articulação? Em suma, como fazer da cultura material documento e quais as 

implicações disso para a historiografia? 

 

Souza (2007, p.166) atenta para a dificuldade de a cultura material se estabelecer; cita 

Pesez, que, no final da década de 1970, afirmara que “A história da cultura material 

permanece uma pesquisa jovem, de estatuto mal definido e que não termina de nascer”.  

Inicialmente, nem mesmo os avanços trazidos pelas novas perspectivas 

historiográficas herdeiras da Escola dos Anais parecem ter sido suficientes para colocar os 

objetos no centro da questão. Foi a partir das décadas de 1980 e 1990 que  

viram florescer, consideravelmente, os estudos em história da cultura 

material motivados, em parte, pelos desdobramentos da Nova História, 

especialmente pela história serial praticada pela terceira geração do Annales 

e mais recentemente, pelo impacto da Nova História Cultural. (BURKE, 

2005 apud SOUZA, 2007, p.166) 

 

Na França, a habitação, os objetos domésticos, alimentação e vestuário, passam a 

integrar os estudos voltados para a vida privada, com foco no cotidiano e na vida material. A 

análise serial possibilitou o conhecimento sobre o mundo dos objetos e desencadeou a crítica 

e a demanda pelo estudo dos elementos contextuais dos objetos, seus usos e recepção. Como 

aponta Souza (2007, p.163), no sentido contrário aos estudos que percebem o consumo 

necessariamente ligado à alienação e ao fetichismo da mercadoria, abre-se um olhar, 

influenciado pela Antropologia, com foco no processo ligado aos sentidos, às escolhas, à 

produção de identidades e à imaginação. Essa visão norteia os estudos conduzidos por Jean 

Pierre Warnier, no contexto do grupo de trabalho “Matière à Penser”, centrados na relação 

entre corpo e objetos. O autor demonstra como o corpo se constrói pela materialidade que lhe 
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é exterior, pretende “construir uma teoria da cultura material tendo em vista as práticas 

motrizes”. Propõe o conceito de autenticação mostrando que os objetos passam por um 

processo de singularização sendo-lhes atribuídos significados particulares, dependendo de 

quem os possui, como os utiliza, como são as situações de contato cultural. Enfim, quer-se 

compreender “Como os objetos são vividos, que estruturas mentais se misturam às estruturas 

funcionais e as contradizem, sobre que sistema cultural, infra ou transcultural é fundada sua 

cotidianidade vivida” (BAUDRILLARD, apud SOUZA, 2007, p.168).  

Propõe-se o estudo do objeto como resultante da interferência de um sistema de 

práticas sobre um sistema de técnicas. Nessa perspectiva, os artefatos são compreendidos 

como fruto do trabalho humano com funções práticas e também simbólicas.  

Significa considerar que os artefatos são indicadores de relações sociais e, 

como parte da cultura material, atuam como direcionadores e mediadores das 

atividades humanas, o que confere aos objetos um significado humano [...] 

torna-se relevante considerar tanto as representações, os valores, os 

significados e as apropriações quanto a materialidade, os processos de 

produção, as tecnologias e a circulação dos objetos. (SOUZA, 2007, p.169) 

A partir dessa compreensão, e também da mudança de percepção acerca do lugar da 

escola como produtora de um saber e de uma cultura original, é possível se falar de uma 

cultura material escolar.  

 

3 Cultura material escolar 

“o que define um objeto como escolar depende da 

intencionalidade e do uso em determinadas situação e 

condições históricas”. 

(SOUZA, 2007, p.177) 

 

Se a compreensão da importância dos “materiais escolares” estava presente nos textos 

de Comenius (1592-1670), já no século XVII, figura nas Exposições Pedagógicas, integrantes 

das exposições universais, no final do XIX, nos textos de didática das diversas disciplinas, e 

ainda é foco principal das novas metodologias propostas na virada do século XIX para o XX, 
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como os dons de Froebel e os materiais do ensino montessoriano,
1
 é certo que o status de 

elemento constituinte a ser considerado pela História de Educação emerge nas últimas 

décadas do século XX. Nessa perspectiva as práticas, os vestígios, as representações, o vivido 

nesse espaço são elementos que passam a ser considerados fundamentais para se compreender 

a Educação.  

A cultura material escolar ganha status de área do conhecimento e passa a ser foco de 

estudos e de pesquisas. As relações, as representações, os vestígios materiais das práticas 

pedagógicas (livros, cadernos, objetos, diários, leituras prescritas e interditas), a história das 

disciplinas e os objetos para ensiná-las, a história de vida dos professores, enfim, um conjunto 

amplo e diversificado de elementos passa a integrar o interesse de pesquisadores. Nessa 

perspectiva, o estudo da cultura material escolar se estrutura: 

Ao recortar o universo da cultura material especificando um domínio 

próprio, isto é, o dos artefatos e contextos materiais relacionados à educação 

escolarizada, a expressão não apenas amplia o seu significado reinserindo as 

edificações, o mobiliário, os materiais didáticas, os recursos audiovisuais e 

até mesmo as chamadas novas tecnologias do ensino, como também remete 

à intrínseca relação que os objetos guardam com a produção de sentidos e 

com a problemática da produção da reprodução social.  

Dessa maneira, o mundo dos objetos tem entrado em cena nem sempre como 

foco principal da análise, mas como um componente da interpretação 

histórica voltada para o estudo das representações e das práticas escolares. O 

recurso analítico que interpela a materialidade das práticas faz emergir 

necessariamente os artefatos tomados como vestígios do passado e como 

documento submetido à crítica do historiador. (SOUZA, 2007, p.170)  

 

Considerando o fazer escolar fortemente mediatizado pelos objetos, o seu estudo é 

parte integrante do estudo da cultura escolar “da articulação entre saberes, práticas e materiais 

escolares é que se concretiza o fazer pedagógico que está no cerne da compreensão do 

funcionamento interno da escola e de sua função no tempo e no espaço sócio histórico” 

(SOUZA 2007, p.181). 

                                                           
1
 Referência a materiais propostos por Froebel, no século XIX, denominados dons, e pela médica e educadora 

Maria Montessori, na virada do século XIX para o XX, com o objetivo de proporcionar às crianças experiências 

que lhes possibilitassem a aprendizagem de conceitos a partir de manuseio e atividades com os materiais 

específicos colocados à disposição no ambiente escolar.  
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Os estudos recentes de história das instituições educativas voltarão o seu foco para o 

universo interno da escola, tornando visível a sua constituição material, o que envolve não 

somente os objetos, mas a arquitetura e os espaços. Emerge, portanto, um conjunto diverso de 

documentos e objetos que ganham status e potência para que possamos ler e compreender o 

passado da escola. As memórias e histórias de vida dos professores e de seus alunos, 

presentes em diários ou fruto de entrevistas, também passam a ser foco desse interesse, visto 

que eles fazem emergir informações sobre o espaço e o uso dos artefatos, as apropriações que 

a escola fez dos textos e objetos, a leitura e a compreensão dos textos e normas que ali 

chegaram.  

Temas como a história da leitura e da escrita, a história das disciplinas escolares, 

materiais de alunos e de professores, bibliotecas e periódicos são alguns dos focos dos 

trabalhos, assim como a história dos grupos escolares, das escolas normais. A vida dos 

professores e as suas representações, que não são apenas conceitos e imagens, mas se 

desdobram em práticas, no fazer cotidiano, passam a ocupar também um lugar especial. Para 

todos esses estudos, os objetos e suas utilizações têm um interesse especial.  

Vale marcar que eles têm um lugar importante a ser reconhecido na medida em que 

estão no centro da ação pedagógica nos últimos dois séculos. A eles vêm sendo reportadas 

funções no sucesso e no fracasso, na qualidade do trabalho docente, na renovação pedagógica. 

Marco fundamental dessa condição é a adoção do método intuitivo na virada do século XIX 

para o XX, trazendo a produção e a valorização de uma imensa gama de objetos e imagens 

tornados fundamentais para o ensino eminentemente ativo, tendo a criança como centro. 

“Uma dependência direta entre o método e o uso de materiais escolares quase como condição 

sine qua non. Para tudo era necessário um material” (SOUZA, 2007, p.175). A própria 

trajetória dos objetos e dos seus diferentes usos ao longo do tempo pode evidenciar as 

mudanças na educação.
2
 

Considera-se que o estudo da utilização dos materiais, no interior da escola, dos 

fazeres ordinários, possibilita a compreensão da educação e da sociedade em que ela se 

estrutura. Objetos, assim como os sujeitos que os utilizam, a relação que com eles 

estabelecem são históricos, como o são as representações e os discursos construídos nesse 

                                                           
2
 Vide a dissertação de Barra (2001) acerca da trajetória da lousa.  
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fazer. As representações desdobram-se em práticas cotidianas. Como nos lembra Vidal (2005, 

p.14) 

atentar para a formalidade das práticas, impõe o reconhecimento da 

importância da consideração acerca dos bens culturais distribuídos na 

sociedade, colocando como desafio o estudo de seus usos [...] e propugnar 

por uma história cultural da sociedade, que parte dos objetos, formas e 

códigos para encontrar os grupos sociais. (grifos do original) 

 

A autora chama a atenção, valendo-se das contribuições de Chartier e De Certeau, para 

a condição do uso criativo dos artefatos. Ainda que sejam produzidos com certas intenções e 

prescrição de usos, o que De Certeau chama de estratégias, é preciso buscar as táticas, as 

utilizações criativas e subversivas que desafiam essas estratégias pré-construídas. Estudar a 

cultura escolar diz respeito à análise das práticas escolares como práticas culturais, o que 

demanda “mapear os lugares de poder instituído assim como as ações dos indivíduos nas 

relações que estabelecem com os objetos culturais que circulam no interior das escolas, 

esmiuçando as formalidades das práticas” (VIDAL, 2005, p.14).  

Os objetos, como cadernos, provas e exercícios, para além de propiciar o acesso aos 

conteúdos ensinados, possibilitam compreender os fazeres cotidianos no interior da escola. 

Vale notar ainda que o estudo dos objetos propicia a compreensão do contexto e do projeto de 

Educação que o inclui, assim como a compreensão do contexto social mais amplo. Para além 

da própria compreensão da escola, está posta a possibilidade de compreender as sociedades, 

suas ideias e representações. 

Os dados materiais são expressões de pensamentos e de finalidades humanas 

e só têm interesse como tal [...] os objetos encontrados nas jazidas só 

ganham sentido quando integrados num contexto significativo [...] só o 

conjunto permite interpretar o todo e as partes que o compõe. (CHILDE, 

1961 apud FELGUEIRAS, 2005, p.93) 

 

Há, portanto, um amplo espectro de possibilidades de estudo da cultura material 

escolar. Devem estar aí incluídas as políticas de inserção de artefatos e materiais, os usos 

previstos, os saberes pedagógicos constituídos, as relações entre materiais e metodologias, 
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enfim, o sentido mais amplo de currículo escolar. Mas, sobretudo, as representações dos 

professores e profissionais acerca do papel desses materiais na atividade educativa são 

fundamentais. No conjunto, os estudos devem propiciar o conhecimento ampliado, 

sistemático e aprofundado sobre o funcionamento da escola e as mudanças na educação ao 

longo do tempo (SOUZA, 2007, p.180). 

É preciso ainda considerar, nessa relação entre o contexto da escola e a sociedade em 

que essa se constitui, que a cultura escolar extrapola os muros da escola já que a sociedade 

mantém o modo escolar de socialização mesmo fora dela. Objetos produzidos e/ou utilizados 

na escola são apropriados pela sociedade em geral, assim como a escola se apropria de objetos 

produzidos e utilizados em outros contextos. No nosso caso, é interessante notar que muitos 

dos programas de computador trazidos para o contexto da escola não foram criados com esse 

fim, da mesma maneira que espaços de educação não formal acabam por se apropriar de 

maneiras escolarizadas para atuar junto ao público, como em alguns museus, espaços de 

brincar, jogos e desafios na TV com pontuação e prêmios etc. 

Nenhum objeto, portanto, traz em si as informações e a prescrição de seu uso. A 

compreensão da utilização dos artefatos materiais pelos educadores deve considerá-los na sua 

condição de documentos já que nenhum atributo de sentido é imanente aos objetos. A análise 

possibilita reconhecer características das técnicas de fabricação, porém são necessárias 

informações de outras fontes para a compreensão de sua função no contexto em que foi 

utilizado: fontes materiais, escritas, orais, hábitos corporais, entre outras, são fundamentais 

para esta compreensão.  

o universo material não se situa fora do fenômeno social, emoldurando-o, 

sustentando-o. Ao contrário, faz parte dele, como uma de suas dimensões 

compartilhando de sua natureza tal como as ideias, as relações sociais, as 

instituições. (REDE, 1996, p.1)  

 

Esse olhar também está posto, na nossa leitura, para a cultura digital, para os vestígios 

preservados nos espaços virtuais, objeto de nossa análise. Para além do documento 

tradicional, as possibilidades de um conjunto mais vasto de objetos (materiais, mas não só!) 

como os computadores, os programas e os espaços digitais suportes de interação e de registros 

digitais, suas leituras e interpretações também integram a cultura de nosso tempo, e a cultura 
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escolar, e reclamam leitura e compreensão. A cultura digital está posta para a construção de 

leituras possíveis. Vale aqui uma consideração acerca dos documentos digitais.  

 

4 Registros virtuais como documentos 

“tudo o que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo 

que toca pode e deve informar sobre ele”.  

(BLOCH, 2001) 

 

Se reclamamos o reconhecimento dos vestígios que os AVA preservam como 

integrantes do fazer escolar, é importante marcar que o reconhecimento dos “vestígios 

virtuais” desse fazer, assim como as metodologias para compreendê-los e analisá-los ainda 

estão por ser construídos. A pesquisa bibliográfica apontou esse silêncio desde o início. 

Assim, lançamos mão dos aportes conceituais trazidos pela historiografia contemporânea. 

Após tratarmos os conceitos da cultura material e da cultura escolar, nos debruçamos sobre os 

documentos digitais, na perspectiva de abordá-los à luz dos conceitos tratados até aqui. Ainda 

que as questões conceituais, relacionadas às tecnologias e aos ambientes virtuais, sejam 

tratadas nos próximos capítulos, optamos por abordar a questão do documento digital aqui.  

Começamos essa abordagem pela retomada do conceito de documento, na perspectiva 

de compreender os vestígios das interações e das práticas pedagógicas em ambientes virtuais 

como documentos.  

Em primeiro lugar, retomamos o conceito de documento histórico. No já clássico texto 

“Documento/Monumento”, Jacques Le Goff (2012, p.509-24) chama a atenção para a 

condição do documento como elemento construído pelo homem, cuja própria existência, da 

produção à salvaguarda, diz respeito a uma sequência de escolhas, demandando, portanto, 

contextualização e crítica radical.  
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Recolhido pela memória coletiva e transformado em documento pela história 

tradicional [...] ou transformado em dado nos novos sistemas de montagem 

da história serial, o documento deve ser submetido a uma crítica mais 

radical. (LE GOFF, 2012, p.517)  

 

No mesmo texto, o autor cita Michel de Certeau e Marc Bloch, atentando para a 

importância de “desnaturalizar” a questão dos documentos e de sua salvaguarda, visto que, 

desde a produção até a escolha pela preservação e a sua transformação em monumento, o que 

necessariamente valoriza certos vestígios e apaga muitos outros, está-se diante de escolhas: 

“na história, tudo começa com o gesto de pôr à parte, de reunir, de transformar em 

‘documentos certos objetos distribuídos de outro modo’” (CERTEAU apud LE GOFF, 2012, 

p.517), já que 

[...] os documentos não aparecem, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer 

imperscrutável desígnio dos deuses. A sua presença ou ausência no fundo 

dos arquivos, numa biblioteca, num terreno, dependem de causas humanas 

que não escapam de forma alguma à análise, e os problemas postos pela sua 

transmissão, longe de serem apenas exercícios técnicos, tocam, eles próprios, 

no mais íntimo da vida do passado, pois o que assim se encontra posto em 

jogo é nada menos do que a passagem da recordação através das gerações 

(BLOCH apud LE GOFF 2012, p.518)  

 

Longe da compreensão positivista que considera o documento portador de verdade a 

ser retirada pelo trabalho do historiador, o documento se apresenta, sempre, como vestígio 

cuja produção deve ser compreendida. Do conceito antigo do “sem documentos não há fatos”, 

passamos pela expansão do conceito de documento, inicialmente um texto escrito, para outros 

tipos de vestígios, até a chamada “revolução documental”, que passa a reconhecer como 

documento uma gama muito maior de registros e que, com as novas tecnologias, propicia a 

constituição de séries, a inserção dos documentos em bases, as comparações. É importante 

reconhecer, no entanto, que a revolução documental que propicia o alargamento e a produção 

imensa de documentos demanda o mesmo rigor na análise dos documentos produzidos e 

preservados, assim como daqueles tornados monumentos, frutos de escolha e de seu uso pelo 

poder instituído. Como afirma Le Goff (2012, p.520), “O documento não é qualquer coisa que 

fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo relações de 

forças que aí detinham poder”. O autor cita ainda Michel Foucault, para quem  
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A história é uma certa maneira de uma sociedade dar estatuto e elaboração a 

uma massa documental de que se não separa [...] a história é o que 

transforma os documentos em monumentos e que, onde dantes se decifravam 

traços deixados pelos homens, onde dantes se tentava reconhecer o negativo 

do que eles tinham sido, apresenta agora uma massa de elementos que é 

preciso isolar, reagrupar, tornar pertinente, colocar em redação, constituir em 

um conjunto. (FOUCAULT apud LE GOFF, 2012, p.520) 

 

5 Registros digitais como objetos da cultura escolar  

 

Marcos visíveis da sociedade contemporânea, os espaços virtuais, os conteúdos e as 

interações ali registradas são passíveis de leituras, do olhar historiográfico de historiadores ou 

do olhar reflexivo de educadores na perspectiva dos conceitos de Documento, Cultura Escolar 

Cultura Material e Cultura Material Escolar tratados. Assim como os demais objetos que estão 

presentes no interior da escola e são utilizados e vividos no cotidiano de ensinar e aprender, 

voltamo-nos ao nosso objeto de pesquisa.  

É importante lembrar que o uso de artefatos – equipamentos, máquinas, instrumentos 

de fabricação e medida e finalmente as tecnologias digitais – está há muito no centro das 

propostas de renovação pedagógica. O rádio e o cinema educativos, nos anos 1930, 

posteriormente a televisão, o vídeo e, finalmente, o computador vão adentrando o contexto da 

escola.  

A chegada das novas tecnologias de informação e comunicação, as TIC, carregada de 

alarde na sua propalada condição de garantir inovação e resolução dos problemas acumulados 

na educação dos séculos XIX e XX tem também esse traço. Começando pela gestão de 

informações, na secretaria, para ganhar primeiramente as “salas de informática” e depois a 

própria sala de aula, é imperativo que esses objetos e o conjunto de informações e programas 

produzidos para e pela escola possam ser compreendidos e inseridos no que conceituamos 

como a cultura material escolar.  

Tão recentes quanto o interesse pelos vestígios materiais e pelos processos de ensinar 

e aprender para a História da Educação, como vimos, são os estudos e as mediações 
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tecnológicas digitais utilizadas no contexto escolar, de forma massiva. Frutos de um longo 

processo de contínuas inovações tecnológicas, os computadores e as tecnologias digitais 

chegam às escolas à medida que vão se tornando menores os equipamentos; ficaram mais 

baratos, ganharam interfaces amigáveis (como o teclado e o mouse) e, mais recentemente, 

com a chegada da internet, possibilitam a interação a distância e a ubiquidade. Assim como 

outros dispositivos tecnológicos, as TIC não foram criadas para a educação, mas sofreram 

uma apropriação articulada a um conjunto de produções e inovações, com o foco no ensino e 

na aprendizagem, que fizeram delas um dos meios decisivos para a expansão da educação a 

distância e para a utilização de dispositivos e conteúdos digitais no contexto da educação 

presencial.  

Como todo objeto da cultura, os ambientes virtuais não se constituem como realidades 

em si, demandando para compreendê-los uma leitura de sua produção e de suas diferentes 

apropriações. O seu uso no contexto social mais amplo, modificando as maneiras de produzir, 

ter acesso, organizar e partilhar informações, e condicionando mudanças na chamada 

Sociedade da informação, que abordaremos a seguir, tem um papel de peso na sua chegada à 

escola. Em diálogo com a sociedade em que se insere, como instituição comprometida com a 

transmissão do saber socialmente construído, a escola participa das mudanças que o uso de 

tecnologias vem propiciando e vê o seu papel como transmissora e mediadora privilegiada da 

construção dos saberes necessários à formação das gerações mais jovens. A multiplicidade 

discursiva, com a supremacia dos discursos e agendas da comunicação de massa, a pressão 

pela inserção das tecnologias nas propostas curriculares, entre outras, são algumas dessas 

novas condições experimentadas. A compreensão da produção e os usos de objetos, 

programas e conteúdos digitais hoje produzidos no contexto das relações de ensino e de 

aprendizagem se constituem também como vestígios, documentos dessa relação no tempo em 

que vivemos. Passam a integrar os contextos da escola e se constituem (esperamos que 

passem a constituir) objeto de interesse de estudos da área.  

As possibilidades de estudos são vastas e podem incluir os usos dos dispositivos 

tecnológicos no contexto da escola e das salas de aula, seus impactos no espaço e no tempo 

escolar, as mudanças curriculares e metodológicas necessárias/decorrentes do uso das 

tecnologias, dentre muitos outros. O acesso aos conteúdos e interações registrados nos 

ambientes virtuais, a qualquer tempo e de/em qualquer local, proporciona uma ruptura no 

tempo e no espaço da escola como lugar. A possibilidade de socialização das interações entre 
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professor e aluno, tornadas acessíveis aos demais alunos e também aos gestores, amplia e 

transborda o tempo e o espaço da escola. Dentre as várias possibilidades de análise dos AVA 

e a sua inserção nos contextos escolares, escolhemos o seu potencial de preservação de 

vestígios e de interações.  

Analogamente aos vestígios materiais, hoje reconhecidos como objetos da cultura 

escolar, os currículos, conteúdos, propostas de trabalho, produção de alunos e professores, 

bem como as interações entre esses atores, todos registrados nesses ambientes, possibilitariam 

análises vastas, se reconhecidos e preservados.  

Vamos nos deter a seguir na conceituação de Tecnologia, visto que ela está articulada 

ao nosso objeto de estudo. Mais do que suporte de informação, a tecnologia é parte integrante 

da vida contemporânea, e engendra todos os campos da vida social. 
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CAPÍTULO III 

AS TECNOLOGIAS 

 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), no contexto da 

Educação, nos convida a uma série de indagações. Por um lado, estamos diante de um novo 

conjunto de objetos a integrarem a ação pedagógica, e, portanto, passíveis de análise e de 

compreensão acerca de escolha, apropriação, usos e produção material e simbólica, na mesma 

perspectiva em que vêm sendo feitos os estudos sobre a cultura material escolar. Por outro 

lado, estamos diante de mudanças importantes na maneira de produzir, partilhar e preservar 

informações na escola (e na sociedade como um todo), o que inclui mudanças importantes 

acerca da memória, numa condição que, como vimos, traz a ambiguidade fundamental que 

envolve poder tudo preservar e poder tudo esquecer. O texto que se segue procurará abordar 

as questões trazidas pelas Tecnologias 

 

1 A sociedade da informação 

 

Na perspectiva que tentamos constituir acerca da memória, indicamos os marcos 

fundamentais relacionados aos usos sociais da memória nos diferentes tempos e aos meios 

para preservá-la e partilhá-la. Chegamos à contemporaneidade com dispositivos tecnológicos 

capazes de preservar uma quantidade imensa de informações, experiências e vivências, fruto 

do desenvolvimento das chamadas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. As 

mudanças propiciadas pelo uso massivo desses dispositivos são tão importantes, penetrando 

em todas as dimensões da vida humana, que, para alguns teóricos, trata-se de uma revolução, 

fazendo inclusive com que nominem o tempo em que vivemos como a Era da Informação. 

Considerando que o nosso objeto de pesquisa, os AVA, se inserem no contexto e na lógica 

das tecnologias de informação, consideramos necessária a sua contextualização.  
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Como mencionado, o desenvolvimento das chamadas Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação em meados do século XX integra mudanças fundamentais para a 

sociedade como um todo. A gênese do conjunto de dispositivos e programas hoje disponíveis 

a uma crescente população em todo o mundo, permitindo a interação de todos com todos, foi 

possível a partir de um conjunto de conquistas nas áreas de tecnologia e comunicações. 

Apontamos apenas alguns marcos desse longo e complexo processo (NEGROPONTE, 1995; 

DIAS, 1999; CARVALHO NETO, 2009).  

Em 1945, o físico e matemático americano V. Bush, num célebre artigo intitulado “As 

we may think”, avalia a discrepância entre a velocidade da produção de informações e a do 

desenvolvimento de meios para armazenamento e acesso a dados. Reconhece na condição 

humana de alcançar informações por meio de associações o instrumento necessário a resolver 

a questão. Ele então descreve uma máquina capaz de armazenar e recuperar informações a 

que denomina Memex (corruptela dos termos memory e extension). Em vez de conjuntos de 

documentos previamente indexados, propôs a possibilidade de associar fragmentos de 

documentos que, registrados, permitiriam a rápida recuperação. Trata-se do precursor do que 

conhecemos hoje como Hipertexto, termo cunhado quinze anos depois. Um imenso 

reservatório de diferentes documentos (imagens, sons, textos) associados e miniaturizados 

permitiria, por meio de programas e instrumentos (os periféricos de hoje), o acesso a imensa 

massa de informações. Tudo isso não deveria ser maior do que um móvel de escritório.  

A partir dos anos 1950, um conjunto de invenções e descobertas, tendo a informação 

como foco, se articula para o que veio a ser uma mudança de paradigma tecnológico. Pessoas, 

corporações e estruturas governamentais contribuíram para o processo. O projeto Arpanet, 

desenvolvido pela Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas (Arpa), Departamento de 

Defesa Norte-Americano que tinha por perspectiva garantir a preservação de dados de 

possíveis destruições, desenvolve uma solução que envolve a implantação de uma rede de 

conexão entre computadores, dispersos fisicamente. Uma rede distribuída capaz de partilhar, 

enviar e receber dados num sistema de comutação muito diverso das redes telefônicas 

articuladas a centrais. A base para o seu desenvolvimento se constituiria pelo uso de 

protocolos padrão de transmissão de dados. O que inicialmente estava restrito ao contexto do 

Departamento de Defesa Norte-Americano será, então, disponibilizado às universidades e, 

mais tarde, a qualquer usuário. O foco inicial, a transferência de dados, evoluiu para a 

possibilidade de fazer os computadores “conversarem”, o que levou ao desenvolvimento de 
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protocolos de troca de pacotes de informações e de transferência de dados via telefone, sem 

necessidade de uma “central”. Muitos desses avanços puderam ser utilizados por várias 

pessoas em razão da disponibilização gratuita feita por seus criadores. O fato de várias 

universidades e seus pesquisadores se localizarem nos Estados Unidos, próximos à baía de 

San Francisco, parece ter corroborado para essa partilha, num cenário marcado, também, pela 

contracultura dos anos 1960. Grupos passaram a partilhar informações por meio de diferentes 

redes que integravam alguns milhares de computadores. Com interesses comuns, mas não 

fisicamente próximos, indivíduos constituíram comunidades virtuais de troca de informações. 

A integração das várias redes em torno das quais se articulavam as instituições e seus 

participantes foi decisiva, por meio de um protocolo que permitia a comunicação entre 

diversas delas.  

Outra contribuição importante veio do trabalho dos pesquisadores do Conselho 

Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), Suíça, que desenvolveram programas que 

possibilitaram articular o uso do hipertexto à internet, o que levou à criação da word wide web 

(www). O programa integra três elementos fundamentais: o servidor-web (programa 

responsável pelo acesso aos documentos disponíveis no computador consultado), o navegador 

ou browser (que possibilita a interação do usuário com esses documentos no computador que 

realiza a consulta) e a linguagem de marcação do hipertexto, HTML – HyperText Markup 

Language. Um protocolo de transferência de hipertexto, HTTP – HyperText Transfer, permite 

a comunicação entre máquinas. Enfim, acessar documentos dispersos em diversos 

computadores, ligados por hipertextos, interagir com eles, partilhá-los e transferi-los seria, de 

certa forma, a “materialização” da proposta feita por Bush quase cinco décadas antes.  

O desenvolvimento de programas se articulou ainda ao de dispositivos cada vez 

menores e equipamentos, os PC ou computadores pessoais, que facilitavam a interação (tela, 

mouse, teclado, entre outros) num cenário em que a discussão sobre o uso comercial, a 

cobrança ou não pelo provimento dos serviços de internet, a perspectiva educativa ou 

comercial da rede estiveram sempre presentes para educadores, para o comércio e para outros 

serviços.  

A evolução tecnológica, que mudou profundamente as relações sociais, as relações 

entre blocos, países, comunidades e práticas cotidianas dos indivíduos é onipresente. Para 

alguns teóricos, as novas condições de produção, partilha e acesso à informação marcam, 
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como já citado, o início de uma nova etapa a que chamaram de Era da Informação e a 

sociedade contemporânea de Sociedade da Informação. Como nos lembra Santaella (2002, 

p.45-6) “[...] quaisquer meios de comunicações ou mídias são inseparáveis das suas formas de 

socialização e cultura que são capazes de criar, de modo que o advento de cada novo meio de 

comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio”.  

O sociólogo Manuel Castells
1
 debruçou-se sobre as transformações na sociedade 

contemporânea, a partir do uso intenso de tecnologias da informação, e nos ajuda a 

compreender o contexto em que hoje vivemos e educamos. Ele coloca que, gestada desde os 

anos 1950, a revolução da informação se baseou em movimentos que envolveram instituições 

(como o setor militar em busca de solução para a transferência rápida e a descentralização de 

informações), indústrias (que avançaram nas descobertas de meios que garantissem o rápido 

processamento de informações), universidades (espaços de construção e análise de ideias e de 

inovações) e também indivíduos que pesquisavam dispositivos tecnológicos que vão do 

circuito integrado ao microcomputador, numa rara mistura de estratégia militar, grande 

cooperação científica e inovação contracultural.  

O processo se caracterizou pela aplicação dos conhecimentos e da informação para 

gerar conhecimentos e dispositivos de processamento e comunicação da informação, num 

ciclo que articula inovação e uso. Aprender usando (automação das tarefas e experiências) e 

aprender fazendo (reconfiguração das aplicações) constituíram ciclos de descobertas e 

aplicações que se sucederam e se retroalimentaram com grande velocidade. O conjunto de 

descobertas fez do uso de novas tecnologias da informação o imperativo que passou a 

permear toda a vida social. (CASTELLS, 1999).  

Muito mais de que passos de desenvolvimento de programas de computador, estamos 

vivendo mudanças sociais, políticas e econômicas importantes, em que as mediações 

tecnológicas estão engendradas. O autor nos lembra que 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa 

informação para a geração de conhecimentos, de dispositivos de 

processamento e comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso. CASTELLS (1999, p.50-1) 

                                                           
1
 Manuel Castells é autor, entre outras, das obras A era da Informação: economia sociedade e cultura, v.1 “A 

sociedade em rede”, v.2 “O poder da identidade”, e v.3 “Fim do Milênio”. 
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Muitos estudos foram feitos na perspectiva de analisar impactos do uso das TIC na 

contemporaneidade. Numa perspectiva contrária, autores como Levy e Castells, sob diferentes 

perspectivas, não consideram aceitável o conceito de impacto na medida em que, para eles, as 

tecnologias não são um constructo exterior ao homem, mas fruto de sua lavra. Como coloca 

Castells (1996, p.25), “a tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem suas ferramentas tecnológicas”. Trata-se, portanto, de compreender a 

sociedade com suas mediações tecnológicas mais do que compreender o impacto das 

tecnologias.  

O autor analisa a revolução tecnológica em curso retomando o conceito das revoluções 

científicas.
2
 O novo paradigma tem por características, entre outras, estar baseado na 

informação e nas tecnologias para agir sobre a informação. A isso soma-se a característica da 

penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias em todos os campos da vida humana, visto 

que em todos a informação está presente: “Como a informação é uma parte integral de toda 

atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva são 

diretamente moldados [...] pelo novo meio tecnológico” (CASTELLS, 1999, p.108). 

Não se trata, portanto, de impacto na vida humana, já que está presente na revolução 

das TIC
3
 a sua condição de penetrabilidade, ou seja, “por sua penetração em todas os 

domínios da atividade humana, não como fonte exógena de impacto mas como o tecido em 

que atividade é exercida. Em outras palavras, são voltadas para o processo além de induzir 

novos produtos” (CASTELLS, 1999, p.68).  

 

2 A vida em rede 

Temos também, como característica do novo paradigma, a lógica das redes que está 

presente em qualquer sistema ou conjunto de relações, podendo ser implementada em 

processos e organizações. Elas são, por princípio, expansíveis e reconfiguráveis. A lógica das 

                                                           
2
 “Conceito de paradigma tecnológico, elaborado por Carlota Perez, Christopher Freeman e Giovanni Dosi, com 

adaptação da análise clássica das revoluções científicas feita por Kuhn” (CASTELLS, 1999, p.108).  
3
 Parece-nos importante marcar aqui que o uso da TIC, tratada por Castells como revolução, deve ser visto com 

certo cuidado, visto que o acesso às tecnologias não se dá por todos da mesma maneira. Ao contrário, a própria 

condição de acesso e uso se configura em mais um elemento de exclusão, exemplo disso são os países pobres das 

periferias do mundo que têm o acesso restrito e a apropriação das TIC ainda distantes de seu cotidiano. 
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redes vem alcançando indivíduos e instituições. Essa condição de articulação de todos 

também está presente na tendência de integração dos programas e tecnologias específicos para 

um mesmo sistema, a chamada convergência de tecnologias. Áreas do saber, instituições, 

indivíduos, seus saberes, culturas e experiências tendem a se articular.  

O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação, caracterizado 

pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e 

interatividade potencial está mudando e mudará para sempre a nossa cultura. 

(CASTELLS, 1999, p.573)  

 

A possibilidade de interconexão entre computadores, constituindo redes não 

hierarquizadas articuladas a vários “nós”, capazes de aproximar pessoas e contextos 

geograficamente distantes por meio de linhas em que transita a informação codificada e em 

alta velocidade, possibilita também a emergência de uma nova gama de interações sociais na 

contemporaneidade. Comunidades online, organizadas em torno de interesses, e 

caracterizadas pela horizontalidade nas relações entre participantes e na possibilidade de 

qualquer um criar e participar dessas comunidades, se multiplicaram ao longo dos últimos 

trinta anos. Para Levy (1999, p.27), uma comunidade virtual é construída sobre “afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação [...] 

independentemente das proximidades geográficas e filiações institucionais”. Nela cada um 

coloca à disposição dos outros participantes informações e saberes. E completa, “As 

comunidades virtuais realizam de fato uma verdadeira atualização [...] dos grupos humanos 

que eram apenas potenciais antes do surgimento do ciberespaço” (LEVY, 1999, p.30). 

Rheingold (1996), um dos pioneiros das comunidades por sua penetração em todas os 

domínios da atividade humana, não como fonte exógena de impacto mas como o tecido em 

que atividade é exercida. Em outras palavras, são voltadas para o processo além de induzir 

novos produtos, vê nelas a possibilidade da revitalização da esfera pública e do espaço 

democrático, o ágora grego virtual. Um elemento, para nós fundamental, acerca das 

comunidades virtuais, é proposto por Levy (1999, p.49) quando afirma que “Apenas as 

particularidades técnicas do ciberespaço permitem que membros de um grupo humano (que 

podem ser tantos quanto se quiser) se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma 

memória comum, e isto quase em tempo real...”.  
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O valor central da memória como elemento identitário da comunidade será retomado 

em palestra realizada posteriormente em que Levy afirma  

hoje, acho que uma comunidade precisa organizar-se em torno de uma 

memória comum, e uma das funções principais de cada membro de uma 

comunidade da Era Cibernética é participar para ajudar o crescimento de 

uma memória comum e preencher com a fonte de memória. Dou e retiro 

algo desta memória comum, e nós todos estamos fazendo isso. De certa 

forma, todos estamos cultuando este valor comum. A comunidade é o 

círculo, e no centro há a memória comum, o conhecimento comum e cada 

um está cultuando o que é comum a nós. Você dá e você retira. E quanto 

mais você dá, e quanto mais as pessoas dão, melhor é a qualidade do 

conhecimento que você retira de volta. (IDEIAS, 2007 apud CARVALHO, 

2011, s. p.)
4
  

  

A informação codificada em 0 e 1, cujas combinações “carregam” sons, imagens, 

gráficos e textos, e podem ser lidas em diversos dispositivos, é uma característica fundamental 

das TIC. Antes produzida e circulante por meio de suportes físicos (o barro, o pergaminho, o 

papiro, o tecido e o papel), a informação passa a ter como “suporte” bits e códigos digitais. 

Digitalizada, ela circula, se modifica e se atualiza. “A informação representa o principal 

ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes 

constituem o encadeamento básico de nossa estrutura social” (CASTELLS, 1999, p.505). A 

informação se descola do suporte, ganha velocidade, espraia-se em fluxo por uma estrutura 

em rede, ao mesmo tempo técnica e humana, capaz de operar a informação digital e 

rearticular a informação contida também nos suportes materiais.  

O virtual é a marca desses novos tempos e a sua compreensão é base para avançarmos 

nos ambientes virtuais, foco deste trabalho.  

 

 

                                                           
4
 Ironicamente esse trecho foi publicado no Portal Educarede, tornado inacessível em maio de 2013, por conta de 

mudanças no projeto, subvencionado pela Fundação Telefônica. Nesse mesmo portal, havia um conteúdo 

intitulado “O assunto é Memória”, de nossa autoria (KESSEL, 2007), sobre o conceito e as possibilidades de se 

trabalhar com memória na escola. Ele foi apagado e o que dele restou é uma cópia do texto, sem a formatação e 

as imagens do Portal.  
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3 O virtual 

 

O conceito de virtual, no senso comum, liga-se à ausência: virtual é o invisível, o 

inalcançável, o que se opõe ao real e ao material. Porém, filosoficamente está ligado à ideia 

do vir a ser, do ainda não, do poder para..., como será tratado adiante.  

Vários autores abordam o tema, alguns com leituras mais catastrofistas sobre a 

virtualização da vida, como Baudrillard (1997), outros atentam para as mudanças que o virtual 

propicia e suas potencialidades. 

Michel Serres (1997), em sua obra Atlas, coloca o virtual como “não presença” e 

lembra que a imaginação, a memória, o conhecimento, a religião são vetores de virtualização, 

por meio dos quais abandonamos a presença, bem antes das TIC. Não estar em presença, 

porém, não significa não existir. Ao contrário, a ausência pode afirmar uma existência. O 

virtual carrega a potência de existir, de vir a ser 

Pierre Levy (1996, 1999) traz uma contribuição importante para a compreensão do 

tema no contexto da contemporaneidade, especialmente nas obras O que é virtual e 

Cibercultura. Aborda o tema reunindo o conceito de virtualização, sua relação com a 

hominização e a sua mutação contemporânea, na perspectiva de compreender para constituir 

ações.  

Para o autor, a virtualização está presente hoje não só no que diz respeito às 

informações, mas em todas as esferas da vida: a sensibilidade, os corpos, a economia, entre 

muitos outros. Ao contrário do senso comum, compreende o virtual não como ausência de 

existência: o virtual tem uma carga de potência. No latim medieval virtualis deriva de virtus, 

que significa força e potência. “Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e 

não em ato” (LEVY, 1996, p.15). Portanto, o virtual se opõe ao atual e não ao real. 

Virtualidade e atualidade são formas diversas do real. Mais do que o possível, que está pronto, 

mas não se concretizou, o virtual é potência, é a possibilidade de vir a ser. Pode-se pensar o 

Virtual como uma problemática, e o atual como a resposta a essa problemática. O virtual é 

problema e não solução estática e já constituída. O virtual existe em potência e não em ato.  
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[...] o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de 

forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma 

entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização [...] 

“o problema da semente, p.e, fazer brotar uma árvore”. A semente é um 

problema mesmo que não seja somente isso. Isto significa que ela “conhece” 

exatamente a forma da árvore que expandirá sua folhagem acima dela. A 

partir das coerções que lhe são próprias, deverá inventá-la, coproduzi-la com 

as circunstâncias que encontrar. (LEVY, 1996, p.16) 

 

A virtualização é mais do que a transformação, em bits, do atual. Para Levy, não se 

trata de mudança de um estado de uma maneira de ser, mas de uma identidade, uma elevação 

de potência, “um deslocamento do centro de gravidade ontológico do ser”. De solução torna-

se problemática. A atualização parte do problema à solução. A virtualização, ao contrário, 

“consiste aí em descobrir uma questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mutar a entidade 

em direção a esta interrogação e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma 

questão particular” (LEVY, 1996, p.18). 

A virtualização possibilita manter, e mesmo aproximar, as relações entre indivíduos e 

grupos, porém com algumas características fundamentais. Há uma mudança decisiva no 

espaço-tempo clássico. Ao tornar-se não presentes, informações, atos e pessoas se 

desterritorializam.  

Uma espécie de desengate os separa do espaço físico ou geográfico 

ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário. [...] não são 

totalmente independentes do espaço-tempo de referência, uma vez que 

devem sempre se inserir em suportes físicos e se atualizar aqui ou alhures, 

agora ou mais tarde. [...]. Recortam o espaço-tempo clássico apenas aqui e 

ali, escapando a seus lugares comuns “realistas”: ubiquidade, 

simultaneidade, distribuição irradiada ou massivamente paralela. A 

virtualização submete a narrativa clássica a uma prova rude: unidade de 

tempo sem unidade de lugar [...]. A sincronização substitui a unidade de 

lugar, e a interconexão, a unidade de tempo. Mas, novamente, nem por isso, 

o virtual é imaginário. Ele produz efeitos. (LEVY, 1996, p.21, 25)  

 

Além da desterritorialização, Levy chama a atenção para outra condição importante da 

virtualização: a aproximação de contextos antes claramente apartados: 
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Além da desterritorialização, um outro caráter é frequentemente associado à 

virtualização: a passagem do interior. Esse “efeito Moebius” declina-se em 

vários registros: o das relações entre público e privado, próprio e comum, 

subjetivo e objetivo, mapa e território, autor e leitor, etc. [...]. As coisas só 

têm limites claros no real. A virtualização, passagem à problemática, 

deslocamento do ser para a questão, é algo que necessariamente põe em 

causa a identidade clássica, pensamento apoiado em definições, 

determinações, exclusões, inclusões e terceiros excluídos. Por isso a 

virtualização é sempre heterogênese, devir outro, processo de acolhimento 

da alteridade. (LEVY, 1996, p.24-5)
 

 

Para Castells (1999), o virtual não se constitui a partir do uso de tecnologias. Ele 

considera que as culturas consistem em processos de comunicação e que todas as formas de 

comunicação são mediadas por sinais, não há separação entre realidade e representação 

simbólica. A humanidade existe num ambiente simbólico e atua por meio dele: “A realidade, 

como é vivida, sempre foi virtual, por ser percebida por meio de símbolos” (CASTELLS, 

1999, p.395). Toda a realidade é virtual, pois não é possível a realidade não codificada. O que 

o uso das tecnologias traz de novo, com a integração eletrônica de todas as formas de 

comunicação que o antecederam, é a construção de uma virtualidade real, “um sistema em 

que a realidade é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens 

virtuais no mundo do faz-de-conta, na qual as aparências não apenas se encontram na tela 

comunicadora da experiência, mas se transformam em experiência” (CASTELLS, 1999, 

p.395). Tão abrangente, ao acolher todas as linguagens, tão diversificada e maleável que 

absorve tempos (passado, presente e futuro), espaços e conteúdos de diferentes linguagens. 

Em princípio pode absorver tudo o que está fora dela.  

 

4 O virtual, tempo e espaço 

 

A condição de virtualização da vida, em todas as áreas do cotidiano, com o uso 

massivo de tecnologias, propicia uma mudança importante na percepção, na experiência e na 

construção dos sentidos de tempo e de espaço. Compreender essas mudanças nos parece 
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fundamental para podermos, na sequência, abordarmos os AVA, espaço virtual em que os 

tempos e os espaços se constituem de maneira diversa da educação presencial.  

Tempo e espaço, apesar de nos parecerem marcos imutáveis por termos instrumentos 

de precisão para medi-los, são elementos cuja compreensão são altamente mutáveis. Harvey 

(1996) nos lembra de que a história dos conceitos de tempo, espaço e tempo-espaço é 

pontuada por sucessivas rupturas e reconstruções epistemológicas. Para compreender seus 

diferentes significados, há que levar em conta os processos materiais:  

podemos afirmar que as concepções do tempo e do espaço são criadas 

necessariamente através de práticas e processos materiais que servem à 

reprodução da vida social [...] cada modo distinto de produção ou formação 

social incorpora um agregado particular de práticas e conceitos do tempo e 

do espaço [...] As práticas materiais de que os nossos conceitos de espaço e 

de tempo advêm são tão variadas quanto a gama de experiências individuais 

e coletivas. (HARVEY, 1996, p.189 e 195) 

 

O autor ressalta que não há valor, sentido ou qualquer ordem espacial universal do 

espaço independente das práticas e de atores historicamente situados. A articulação material 

das práticas é que dá sentido ao espaço.  

Nessa perspectiva, há que considerar o uso intenso das novas tecnologias para a 

construção do conceito de espaço e de tempo na contemporaneidade. Parece-nos, portanto, 

que ao mirar os espaços, incluindo os virtuais, é possível compreender o grupo que os 

constrói e neles interage, suas características, representações e relações de poder. Essa 

condição nos faz pensar na escola, instituição que tem uma configuração espacial e uma 

organização temporal constituídas, ao longo dos séculos, e que chega ao século XXI marcada 

pelo controle e pela hierarquia: o espaço esquadrinhado e hierarquizado submete os corpos 

aos comportamentos desejados sob vigilância constante. O saber, previamente selecionado e 

organizado para, em tempos controlados, ser tratado e transmitido aos alunos, se estrutura em 

disciplinas, séries e tempos. No tempo-espaço organizado é possível classificar indivíduos e 

grupos e colocá-los em seus lugares (FOUCAULT, 1987). Esse desenho está em xeque, na 

contemporaneidade, também em razão do uso massivo de tecnologias. 
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Estamos, hoje, diante de um espaço e de um tempo ou de um espaço-tempo em que as 

tecnologias se articulam às diferentes esferas do cotidiano. Os conceitos relacionados à 

revolução tecnológica, já mencionados, também dizem respeito à questão do tempo e do 

espaço, pela própria característica da penetrabilidade proposta por Castells.  

Alguns marcos da construção da nossa concepção de tempo e de espaço merecem ser 

evidenciados (HARVEY, 1996). Somente na Renascença, com as viagens às terras 

desconhecidas, ampliou-se a percepção do espaço. O mundo é mais amplo do que se 

imaginava, porém apreensível e representável. Os mapas ganham características novas como 

objetividade, funcionalidade e praticidade, o que os torna instrumentos decisivos para o 

controle dos espaços a dominar. A posse e a cobrança do tributo demandam a precisão 

inexistente nos mapas medievais. O espaço é ordenado, assim como o tempo, passível de 

medida e abordagem matemática. Serão as proposições de Newton as responsáveis pela 

grande ruptura vivida no final do século XVII, início do XVIII. Para ele, o tempo e o espaço 

são o cenário onde se desenrolam os fenômenos. O tempo é absoluto e matemático, flui sem 

relação com fenômenos externos (HARVEY, 1996, p.223). Cronometrado, pode ser 

organizado e o desenrolar dos fatos, previsto.  

A ordenação do tempo e do espaço garante o seu domínio e a sua fragmentação. O 

espaço se torna produto que pode ser negociado, numa sociedade burguesa emergente, e que 

deve obedecer a leis claras para sua posse e negociação. O que, num primeiro momento, 

poderia ser lido como liberação dos espaços dominados pelos poderes absolutos da Igreja e do 

Rei, homogeneizados e fragmentados, volta ao poder estruturado em torno do dinheiro da 

burguesia emergente. E serão as revoluções burguesas em meados do XIX que, novamente, 

promoverão a ruptura da percepção do espaço: “a certeza do espaço e do lugar absolutos foi 

substituída pelas inseguranças de um espaço relativo em mudança em que os eventos de um 

lugar podiam ter efeitos imediatos e ramificadores sobre vários outros” (HARVEY, 1996, 

p.238). O internacionalismo e o fluxo de capitais, entre outros, contribuíram para essa 

mudança de percepção. As incertezas podem ser vislumbradas na decomposição do espaço 

tradicional, na diluição da linha e nas visões modernas do espaço, construídas pelos pintores 

modernos, impressionistas e cubistas (entre outros) na virada do século XIX para o XX. A 

impressão, a simultaneidade das imagens, a sucessão de visões estão postas no plano – o 

espaço é fragmentado para representar o tempo que se acelera e se sobrepõe. A escultura 

incorpora o movimento.  
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O mundo entra no século XX com o alargamento das fronteiras (e dos conflitos), as 

máquinas que imprimem velocidade e que promovem a comunicação (como o telefone e o 

telégrafo) e o capital internacional, que flui de e para todos os cantos do planeta. É o século 

que vê nascer a linha de montagem fordista com o espaço organizado, a produção fracionada 

e o tempo encolhido e controlado resultando na ampliação da produtividade e do lucro. A 

ideia de organização e linha de montagem também está presente na escola do século XX, 

voltada para a preparação de indivíduos aptos a trabalhar dentro dessa lógica: grupos 

enfileirados a quem um professor transmite o mesmo conteúdo organizado. O modernismo 

traz o espaço desenhado pelas suas funções. Forma é função, eis o cânone do funcionalismo. 

As máquinas, que encurtam as distâncias encolhendo o tempo, ligam lugares antes isolados, 

que passam a interagir por competição, dominação e exclusão, numa crescente 

homogeneização. Universalismos e particularismos se articulam e competem entre si. O 

modernismo não foi necessariamente digerido ao homogeneizar espaços de viver de morar e 

de produzir. A ordenação possibilitou também controle, homogeneização e práticas 

totalitárias (HARVEY, 1996, p.237-53). No pós-Segunda Guerra Mundial, a industrialização 

e a aceleração do consumo de bens e de serviços têm as mídias de massa como vetor de 

propaganda de produtos e estilos de vida veiculados pela nova mídia onipresente, a televisão. 

Imagem é tudo, velocidade de consumo e obsolescência, os parâmetros vigentes. Todo o 

tempo está acelerado. O espaço é aniquilado e o tempo, presentificado. Por oposição, os 

lugares se constituem como polos de resistência, identidades são construídas em relação aos 

lugares, elemento de embate com o poder aniquilador da aceleração do tempo. O espaço da 

pós-modernidade rompe com as funções primordiais para se tornar um sistema formal 

autônomo.  

Tempo e espaço contemporâneos são objeto de muitos estudos. Harvey, como vimos, 

defende que concepções do tempo e do espaço são criadas necessariamente mediante práticas 

e processos materiais que servem à reprodução da vida social. Para Foucault, o espaço e a sua 

organização expressam a dominação e o exercício do poder; e De Certeau trata os espaços 

sociais como instâncias abertas à criatividade e à ação do homem. Há ainda as contribuições 

de Bourdieu, que ressalta a importância do espaço e do tempo para a construção da nossa 

percepção “as formas temporais ou estruturais espaciais estruturam não somente a 

representação do mundo do grupo, mas o próprio grupo que organiza a si mesmo de acordo 

com essa representação” (BOURDIEU apud HARVEY, 1996, p.198).  
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As mudanças nos sistemas de comunicação transformam as percepções de espaço e de 

tempo. Para Castells (1999) tanto o espaço quanto o tempo estão sendo transformados sob o 

efeito combinado do paradigma da tecnologia da informação. As mudanças não residem 

somente na virtualização do espaço. Os próprios espaços reais e a sua apreensão serão 

apreendidos de forma diversa. Para Harvey, passa o ocorrer o que chama de compressão do 

tempo-espaço, fruto da aceleração do ritmo de vida imposto pelo capitalismo. O espaço 

parece encolher numa grande aldeia global de telecomunicações e o horizonte temporal 

também encolhe reduzindo os acontecimentos a um ponto no presente.  

Vale lembrar aqui que a escola, nosso foco de pesquisa, vive também a mudança da 

condição do tempo e do espaço. De lugar organizado e hierarquizado, separado do exterior, 

tendo como fim a transmissão de saberes previamente selecionados, organizados em pequenas 

unidades, trabalhados em sequências lineares e controladas, a escola vê a informação chegar 

aos seus alunos por outros meios, perdendo a condição de transmissora única de informações, 

assim como tem o seu espaço penetrado pelos espaços virtuais. Dispositivos tecnológicos 

móveis trazem o mundo para as salas de aula, com acesso à internet em tempo real. Relações 

diversas podem ser constituídas, interações possibilitam outros arranjos que não os vividos 

materialmente no cotidiano da escola. Alunos se encontram nos espaços virtuais durante e 

depois do “toque do sinal”, partilham informações, percepções e sentimentos, sem o limite 

dos espaços dos muros materiais nem dos tempos disciplinares.  

Para Castells (1999), os lugares, antes fundamentais para a cultura e para a construção 

simbólica, cedem ao espaço de fluxos. Por fluxos entendem-se os processos que dominam a 

vida econômica, política e simbólica. São sequências, intercâmbios e interações programadas 

e repetitivas entre pontos distantes. O espaço é o suporte material para esses fluxos e se 

constitui em camadas que envolvem os próprios sistemas eletrônicos, os nós que interceptam 

os fluxos (lugares com espaços e que, muitas vezes, negam características históricas e 

articulam/reinventam funções) e os espaços de poder que grupos exercem (desenhando 

espaços de segregação, onde se impõe um estilo de vida e se articulam decisões e 

imposições). 

Vale notar, no entanto, que as mesmas tecnologias que desencadeiam a velocidade e as 

condições para a sociedade em fluxos e o esvaziamento dos espaços, como lugares em que é 

possível a construção de vínculos e identidades, é que condicionam uma rearticulação das 
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pessoas por meio de interações cada vez mais virtuais. Contraditoriamente, as tecnologias 

diminuem as distâncias garantindo, em tempo real, o fluxo de capitais, ideias e informações, o 

que faz que tudo e todos os que habitam o planeta estejam relacionados; muros reais são 

levantados para proteger-nos uns dos outros. O espaço real se fecha, protegido por muros e 

guaritas; nos deslocamos em carros por espaços de passagem. O espaço de (auto)segregação 

promove o desligamento do outro próximo, contíguo: “Cada vez mais (seus) guetos 

voluntários se transformam em guarnições ou postos avançados da extraterritorialidade” 

(BAUMAN, 2007, p.79). As tecnologias mudam a estruturação e a compreensão dos espaços 

dissociando a proximidade espacial das funções do cotidiano (compras, educação, serviços, 

entretenimento). Modificam-se as distâncias e aumenta-se a mobilidade, o que altera os usos 

dos espaços. Questões econômicas (fluxo do dinheiro e diminuição das distâncias) propiciam 

novas divisões do trabalho entre os países, assim como modificam a relação dos moradores 

com as localidades. O espaço, não como reflexo da sociedade, mas como sua expressão, é 

palco de movimentos conflituosos. Desconectados localmente em relação aos lugares e 

pessoas fisicamente próximas, porém distantes social e culturalmente, as relações de 

proximidade serão (re)constituídas nos espaços virtuais, em que pessoas se articulam em torno 

de interesses e similaridades. Presentes corporalmente nos espaços reais, vivem virtualmente a 

sociabilidade e a interação. Não constroem relações com o lugar nem com os seus excluídos, 

desintegra-se a vida comunal. Bauman (2007) utiliza para esses processos contemporâneos o 

termo “modernidade líquida”, em contraponto aos contextos anteriores, mais estruturados e 

sólidos. A fluidez das informações, dos capitais também marca a fluidez das relações, da 

cultura e da sociedade, cada ver mais virtualizadas e desconectadas das práticas atuais.  

A mudança na percepção dos espaços também é analisada por Marc Augé (1994), em 

sua obra Os não lugares. Para ele, a quantidade avassaladora de informação disponibilizada 

pelas mídias, ao que ele chama de superabundância fatual,
5
 faz que a percepção do tempo se 

altere, ele fica muito mais veloz, ao passo que o espaço encolhe, visto que o transporte de 

altíssima velocidade encurta distâncias. Imagens de um sem número de lugares, mensagens, 

informação e ficção nos trazem um universo aparente e ilusoriamente homogêneo. Ainda que 

subsistam os espaços concretos, eles também se modificam frutos dos deslocamentos 

populacionais e das rápidas mudanças. Ao conceito de lugar (compreendido pela etnologia 

                                                           
5
 Analogamente, Bauman (2007, p.11) chama a atenção para o fato de que “num planeta atravessado por 

‘autoestradas de informação’, nada que acontece em alguma parte dele pode de fato, ou ao menos 

potencialmente, permanecer do ‘lado de fora’ intelectual”. 
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como a cultura localizada no tempo e no espaço, um universo fechado, recebido/herdado, que 

permite o reconhecimento de quem o habita) opõe-se o conceito de não lugar. O espaço que a 

Modernidade ultrapassa e relativiza.  

Augé (1994, p.73) caracteriza o não lugar em oposição ao conceito de lugar, “Se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se 

definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-

lugar”. Para ele, a supermodernidade produz não lugares, são os espaços públicos de rápida 

circulação (estações, aeroportos, supermercados, hotéis), espaços de passagem, onde não 

deixamos marcas do que somos nem temos experiências que não sejam fugazes e solitárias; 

normalmente a interação possível se dá apenas pela leitura de textos, orientações e mensagens 

publicitárias: “Assaltados pelas imagens que difundem, de maneira superabundante, as 

instituições do comércio, dos transportes ou da venda, o passageiro dos não lugares faz a 

experiência simultânea do presente perpétuo e do encontro de si” (AUGÉ, 1994, p.96). Vale 

lembrar que lugares e não lugares não se realizam totalmente, perduram relações, ainda que 

fragmentadas, entre eles.  

A informação instantânea, que sobrepõe tempos e espaços diversos num só tempo, traz 

a simultaneidade e a instantaneidade temporal, articula atores em interação simultânea, 

distantes em espaço, mas reunidos no tempo. Mídias misturadas num mesmo canal, vários 

indivíduos reunidos em interação simultânea: “A intemporalidade do hipertexto multimídia é 

uma característica decisiva de nossa cultura, modelando as mentes e memórias das crianças 

educadas no novos contexto cultural (CASTELLS, 1999, p.487). Ao contrário das 

enciclopédias organizadas em ordem alfabética, a informação na mídia eletrônica não tem 

ritmo cronológico, mas se organiza em sequência regulada pelos impulsos da utilização; é, 

portanto, efêmera e individual.  

Castells (1999, p.489) propõe, para a experiência do tempo na sociedade 

contemporânea, o conceito de tempo intemporal,  
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que ocorre quando as características de um dado contexto, ou seja, o 

paradigma informacional e a sociedade em rede causam confusão sistêmica 

na ordem sequencial dos fenômenos sucedidos naquele contexto. Essa 

confusão pode tomar a forma de compressão da ocorrência dos fenômenos, 

visando à instantaneidade, ou então de introdução de descontinuidade 

aleatória na sequência. A eliminação da sequência cria tempo não-

diferenciado, o que equivale à eternidade. 

 

Tempo intemporal e espaço de fluxos são as marcas da contemporaneidade. 

Organizados em redes, temos a informação como principal ingrediente da organização social, 

e o acesso aos fluxos, os elementos que condicionam a sua estrutura social. É nesse contexto, 

de tempo e espaço alterados, que insistimos em educar novas gerações, construir lugares, 

significados e memórias.  

 

 

5 Educação na Era da Informação 

 

Se, como vimos, as revoluções se caracterizam pela sua penetrabilidade em todos os 

campos da ação humana, essa revolução, que tem a informação como cerne, diz respeito à 

escola, instituição historicamente comprometida com a transmissão de um conjunto de 

informações e saberes necessários à vida social.  

Na contemporaneidade, os processos de acessar, produzir e partilhar informações estão 

em franca mudança e se fazem, hoje, também por meio dos diferentes dispositivos 

tecnológicos,  

[...] a aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do 

professor. As tecnologias podem trazer dados, imagens, resumos de forma 

rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar o aluno 

a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. (MORAN, 

2001, p.29-30) 
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Longe de um espaço fechado e de um tempo controlado, a educação se dá em 

contextos marcados pela velocidade de surgimento e renovação de saberes, em fluxo, 

acessíveis por meio de diferentes dispositivos tecnológicos capazes de amplificar, exteriorizar 

e modificar funções cognitivas (LEVY, 1999). As tecnologias, portanto, engendram os 

processos educativos não podendo ser pensadas como algo externo à escola. A utilização de 

uma nova tecnologia condiciona maneiras de pensar e de agir. Não se trata simplesmente de 

mudar ou substituir meios de realizar atividades. A própria maneira de construirmos o 

conhecimento se faz tendo em conta as técnicas desenvolvidas para a sua estruturação. 

Bancos de dados, simulações, interações em espaços virtuais, entre outros, ampliam e 

modificam profundamente as possibilidades de guardar, lembrar, recuperar, imaginar, criar e 

interagir com as informações,  

Como essas tecnologias intelectuais, sobretudo as memórias dinâmicas, são 

objetivadas em documentos digitais ou programas disponíveis na rede (ou 

facilmente reproduzíveis e transferíveis), podem ser compartilhadas entre 

numerosos indivíduos, e aumentam, portanto, o potencial de inteligência 

coletiva dos grupos humanos. (LEVY, 1999, p.157) 

 

Para Levy, o uso das TIC condiciona novas formas de acesso à informação e novos 

estilos de raciocínio e de conhecimento. A hierarquização de informações em níveis, com pré-

requisitos e estruturas lineares, dá lugar a espaços de conhecimentos, abertos, contínuos, em 

fluxo e não lineares. Para ele, o “espírito da EAD” incorpora-se ao cotidiano possibilitando o 

uso de hipermídias e redes de comunicação em processos que associam aprendizagens 

personalizadas e colaborativas em rede.  

Característica importante dessa condição, como já citado, é a informação em fluxo. 

Processos que demandavam produção, edição e circulação da informação (como nos livros, 

filmes, programas) tornaram-se muito mais rápidos a ponto de, em princípio, transformarem 

essas etapas num só movimento. A produção e a partilha da informação são quase que 

instantâneas, assim como a possibilidade de recombiná-las e criar elos (hipertextuais) entre 

diferentes informações, num processo contínuo. As funções de emissor e receptor da 

informação também têm os seus limites atenuados, na medida em que os que recebem a 

informação podem recombiná-la e partilhá-la. Cada indivíduo, nessa teia, ao operar com as 

informações a que tem acesso, cria uma totalidade ao articular informações e experiências a 
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partir de critérios e lógicas próprias. Sempre parciais, esses conjuntos, articulados na lógica 

do hipertexto, constituem a nova configuração do saber em rede: o universo impossível de 

totalizar e cercar, visto que em contínua expansão, se configura como um imenso conjunto de 

totalidades transitórias.  

Mais do que uma mudança técnica no processo de produção e circulação de saberes, 

essa nova condição diz respeito ao próprio pensamento e à construção de significado. Se a 

escrita, por exemplo, se constitui como linearidade e a técnica utilizada para a sua produção e 

socialização se constrói justamente com a unidade letras (tipos móveis, no início da imprensa) 

colocadas uma a uma, a leitura refaz esse percurso de construção. Nosso pensamento está, 

portanto, impregnado pelos dispositivos técnicos. Ao passarmos a ler, produzir e editar textos, 

imagens e sons, simultaneamente, no computador ou nos dispositivos móveis, passamos a 

uma leitura hipertextual, cuja sequência se faz pelos hipertextos e suas ligações. E a produção 

de conteúdo considera necessariamente a condição hipertextual. Muda a compreensão do que 

se lê e, ainda, muda a maneira de produzir, na medida em que se pode lançar mão de 

diferentes linguagens para construir um conjunto de informações cuja produção e leitura está 

longe de ser linear. Essa situação certamente condiciona mudanças no processo de ensinar e 

aprender.  

Ainda que essas novas condições de apreender e produzir saberes cheguem de forma 

lenta e desigual ao contexto da escola, é certo que mudanças já podem ser percebidas e não se 

fazem sem conflitos, reproduzindo e ampliando o já vivido com a chegada do cinema, da 

televisão, dos vídeos. Com os computadores e, mais tarde, com a articulação desses 

computadores em rede, embates se renovam. Neles, diferentes atores, como pesquisadores, 

professores e ainda as grandes empresas empenhadas em vender máquinas e programas, num 

mercado milionário, levantam bandeiras e fazem pressão.  

Esforços importantes vêm sendo feitos para que o uso de tecnologias no contexto 

educativo se torne realidade cotidiana para todos. Para Almeida e Silva (2011), ao primeiro 

movimento que buscou prover acesso às redes e distribuição de equipamentos às escolas, 

junta-se um segundo movimento de integração do uso de tecnologias ao currículo, num 

contexto em que as TIC passam a integrar as práticas sociais e as relações educativas mesmo 

que nem sempre estejam presentes nas salas de aula. Para além de integrar tecnologias como 

coadjuvantes dos processos de ensino e aprendizagem já enraizados, um movimento com foco 
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na integração de práticas sociais de alunos e professores, mediados por tecnologias, vem se 

estruturando na escola.  

As mudanças de espaço e de tempo tornam a escola um entre outros espaços de acesso 

à informação e o tempo vivido na escola se expande. Espaços virtuais se articulam ao espaço 

e ao tempo da escola, possibilitando interação, busca e produção de informações e interação 

nos espaços virtuais. A informação em fluxo renovada a cada instante demanda novas 

competências a desenvolver para o uso adequado das novas tecnologias e para a gestão dessa 

informação.  

Em documento intitulado Padrões de competência em TIC para professores, 

organizado pela Unesco (2009, p.1), está colocado que  

Para viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez mais 

complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e 

professores devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois em um ambiente 

educacional qualificado, a tecnologia pode permitir que os alunos se tornem: 

usuários qualificados das tecnologias da informação; pessoas que buscam, 

analisam e avaliam a informação; solucionadores de problemas e tomadores 

de decisões; usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; 

comunicadores, colaboradores, editores e produtores; cidadãos informados, 

responsáveis e que oferecem contribuições. Por intermédio do uso corrente e 

efetivo da tecnologia no processo de escolarização, os alunos têm a chance 

de adquirir complexas capacidades em tecnologia, sob orientação do 

principal agente, que é o professor.  

 

O acesso a uma quantidade imensa e intensa de informações de qualidade e origens 

diversas, em diferentes linguagens, demanda competências de leitura, compreensão, 

processamento e análise diferentes daquelas necessárias aos alunos e aos professores das 

gerações passadas, cujos conteúdos escolares de estudo envolviam, especialmente, a fala do 

professor, os materiais e os livros didáticos. O acesso ao conteúdo virtual, a interação nos 

espaços virtuais e a possibilidade de trabalho e autoria coletiva também demandam 

compreensões e posturas diversas. A rapidez da renovação das informações e dos saberes 

necessários à vida social demanda que alunos e professores sejam capazes de aprender e 

construir conhecimentos ao longo de toda a vida. Se, de um lado, temos mudanças 

fundamentais na relação com o saber que desafiam a escola e, para alguns, constituem a 

origem de sua crise, parece-nos que, de outro lado, diante dessas mudanças, a instituição 
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escolar é fundamental, para além do instrumental de uso de tecnologias no cotidiano. Isso 

porque o acesso à informação não garante nem a qualidade, nem a compreensão da 

informação, e nem a construção de conhecimentos.  

 

Pontuamos, até aqui, alguns conceitos que, nos parecem, são importantes para 

compreendermos o cenário e o contexto dos AVA. Examinamos o papel das novas 

tecnologias na contemporaneidade, as mudanças que o seu uso intenso trazem para o 

cotidiano, a percepção e a experiência do tempo, do lugar, do real, o virtual e a virtualização 

do saber. A partir desse arcabouço conceitual temos, a seguir, condições para abordar os 

ambientes virtuais de aprendizagem.  
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CAPÍTULO IV 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Caracterizada a sociedade da Informação e detalhadas as mudanças vividas nos novos 

contextos, vamos nos deter num dos elementos fundamentais das mudanças trazidas pelo usos 

de TIC na Educação: o uso dos AVA para ensinar e aprender. Pretendemos apresentar as 

origens, os conceitos e usos, reunindo elementos históricos e características de seu 

funcionamento para, a partir daí, examinarmos as experiências de utilização de AVA 

selecionadas, com foco no seu potencial de registro e preservação da experiência de ensinar e 

aprender no interior da escola.  

Ao usarmos o termo Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), estamos nos 

referindo a programas de computador comumente, porém não exclusivamente, utilizados para 

a Educação a Distância (EAD). Pontuaremos conceitos e características de EAD e dos AVA, 

no contexto da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, as TIC.  

 

1 Contexto 

A possibilidade de alcançar alunos geograficamente distantes das instituições de 

ensino ou alcançá-los em tempos que não se reduzem ao tempo da sala de aula não é nova. A 

educação a distância se tornou realidade e ganhou o mundo bem antes de os computadores 

serem inventados. Consideram-se três fases na trajetória dos cursos a distância: a primeira 

está baseada na correspondência via correio e no material escrito; a segunda soma ao material 

escrito as emissões radiofônicas e televisivas, ao vivo ou gravadas; sendo a terceira pautada 

pelo uso de computadores em linha, possibilitando a articulação de várias mídias, a interação 

síncrona e assíncrona entre participantes e tutores e a conexão por meio de computadores 

ligados em redes. Apontamos adiante alguns marcos. 



91 
 

 
 

Segundo Freitas (2005), no final do século XVII, nos Estados Unidos, e em meados do 

século XIX, na Europa, na forma de “ensino por correspondência”, surgiram os primeiros 

cursos a distância. Puderam se realizar por conta do barateamento da impressão em papel e do 

desenvolvimento e confiabilidade dos serviços postais. Basicamente foram utilizados na 

formação de adultos, já engajados no mundo do trabalho ou comprometidos com o trabalho 

no lar, no caso de mulheres. O formato ganhou os Estados Unidos e a Europa, tendo 

universidades como gestores de cursos técnicos ou de extensão universitária. Única 

possibilidade de formação para muitos, a modalidade chega ao Brasil nos anos 1940, não 

pelas universidades, mas por empresas como o Instituto Universal Brasileiro que, por décadas, 

levou cursos técnicos por correspondência aos brasileiros. As crianças também tiveram acesso 

a esse tipo de educação, seja durante a Segunda Guerra Mundial, para garantir a continuidade 

dos estudos, seja como cursos destinados aos filhos das famílias que viajam temporariamente 

ao exterior. Em 1981, no Brasil, o Centro de Estudos Regulares passou a produzir cursos com 

esse fim.  

Os cursos por correspondência vêm, desde sua criação, incorporando as diversas 

tecnologias que foram sendo inventadas ao longo do tempo. O telefone, o rádio, a televisão, 

os filmes e vídeos gravados passaram a integrar a modalidade que, logicamente, ganhou outra 

condição com a incorporação do computador e, posteriormente, com a conexão de 

computadores a redes de comunicação. Vale ressaltar a importância da modalidade na 

formação complementar, técnica e de suplência, o que garantiu a muitos brasileiros o acesso e 

a certificação no Ensino Fundamental e no Médio, por meio dos programas de rádio e 

televisão, como Madureza e Projeto Minerva, pelo rádio, e Telecurso, pela televisão, dentre 

muitos outros.  

O uso massivo das chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

imprime uma nova condição ao contexto da educação a distância. As TIC aproximam dois 

contextos que, antes delas, estavam completamente apartados: o da educação presencial e o da 

educação a distância. Essa aproximação entre presencial e a distância não se restringe à 

educação, mas está no cerne das mudanças fundamentais que o uso de tecnologias traz, no que 

diz respeito aos conceitos e percepções sobre tempo e espaço. O artigo de Lúcia Santaella 

(2013), “Desafios da ubiquidade para a educação”, dá conta dessa aproximação e da 

impropriedade de considerar a educação mediada por Tecnologias digitais como Educação a 

Distância: 
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Quando passamos para a educação a distância, creio que uma reflexão é 

indispensável. Costuma-se chamar de educação a distância todas as formas 

de aprendizagem que vieram depois dos meios de comunicação de massa 

[...]. Embora o uso da expressão educação a distância seja 

convencionalmente aceito para caracterizar todas as formas de ensino-

aprendizagem por meios digitais, discordo dessa generalização, pois ela, 

mais uma vez, deixa de lado distinções que precisam ser consideradas. Creio 

que é apenas ao modelo educacional próprio das mídias massivas que cabe 

com justeza o título de educação a distância, tal como esta é operada via 

rádio, telecursos, vídeo e outras vias similares. Isto porque nesses casos, de 

fato, trata-se de uma educação que se processa a distância, o que não é o 

caso quando o computador entra em cena, uma vez que, cada vez mais, a 

ubiquidade está se tornando uma constante, afastando decididamente a ideia 

de distância. (SANTAELLA, 2013, s. p.) 

 

Assumimos, portanto, os AVA não como um dispositivo integrante da educação a 

distância, mas como um componente de mediação dos processos de ensinar e aprender no 

contexto da contemporaneidade. No nosso caso, escolhemos ter por foco o seu uso como 

apoio ao ensino presencial.  

Abordemos então a nomenclatura. Novas Tecnologias e novos processos culturais 

trazem consigo uma série de neologismos que, sem a devida compreensão, acabam por 

confundir ou esvaziar a potência das palavras. Um olhar inicial sobre programas de educação 

a distância nos coloca diante de uma gama bastante ampla de siglas e nomes, até porque, 

como confluência de áreas da Educação e da Tecnologia, ela recebe contribuições de 

diferentes atores com experiências também diversas. Por sua origem, boa parte das vezes 

norte-americana, e uma cultura que valoriza terminologia em inglês, alguns dos termos são 

utilizados nesse idioma, “sem tradução”. Encontramos nas leituras acerca dos programas de 

apoio à educação a distância termos tão diversos como LMS (Learning Management 

System);  On-Line Education; On-Line Learning; AVA (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem ou, em inglês, VLE – Virtual Learning Environment); CMS (Course 

Management Systems); EL (Electronic Learning); EOL (Ensino On-Line); VLE (Virtual 

Learning Environment); TWE (Totally web-based education); Computer-based Learning 

(CL); Virtual Learning Environments; Virtual Classroom; SWE (Sistemas Web 

Educacionais).  
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Além de nomes diversos para os programas, as características de utilização também 

trazem nomes específicos e dizem respeito à maior ou menor (e mesmo à total ausência) 

quantidade de encontros presenciais, ao tipo de interação prevista (mais ou menos focada na 

relação aluno-professor ou aluno-aluno, processos mais ou menos colaborativos), aos papeis e 

às características da equipe gestora/produtora dos cursos, o que tange à autonomia de cada 

integrante, às modalidades de interação entre cada um. Com o desenvolvimento da internet e 

das redes, o termo network veio a integrar esse conjunto como passa a integrar esse farto 

glossário, como ALN (Asynchronous Learning Networks, rede assíncrona de aprendizagem).  

Não a salvo de críticas por generalizar elementos tão diferentes, o termo e-learning 

tem sido utilizado como referência a uma gama ampla de processos e aplicações na área, 

quando estão articulados às propostas de interação a distância, mediados por tecnologias 

digitais em ambientes virtuais, tendo como objetivo a aprendizagem. O termo e-learning pode 

ser entendido como o programa (ou o conjunto de programas) que utiliza as novas tecnologias 

de comunicação e informação e a internet para facilitar o acesso a recursos e serviços e 

promover intercâmbio e a colaboração com objetivos de ensino e aprendizagem. Eles incluem 

o uso de LMS (Learning Management System) e AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

Não raro, deparamos com textos de autores que procuram diferenciar LMS de AVA, 

em razão do tipo de usuário e do objetivo do uso. Alguns apontam a origem dos LMS no 

ambiente empresarial em cursos de pequena duração, e a origem dos AVA, voltados para o 

meio acadêmico, com cursos de maior duração e maior autonomia do professor em organizar 

seus conteúdos e interações. Há outros que consideram os AVA parte de um sistema maior de 

gestão da vida acadêmica. Porém, o que temos visto, na prática, é a aproximação desses dois 

elementos, a articulação de vários programas, fruto da maleabilidade que a cultura digital 

propicia, o que nos leva a considerar pouco relevante, para o escopo deste trabalho, esmiuçar 

definições que estão em franca mudança, não pelo exercício teórico, mas pelas apropriações 

do cotidiano. Sistemas de gestão de estudantes se articulam a programas de ensino e 

aprendizagem, disponibilizam, nos ambientes, programas de construção de conteúdos e de 

interação síncrona e assíncrona. Também podem funcionar como plataforma que articula a 

utilização de vários programas, incluindo redes sociais, abertas. Todos variam muito e vêm 

sendo objeto do desejo de alguns de dar nome a um processo em franca mudança. Carvalho 

Neto (2009, p.44) exemplifica a proposta da British Educational Communications and 

Technology Agency que “cunhou o termo plataforma de aprendizagem (Learning Platform – 
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LP) para o conjunto de ferramentas interoperacionais guiadas para requisitos pedagógicos e 

funcionais no processo de ensino aprendizagem Learning Platform”, o que, para o autor, 

engendra o conceito de um conjunto de sistemas e módulos distintos, de diferentes 

fornecedores. O autor em questão prefere o conceito de Sistemas de Informações 

Educacionais “como referência ao conjunto de sistemas voltados para os processos de ensino 

nas instituições educacionais” (ibidem) por abarcarem processos administrativos, 

educacionais e de geração de conteúdos em ambientes virtuais.  

Como temos por foco os programas que auxiliam a educação presencial, com relações 

importantes com os espaços e os tempos da sala de aula (ainda que seu uso promova 

mudanças que veremos a seguir), consideramos adequado o conceito de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA) para a análise a que nos propomos. Tomamos a contribuição de 

Keegan (1988), para quem esses programas têm em comum a separação física entre 

professores e alunos, o que os distingue da educação presencial; o suporte de uma organização 

educativa, o que os distingue do estudo autodidata e das aulas particulares; o uso de rede de 

computadores para apresentar e distribuir conteúdo educacional; a comunicação bidirecional, 

mediada por computador propiciando aos estudantes a comunicação com seus pares, seus 

professores, gestores e apoio da instituição. Podemos incluir aqui, fruto do desenvolvimento 

de mecanismos que possibilitam a interação síncrona e assíncrona, o encontro, o trabalho e a 

produção colaborativa entre os atores. Palloff e Pratt (1999) sugerem, ainda, como 

característica o fato do aprendizado ser controlado pelo estudante e não apenas pelo professor, 

o que, certamente, tem limites em razão do objetivo, do conceito de aprendizagem de seus 

gestores, da instituição e do contexto em que são utilizados.  

Os AVA emergem, como dissemos, no contexto da educação online compreendida 

como “um conjunto de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas por meios telemáticos, 

como a internet, a videoconferência e a teleconferência” (MORAN, 2003, p.39). A origem 

dos AVA é possível a partir de dois passos tecnológicos importantes: a criação de 

navegadores (browser) para a rede de computadores e a abertura da internet ao uso comercial 

(KENSKI 2007, p.96). As janelas gráficas tornaram possível a apresentação de imagens, o 

que trouxe a marca da linguagem icônica. Os AVA começaram a ser utilizados em empresas e 

universidades com fins educativos. Programas como WEBCT, Learning Space e Blackboard, 

proprietários ou os de código livre como AulaNet, Teleduc e mais tarde o Moodle, esses de 

código livre, entram no cotidiano das instituições.  
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São várias as definições de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Visões amplas, não 

centradas somente na sua característica técnica, trazem propostas como a de Santos (2003, 

p.18), que afirma que  

um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde seres 

humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção 

de conhecimentos, logo a aprendizagem. [...] Se entendermos aprendizagem 

como um processo sócio-técnico onde os sujeitos interagem na e pela cultura 

sendo esta um campo de luta, poder, diferença e significação, espaço para 

construção de saberes e conhecimento, então podemos afirmar que sim.  

 

Essa visão é corroborada pelos autores que entendem a internet, o ciberespaço em seu  

todo como um grande ambiente virtual de aprendizagem na medida em que têm por potencial 

a construção de conhecimentos. Nessa perspectiva, tudo é AVA: lista de discussão, blog, 

fórum permanente, chat, redes sociais etc., desde que utilizados com fins pedagógicos. 

Em nosso estudo, escolhemos trabalhar com ambientes virtuais estruturados, aqueles 

desenvolvidos para apoiar o processo de ensino e de aprendizagem via rede 

[...] softwares projetados para atuarem como salas de aula virtuais, gerando 

várias possibilidades de interações entre os seus participantes, além de 

possibilitar a educadores a criação, com facilidade, de cursos online de 

qualidade. (PRETTO et al., 2009, p.7) 

 

Eles foram criados a partir da década de 1990 tendo como base a evolução e a criação 

dos navegadores web, que trouxeram a tecnologia de janelas gráficas com uma linguagem 

icônica mais simples, de fácil assimilação pelo usuário sem experiência computacional. Vale 

lembrar que “Os ambientes não são uma repetição de processos existentes, ou uma nova 

forma para a estrutura da educação. Eles produzem uma diferença significativa na 

transformação dos processos estabelecidos na Educação” (FRANCO et al., 2003, p.344).  

Kenski (2007, p.96) sintetiza característica e interações, afirmando que os AVA  

possibilitam compartilhar conteúdos de maneira síncrona e assíncrona, 

suportam o trabalho colaborativo, a produção de conteúdo de forma 

individual e colaborativa, nas diferentes linguagens, a orientação individual e 
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coletiva pelo professor. As características tecnológicas do ambiente virtual 

devem garantir o sentimento de telepresença, ou seja, mesmo que os usuários 

estejam distantes e acessem o mesmo ambiente em dias e horários diferentes, 

eles se sintam como se estivessem fisicamente juntos, trabalhando no mesmo 

lugar e ao mesmo tempo.  

 

Basque e Doré (1998), no artigo “Le concept d’environnement d’apprentissage 

informatisé”, procuram definir e problematizar cada um dos termos. Tomam da teoria dos 

sistemas a compreensão do termo ambiente, como lugar que abriga um conjunto de sistemas, 

percebendo os aprendizes e o professor também como um sistema que reúne subsistemas. 

Nessa visão, um sistema é um conjunto que, sob efeito de um estímulo, gera uma resposta, e 

em que as ações se orientam para um fim comum. Para elas, os AVA são um lugar real ou 

virtual que abriga um ou vários sistemas que interagem com um objetivo comum: a 

aprendizagem. O ambiente se estrutura tendo como eixo a construção do saber por uma 

comunidade de “aprendentes” e não sobre a transmissão de informações. A justaposição dos 

termos ambiente e aprendizagem subentende uma perspectiva colaborativa e estratégias 

pedagógicas fundadas sobre o cognitivismo e o construtivismo. O termo informatizado remete 

à condição de parte das interações entre os subsistemas ser sustentada por recursos da 

informática. Para as autoras, a condição dos AVA é bastante diversa do ensino assistido por 

computador e reclama uma nova taxonomia e novos critérios para a compreensão de seu usos.  

O ambiente, longe de ser secundário, é fundamental e influencia a interação entre os 

sistemas, assim como a disposição de uma sala de aula condiciona interações diversas. A sua 

condição de maleabilidade em razão das demandas e necessidades dos grupos é elemento 

importante que “materializa” concepções de educação. Ambientes pré-estruturados e com 

poucas possibilidades de alteração condicionam menor autonomia aos seus usuários e menor 

possibilidade de interações. Para as autoras, nos ambientes estão colocadas as metáforas das 

compreensões acerca da aprendizagem. Teorias da educação como transmissão de 

conhecimentos e mudança de comportamento ou como construção de conhecimentos e 

mudanças cognitivas propiciam a elaboração e o uso de diferentes desenhos nos ambientes 

virtuais e nas metáforas utilizadas para a sua estruturação: podem ter o formato de salas de 

aula (podendo ser de encontro e diálogo), de espaço de entrega de um produto (previamente 

desenhado), entre outros.  
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Vários autores, como Wilson (1996), Perkins (1991) e Jonassen (1994), associam o 

paradigma construtivista ao conceito de ambiente virtual, o que a nossa experiência como 

docente demonstra não ser condição sine qua non na utilização dos AVA: há usos 

absolutamente transmissivos tendo os AVA como meio.  

Essa percepção dos AVA numa perspectiva construtivista também está presente na 

visão de Kenski (2007, p.95), para quem os AVA 

oferecem condições para a interação (síncrona e assíncrona) permanente 

entre seus usuários. A hipertextualidade – funcionando como sequências de 

textos articulados e interligados, entre si e com outras mídias, sons, fotos, 

vídeos etc. – facilita a propagação de atitudes de cooperação entre os 

participantes, para fins de aprendizagem. A conectividade garante o acesso 

rápido à informação e à comunicação interpessoal, em qualquer tempo e 

lugar, sustentando o desenvolvimento de projetos em colaboração e a 

coordenação das atividades. Essas três características – interatividade, 

hipertextualidade e conectividade – já garantem o diferencial dos ambientes 

virtuais para a aprendizagem individual e grupal. No ambiente virtual, a 

flexibilidade da navegação e as formas síncronas e assíncronas de 

comunicação oferecem aos estudantes a oportunidade de definirem seus 

próprios caminhos de acesso às informações desejadas, afastando-se de 

modelos massivos de ensino e garantindo aprendizagens personalizadas.  

 

Wilson (1996, p.5) os define como “um lugar onde as pessoas podem mobilizar 

recursos para construir sentidos e soluções significativas para problemas”.
1
 O autor aponta 

problemas na conceituação, visto que, para propiciar a aprendizagem, o ambiente não deve ser 

totalmente predefinido e estruturado, porém é preciso que se coloquem à disposição dos 

usuários os meios e os recursos necessários à aprendizagem, à medida que as necessidades 

emerjam. Deve haver espaço para a iniciativa e para a redefinição do papel do formador, 

como também garantir as interações entre pares.  

O conjunto de funcionalidades que os diferentes programas reúnem não é inteiramente 

novo. Em verdade, programas como correio eletrônico, listas de discussão e fóruns podem ser 

incorporados e articulados nos AVA. Franco et al. (2003) lista quatro estratégias para a 

modelagem dos AVA: incorpora elementos já existentes na web, agrega elementos de 

atividades específicas de informática (gerenciamento de arquivos e cópias de segurança), cria 

                                                           
1
 No original: “a place where people can draw upon resources to make sense out of things and construct 

meaningful solutions to problems” (WILSON, 1996, p.5 apud BASQUE; DORÉ, 1998, nossa tradução).  
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elementos específicos para atividade educativa (módulos de conteúdo e avaliação), e, 

finalmente, adiciona elementos de administração acadêmica sobre cursos e alunos etc. Os 

AVA reúnem ainda as características (inicialmente referidas aos LMS) de gerenciar, controlar 

e emitir relatórios acerca de acessos, atividades realizadas, interações, conteúdos, o que não é 

o foco principal de outros programas disponíveis na web, embora integrem alguns deles. Vale 

notar ainda que as condições de criação e propriedade têm também papel importante. Para 

Franco et al. (2003, p.344) há duas categorias fundamentais de AVA  

O primeiro tipo foi desenvolvido com base em um servidor web, utilizando 

sistemas abertos ou distribuídos, livremente, na internet. O segundo tipo se 

constitui em sistemas que funcionam em uma plataforma chamada 

proprietária, na qual a empresa que construiu o ambiente promove o seu 

desenvolvimento e controla a sua venda. 

 

Santos (2003, p.4) coloca a multiplicidade das mídias e das interações que um AVA 

possibilita 

A aprendizagem mediada por AVA pode permitir que através dos recursos 

da digitalização várias fontes de informações e conhecimentos possam ser 

criadas e socializadas através de conteúdos apresentados de forma 

hipertextual, mixada, multimídia, com recursos de simulações. Além do 

acesso e possibilidades variadas de leituras o aprendiz que interage com o 

conteúdo digital poderá também se comunicar com outros sujeitos de forma 

síncrona e assíncrona em modalidades variadas de interatividade: um-um e 

um-todos comuns das mediações estruturados por suportes como os 

impressos, vídeo, rádio e tv; e principalmente todos-todos, própria do 

ciberespaço. 

 

Chama a atenção, ainda, para a condição de permutabilidade entre sujeitos (emissores 

e receptores) da comunicação e das possíveis relações por eles construídas,  

Os ambientes virtuais correspondem a conjunto de elementos técnicos e 

principalmente humanos e seu feixe de relações contido no ciberespaço 

(internet ou Intranet) com uma identidade e um contexto específico criados 

com a intenção clara de aprendizado. O trabalho colaborativo e participação 

online são características fundamentais [...] englobam os componentes 

técnicos (computadores, modem, conectores, servidores web, software, 

conjunto de sites), todo o conjunto de elementos físicos, biológicos e 

humanos (associados, membros, colaboradores, mediadores, programadores) 
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e os seus feixes de relações que produzem e os constituem ao gerar as suas 

próprias dinâmicas de produções. (SANTOS, 2003, p.5-6) 

 

Os programas possibilitam, ainda, o registro (e, portanto, o controle) do acesso, das 

atividades de cada participante: a leitura, a produção de conteúdos, o trabalho individual e a 

colaboração e troca de informações entre pares. Podem emitir relatórios acerca de todas as 

ações ali empreendidas. 

A questão do registro nos interessa especialmente neste trabalho, em razão de, além de 

constituir o próprio uso do programa, é também o que fica, a memória do fazer pedagógico 

que, entendemos, integra a cultura escolar.  

O uso das TIC e o desenvolvimento da internet proporcionaram, como dissemos antes, 

a aproximação de dois contextos até então completamente apartados: o do ensino presencial e 

o do ensino a distância. Essa condição de aproximação deu origem ao que autores chamam de 

Ensino Híbrido. Carvalho Neto (2009, p.39) refere-se a ele da seguinte maneira:  

O conceito de cursos combinados ou híbridos estabelece um novo processo 

de ensino baseado na internet. [...] As TICs se portam como 

potencializadoras do ensino presencial fora do âmbito das salas de aula. O 

conceito de ensino híbrido altera o conceito atual de aula, que hoje se 

entende por espaço e tempo previamente definidos e com interação 

presencial. Com o ensino híbrido esta relação espaço-tempo torna-se 

flexível. Moran (2000) salienta que, no EH, professores e alunos continuam 

em aula fora do espaço presencial, no meio virtual em comunicação 

constante no ambiente virtual. 

Neste trabalho, estamos considerando o paradigma do Ensino Híbrido e do uso dos 

programas citados como apoio ao ensino presencial, e não a sua substituição. Os sistemas de 

informação voltados para o uso pedagógico constituem elemento fundamental para o Ensino 

Híbrido. Temos, portanto, como foco o uso de AVA como apoio ao ensino presencial e nos 

interessam esses espaços virtuais no que propiciam de registros das metodologias, das práticas 

e das interações do fazer pedagógico.  

O quadro da Figura 1, proposto por Filatro (2007, p.50) acerca da utilização das TIC 

na educação online, oferece-nos uma tipologia para identificar o objeto de nosso estudo: 
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Figura 1 – Padrões de utilização de tecnologias de informação e comunicação na 

educação online. 

 

Propomo-nos conceituar e construir a análise documental dos registros de AVA 

utilizados como apoio ao ensino presencial na Educação básica, como será retomado na 

sequência deste trabalho. Veremos usos que podem ser localizados nos padrões Suplementar, 

Essencial e Colaborativo do quadro da Figura 1, embora, como se pode perceber em 

observações de utilização, o processo de apropriação pelos professores, normalmente, se 

inicie com o foco no Conteúdo, passando a incluir a Comunicação e as Atividades num 

segundo momento.  
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2 Elementos constituintes e funcionalidade dos AVA 

“Podemos dizer que um ambiente virtual de aprendizagem 

pode ser percebido não só como um ambiente constituído a 

partir da rede, mas também como um espaço de amplas 

possibilidades de construção de conhecimento, onde 

‘memórias’ da rede se entrelaçam com memórias, imaginação, 

conhecimento, dos sujeitos que com ela interagem, 

ressignificando conceitos e reconstituindo o atual de cada um a 

cada instante.”  

(PRETTO et al., 2009, p.6) 

 

Ainda que a formulação do nosso problema de pesquisa se faça a partir da experiência 

com a implantação e utilização do AVA Moodle no Ensino Fundamental e Médio e a análise 

documental se faça sobre registros em ambientes que utilizam esse programa, achamos por 

bem reunir um conjunto de características que podem integrar diferentes AVA. Essa opção se 

justifica pela intenção de reconhecer os AVA como objeto da cultura escolar, por princípio, 

não nos atendo às características de um ou de outro programa.  

Para empreender essa caracterização, ampla e não limitada a um programa, a pesquisa 

bibliográfica acabou por nos conduzir aos trabalhos focados na avaliação de AVA. Isso 

porque nenhuma outra fonte foi tão longe em detalhar essas características, propondo uma 

taxonomia para poder medi-las, avaliá-las, enfim, valorá-las. Nesse processo alguns trabalhos 

são fundamentais. Destacamos a contribuição dos trabalhos de Fagundes e Grings (2002), 

Schlemmer (2002), Schlemmer e Fagundes (2001), Schlemmer et al. (2006), e ainda a 

detalhada sistematização do trabalho de vários autores, incluindo as citadas, realizada por 

Carvalho Neto (2009). Os trabalhos foram construídos para avaliar os diferentes AVA em uso 

nas Universidades em que atuam. O trabalho foi objeto da tese de Schlemmer (2002), em que 

foi apresentado na íntegra, sendo posteriormente revisto e simplificado.  

Carvalho Neto (2009, p.99-104) analisa as diferentes taxonomias mostrando como a 

classificação difere em razão da perspectiva da análise: aquela da instituição ou a do usuário. 

Ao escolher a perspectiva do usuário, o autor propõe dois agrupamentos: o das 

funcionalidades de trabalho individual e coletivo, que englobam as interações estudante-

conteúdo, e o das funcionalidades de colaboração e comunicação, que reúnem os instrumentos 
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de comunicação assíncronos e síncronos, envolvendo as interações estudante-conteúdo, 

estudante-estudante, estudante-instrutor e instrutor-instrutor. A partir disso, faz uma revisão 

bibliográfica propondo dois conjuntos exaustivos de funcionalidades. Ainda que, nas 

experiências a serem analisadas, tenhamos um uso de AVA que não reúne a íntegra das 

funcionalidades, julgamos interessante integrá-las a este trabalho. No entanto, consideramos 

que a proposta de Schlemmer et al. (2006) é mais clara na organização das funcionalidades e 

nos conjuntos construídos; portanto, o tomamos como norte. As autoras criticam modelos de 

avaliação reducionistas com pouca ênfase nas questões pedagógicas e propõem um olhar  

complementar, mais abrangente e sistêmico [...] para a análise desses 

ambientes, incluindo a concepção epistemológica sobre a qual foi 

desenvolvido, a funcionalidade, a usabilidade e a avaliação do sistema, 

sobretudo no contexto humano ou sistemas organizacionais dentro dos quais 

ele se insere. (SCHLEMMER et al., 2006, p.479) 

Chamam a atenção para o contraste entre os dois paradigmas sobre os quais repousam 

a compreensão do processo educacional, a “Cultura do Ensino fundamentada numa Sociedade 

Industrial” e a “Cultura da Aprendizagem impulsionada pela Sociedade em Rede”, e, a partir 

do segundo, propõe um Modelo interacionista/construtivista sistêmico para a avaliação de 

AVA, tomando várias perspectivas complementares, e não excludentes, para analisá-los.  

Perspectiva Técnica: considera as ferramentas disponibilizadas pelo AVA: 

ferramentas de autoria, de trabalho individual e coletivo, suporte tecnológico 

e serviços diversos; 

Perspectiva Didático-pedagógica: analisa as questões epistemológicas e os 

paradigmas educacionais que fundamentam a criação de um AVA; 

 Perspectiva Comunicacional-social: analisa a dinâmica nas interações 

comunicacionais e sociais que um AVA possibilita; 

Perspectiva Administrativa: considera questões referentes à administração 

das comunidades dentro do AVA e o papel dos diferentes atores 

(conceptores de comunidades, articuladores, alunos, secretários, etc.). 

(SCHLEMMER et al., 2006, p.479-80) 

A partir dessas perspectivas, as autoras organizam um extenso conjunto de 

funcionalidades. Escolhemos aqui aquelas que descrevem elementos disponíveis nos AVA 

para professores e alunos, excluindo descritores relacionados à avaliação de adequação e 
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usabilidade, concepção pedagógica intrínseca, análise dos ambientes por usuários e elementos 

relacionados à gestão como custos, necessidade de servidor, comparação com outros AVA.  

Veremos que as experiências a serem analisadas possuem um conjunto de 

funcionalidades menos extenso que o apresentado.  
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Figura 2 – Avaliação do AVA na perspectiva tecnológica e comunicacional/social 

(SCHLEMMER et al., 2006, p.482-5). 

 

Caracterizados os AVA, seus conceitos, possibilidades e modos de operar, fecharemos 

a parte conceitual deste trabalho retomando elementos tratados nos capítulos referentes à 

memória e à cultura escolar, refletindo sobre a sua relação com os AVA e os registros neles 

reunidos. No detalhamento que fizemos, mostramos como as ferramentas que integram os 

AVA possibilitam ao professor informar, indicar (por meio de links) e publicar conteúdos, 

propor atividades interativas e acompanhá-las, verificar a produção, a interação e os caminhos 

percorridos por seus alunos. É possível, ainda, comparar informações acerca de cada um e de 

diferentes alunos e grupos. São essas condições que nos levam a tecer relações entre os 

registros aí reunidos, vislumbrando a sua potência como um arquivo virtual do fazer 

pedagógico, já que toda utilização dos AVA é registrada, da entrada no ambiente às áreas 

visitadas, dos conteúdos e propostas lidas à realização de atividades, correções e interlocuções 

com colegas e com professores.  
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Parece-nos possível considerar que os registros preservados nos AVA tornem visíveis 

o fazer pedagógico, o currículo operado na prática. A possibilidade de compreender o 

currículo, na sua dimensão ampla, diz respeito, necessariamente, a alcançar os elementos da 

sua apropriação e transformação no trabalho escolar cotidiano. Nesse sentido, justifica-se, 

para além do estudo do texto prescritivo, o olhar sobre as suas transformações no interior da 

escola a partir das leituras e compreensões dos diferentes dados. 

E parece-nos que a análise dos vestígios disponíveis nos AVA possibilite esse olhar 

para o currículo na sua condição de projeto, de apropriação e de práticas no cotidiano. Vale, 

ainda, lembrar que o saber escolar é também o  

veículo de transmissão e formação de valores entre os estudantes. A 

dimensão educativa, portanto, é configurante deste saber através da seleção e 

didatização realizada: saberes negados ou afirmados; formas democráticas 

ou autoritárias de ensinar, métodos baseados na repetição e memorização, ou 

baseados no desenvolvimento do raciocínio e pensamento crítico. (FESTER; 

MONTEIRO, 2006) 

 

Assim os registros trazem as escolhas dos conteúdos tanto quanto os valores e visões 

que se pretende transmitir aos estudantes e que são vividos na interação entre professores e 

alunos (e registrados no ambiente), nas mensagens que trazem os critérios de avaliação, as 

consignas e as exigências registradas e satisfeitas (ou não), a orientação ao grupo e a revisão 

do trabalho de cada aluno.  

E o que nos leva a nos debruçar sobre os registros nos AVA, como veremos, é 

justamente indagar se o que vemos são os elementos tanto do currículo prescrito quanto do 

materializado nas práticas e nas interações do cotidiano. Seriam os AVA possíveis janelas 

para vislumbrar o currículo?  

Com esse olhar vamos aos dados! 
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CAPÍTULO V  

A PESQUISA 

 

Escolhemos trabalhar a pesquisa no sentido de examinar os registros preservados em 

AVA, e as suas relações com o currículo (o prescrito e o realizado por meio das ações 

propostas e interações entre alunos e professores).  

A nossa escolha recaiu sobre os registros de AVA utilizados na escola (Ensino 

Fundamental e Médio) em atividades de apoio ao Ensino presencial. Faz-se necessário 

justificar essa escolha visto que talvez a abordagem fosse óbvia em trabalhos na modalidade 

de ensino totalmente a distância, pois tudo o que é feito no curso está registrado no ambiente 

virtual. Outro fator que deveria nos encaminhar para a escolha pelo ensino totalmente a 

distância seria o forte crescimento dessa modalidade, sobretudo no Ensino Superior. De 2011 

para 2012, o crescimento foi de 12,2%, contra 3,1% nos cursos presenciais. Em 2012, 15% 

dos alunos dos cursos superiores estavam matriculados na modalidade a distância, o que 

perfaz 1.113.85 (MEC/INEP, 2011-2012).  

Ocorre que o nosso interesse pela escola básica e pela sua memória, objeto de várias 

atividades profissionais anteriores, nos leva a identificar a necessidade de discussão acerca da 

memória na contemporaneidade, em que o registro material e o registro digital passam a 

integrar um mesmo acervo de memória e, no nosso entendimento, devem ser pensados nessa 

perspectiva. Ao nos aprofundarmos nas recentes questões trazidas pela Cultura Escolar, 

parece-nos que o seu diálogo com a questão do digital pode contribuir para ampliação do 

olhar sobre o que é vestígio do fazer cotidiano na escola. Procuramos, na análise que se segue, 

nos espaços virtuais, os marcos desse cotidiano, de maneira a justificar a salvaguarda dos 

acervos digitais que têm o risco do mesmo destino dos acervos materiais ou que, em algumas 

escolas que visitamos, se constituem como o único vestígio, já que não ocupam espaço físico 

e serão preservados enquanto houver um computador capaz de ler os programas em que os 

conteúdos foram produzidos.  
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Escolhemos como metodologia de pesquisa, como dissemos anteriormente, o Estudo 

de Caso para abordar experiências selecionadas, na perspectiva de compreendê-las em 

profundidade e, ainda, a partir da compreensão dos seus contextos e relações, poder construir 

uma generalização acerca dos AVA e do seu potencial de registro da cultura escolar que 

entendemos ser necessária para reivindicar o seu lugar como parte do acervo da memória 

escolar que merece o interesse e as políticas de salvaguarda necessárias à sua preservação.  

Se as ideias e teorias pedagógicas podem ser conhecidas através de escritos, 

as rotinas do quotidiano escolar e das vivências da condição de criança, de 

aluno/a e de professor terão de ser investigadas através das memórias e 

materiais a elas associados. [...] Através da atenção aos pequenos factos e ao 

vivido material, que constituem a vida quotidiana, reintroduzem-se os 

actores sociais, não na sua singularidade, mas naquilo que lhes é comum, 

enquanto sujeitos vivendo em sociedade, onde a individuação toma lugar. 

(FELGUEIRAS, 2005, p.92)  

 

Optamos por estudar em profundidade dois contextos de uso de AVA na escola. A 

escolha dos dois casos obedeceu aos seguintes critérios: 

 experiências escolhidas dentre as apresentadas em congressos MoodleMoot, 

evento que reúne profissionais envolvidos no uso do programa, em São Paulo, 

desde 2008; 

 permanência da utilização do programa na atualidade;  

 autorização das instituições para acesso aos registros preservados nos 

ambientes virtuais e aos educadores envolvidos nos projetos para entrevistas. 

Vale aqui uma menção ao programa Moodle, visto que esse não é o único programa 

desenhado para a educação a distância ou apoio a atividades presenciais. Algumas 

características nos fizeram escolhê-lo. Em primeiro lugar, a nossa experiência de quase uma 

década na utilização do programa, tanto no Ensino Superior quanto na Escola Básica, nos 

garantiu um conhecimento acerca da íntegra de suas ferramentas, que consideramos 

fundamental para a análise dos dados coletados. Em segundo lugar, o fato de ser um programa 

gratuito e de código aberto, possibilitando a adequação pelos usuários às suas necessidades de 

forma simples, criativa e colaborativa, garantindo variações e desenhos diversos: o programa 
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se adapta às condições da escola, e não o contrário. Finalmente, uma imensa disponibilidade 

de referências, grupos de discussão em várias línguas, congressos, numa perspectiva 

colaborativa, garantiram fontes interessantes para a pesquisa, o que nenhum programa 

“comercial” possibilitaria.  

O programa Moodle, acrônimo para Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objeto), foi criado 

pelo australiano Martin Dougiamas, em 1999, no contexto de seu doutorado no Science and 

Mathematics Education Centre da Curtin Universidade de Tecnologia, em Perth, na Austrália. 

Com a tese intitulada The use of Open Source software to support a social constructionist 

epistemology of teaching and learning within Internet-based communities of reflective inquiry 

[A utilização de softwares livres para apoiar a epistemologia social construtivista no ensino e 

aprendizagem de comunidades, por meio do desenvolvimento de atividades reflexivas], 

segundo seu criador, o programa apoia-se no modelo pedagógico do social construcionismo e 

na crença do potencial dos programas gratuitos de código aberto. O programa ganhou o 

mundo. É usado por grupos e instituições em projetos e atividades voltados para o trabalho 

educativo cooperativo e a educação a distância. Posteriormente foi implantado também por 

empresas. É usado, hoje, por 76 milhões de pessoas em 240 países. Comunidades de usuários 

e desenvolvedores em todo o mundo utilizam, desenvolvem e partilham experiências e 

melhorias no uso da plataforma. A troca de experiências é constante. 

A partir do levantamento inicial, decidimos pelo aprofundamento da pesquisa em duas 

instituições. Na primeira, a que chamamos de Escola A, selecionamos um só projeto, 

realizado no Ensino Médio, por considerar tanto o processo de implantação como os registros 

reunidos significativos para a nossa análise.  

O segundo caso, o qual denominamos Escola B, foi escolhido em razão da amplitude e 

da permanência da utilização do AVA numa escola privada que, desde 2006, mantém e 

amplia a utilização do programa no Ensino Fundamental e Médio, apoiando todas as 

atividades da escola e mantendo os registros dos anos anteriores disponíveis e consultáveis 

aos professores e alunos.  
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Na construção do processo de coleta e análise de dados, essa escolha foi se 

configurando adequada já que pudemos aprofundar uma utilização específica, na Escola A, e 

“abrir a lente” da pesquisa para um uso institucionalizado em toda a escola, na Escola B. 

As duas instituições utilizam o programa Moodle.  

 

1 A Escola A 

 

Fundada em 1966, com uma primeira unidade de Pré-Escola, a escola se constituiu 

como experimental valendo-se da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 que flexibilizou 

currículos. Tendo como diretriz pedagógica inicial as visões e proposições de Maria 

Montessori, a escola se estruturou sobre uma proposta de educação renovada, centrada no 

aluno, com espaços generosos e equipe bem formada. Onze anos depois, já oferecia todos os 

segmentos do Ensino Básico e Médio. Além da marca da renovação, a instituição teve um 

crescimento rápido. Ainda nos anos 1970, a escola deu início ao uso de computadores, tendo 

sido pioneira na formação e utilização da linguagem Logo. O uso de tecnologias esteve 

presente ao longo de sua trajetória, com implantação de laboratórios de informática nos anos 

1990, acesso à internet e, recentemente, a implantação do uso de tecnologias móveis e 

conteúdos digitais. A instituição contava, no momento da coleta de dados, com um total de 

seis unidades, sendo três em São Paulo, três no interior do Estado de São Paulo.  

Tivemos a oportunidade de acompanhar a implantação, desde o diagnóstico inicial até 

o uso efetivo do AVA, por cerca de três anos, entre 2008 e 2011, e tivemos acesso 

permanente ao AVA desde sua implantação.  

Escolhemos trabalhar com os registros do Ensino Médio por ser esse o mais completo 

e extenso em termos de tempo, com utilização do AVA desde o princípio e com grande 

variedade de utilizações. Foi no acompanhamento do trabalho nessa instituição que emergiu a 

questão que deu origem a esta pesquisa de doutorado. A documentação reunida para o 

tratamento deste projeto inclui todos os relatórios da implantação do AVA na instituição, a 
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consulta aos registros preservados em todas as salas virtuais e a realização de cinco 

entrevistas com professores que utilizaram o AVA, no Ensino Médio.  

A implantação do AVA Moodle se deu como resultado de um trabalho de diagnóstico 

acerca dos usos que a instituição fazia de tecnologias no contexto de seu cotidiano, no ano 

2007. Realizado por consultoria externa à escola, o trabalho previa o mapeamento de 

estrutura, metodologias e experiências de utilização de tecnologias, assim como a elaboração 

de um conjunto de propostas para melhoria e inovação. A justificativa da direção para a 

realização do trabalho tinha como foco a retomada e renovação de uma área que já fora “de 

ponta” para a instituição, porém recebera menos atenção nos últimos anos.  

Conforme relatório datado de 2009, em que eram apresentados os processos e avanços 

no uso de tecnologias na escola, nos últimos três anos, o uso do Moodle fora sugerido como 

solução a um conjunto de problemas constatados. Num trecho do relatório consta: 

 1. Por que um LMS para a escola A 

Entre abril e junho de 2007, tive como incumbência realizar um estudo acerca do 

uso de tecnologias na Escola. Durante 10 semanas, foram visitadas todas as 

unidades próprias da instituição, entrevistados coordenadoras, diretores, 

professores e orientadores de laboratórios. 

O processo resultou num documento, que foi apresentado e discutido com a 

liderança da escola. A partir das discussões foi possível traçar e implementar 

algumas propostas de trabalho. 

A decisão pela implementação de um programa do tipo LMS se configurou como 

resposta aos seguintes problemas e demandas encontrados, no processo de 

diagnóstico: 

- uso do programa de e-mail como principal ferramenta de comunicação o que 

vinha gerando sobrecarga e falta de organização nos processos de trabalho; 

- impossibilidade de acesso remoto, falta sistemática de registro dos processos e 

produtos do trabalho da gestão;  

- impossibilidade de acesso remoto às informações e compartilhamento de 

documentos de trabalho tanto por alunos como por professores;  

- informações e processos de interesse das escolas pouco acessíveis, soluções 

particulares, mantidas em arquivos pessoais e descartados ao final de cada ano; 
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- ausência de qualquer instrumento, que não a reunião, para o acompanhamento do 

trabalho pedagógico por parte dos coordenadores; 

- falta de um projeto para o uso de tecnologias na escola 

(RELATÓRIO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MOODLE NAS 

UNIDADES DA ESCOLA A, agosto 2009) 

 

O passo seguinte foi a realização de algumas experiências-piloto durante o ano 2008. 

Sete salas virtuais foram implantadas. O mesmo relatório informa que foram realizadas 

experiências-piloto com grupos de professores e com alunos do Ensino Médio, totalizando 

sete salas virtuais. Uma delas foi utilizada para o acompanhamento de professoras da 

Educação Infantil, de quatro das unidades da escola, para a implantação da pedagogia de 

projetos. Duas salas foram utilizadas para projetos pontuais de estudo do meio e de 

preparação para uma simulação promovida por uma Universidade. Três salas foram 

destinadas ao projeto que, aqui, denominaremos Iniciação Científica,
1
 nos moldes daqueles 

realizados no Ensino Superior, utilizadas durante todo o ano. Finalmente, foi implantada uma 

sala virtual para uma classe de alunos da 1ª série do Ensino Médio, numa nova unidade da 

instituição, situada numa favela. A sala foi utilizada durante todo o ano para uma disciplina de 

Tecnologia.  

Avaliadas as experiências-piloto como bem-sucedidas, optou-se pela implantação do 

AVA no Ensino Médio, no ano 2009. No projeto, os alunos de cada classe teriam acesso a 

duas salas virtuais, uma para todas as disciplinas, tendo como projeto a gestão da sala pelos 

professores tutores
2
 da classe, e outra apenas para o projeto de Iniciação Científica. O 

relatório de implantação do projeto assim justificava esta decisão:  

 

                                                           
1
 O projeto possui um nome próprio, mas neste trabalho será denominado Iniciação Científica (IC). 

2
 A escola mantinha um projeto denominado “Tutoria”, que se constituía na orientação de estudos dos alunos. 

Em encontro semanal com o professor-tutor eram trabalhadas questões relacionadas ao processo de estudo, 

dificuldades de cada aluno e das relações grupais, estabelecidas metas individuais. O professor tutor tinha ainda 

acesso ao trabalho dos demais professores da série mediando a resolução de problemas. A partir do 2º ano a 

tutoria ampliava as atividades com foco na construção de projeto pessoal que culminava, no 3º ano, nas 

atividades de orientação profissional e escolha de Faculdade. 
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A utilização do LMS Moodle, no ano de 2008, junto aos alunos do Ensino 

Médio da Escola A, ainda em caráter experimental, apontou avanços 

importantes no que diz respeito à organização do trabalho do aluno e o seu 

acompanhamento pelo professor. A estes soma-se o acompanhamento do 

trabalho dos educadores por seus respectivos gestores. 

Diante da necessidade crescente do trabalho em rede, do desenvolvimento de 

uma postura de estudante autônomo e da enorme facilidade dos alunos no 

uso de tecnologias, propõe-se a implantação do “Escola A Virtual” para 

todos os 1as séries do Ensino Médio.  

A implantação deste programa em Universidades e ainda a aprovação da lei 

que faculta ao Ensino Médio a realização de 20% de sua carga horária por 

meio de Educação à Distância fortalecem a necessidade de ampliação e 

sistematização do uso deste ambiente de formação e de colaboração. 

(PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA A 

VIRTUAL, 2008, p.1)  

 

A Proposta definia ainda  

 Objetivos 

. Contribuir para a organização do trabalho do aluno que ingressa no Ensino 

Médio; 

. Contribuir para organização e acesso permanente a materiais e registros 

produzidos por professores e por seus alunos; 

. Ampliar a interação professor-aluno e o acompanhamento do estudante por 

seu tutor; 

. Contribuir para a organização do trabalho dos educadores; 

. Propiciar a pesquisa e o aprofundamento das atividades realizadas em sala 

de aula.  

 

 Contextos de Utilização 

A partir dos objetivos previstos e da avaliação da Coordenação do Ensino 

Médio decidiu-se  
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- pela implantação do uso sistemático e supervisionado junto aos tutores de 

do 1as. séries do Ensino Médio em todas as unidades;  

- pela utilização por todos os professores do 1º ano do Ensino Médio que 

deverão publicar um conjunto básico de documentos (a ser pormenorizado 

adiante) e a quem estará facultado o uso mais amplo caso desejem. 

- pela continuidade e ampliação do uso do programa pelos educadores do 

Projeto de Iniciação Científica; 

(PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA A 

VIRTUAL, 2008, p.2)  

 

No documento citado, ainda são descritas todas as etapas de implantação do projeto de 

utilização do AVA, como a definição das metas iniciais de utilização e a proposta de 

formação inicial e continuada. A implantação envolveu a produção de manuais específicos 

para cada grupo de professores (das disciplinas, tutores e orientadores do projeto de Iniciação 

Científica), a realização de oficinas e a simulação do programa em salas virtuais formatadas 

para as oficinas. Além disso, foram definidas junto às coordenações pedagógicas as atividades 

obrigatórias para todos os professores (um mínimo necessário de publicações) para garantir 

alguma regularidade no uso. Ficou definido, ainda, que os professores que desejassem ampliar 

a utilização para além dos mínimos definidos receberiam orientação constante, assim como 

aqueles para quem a formação inicial não fosse suficiente, em razão da pouca familiaridade 

com o uso de tecnologias. Uma rede de apoio aos professores, constituída por educadores dos 

laboratórios de informática e assessores também foi formada para auxiliá-los. Um informativo 

virtual (newsletter) passou a circular trazendo informações e evidenciando boas práticas no 

uso do programa. Finalmente uma escala de avaliação permanente foi constituída para 

acompanhar o uso do AVA e orientar as ações de formação. Vale notar, na escala da Figura 3, 

que aparecem também as 2as e 3as séries do Ensino Médio. Durante a formação inicial, vários 

professores, que lecionavam também nessas séries, reivindicaram a abertura de salas virtuais. 

Foram prontamente atendidos e, também, definido um professor responsável por cada uma 

delas, na perspectiva de multiplicação da rede de apoio. A Figura 3 mostra as condições de 

uso do programa, pelos professores, sessenta dias após a realização das oficinas de formação. 

Os dados foram coletados a partir dos registros preservados no ambiente virtual.  
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Unidades                

1 – 1ª * 
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X X X X 

2 – 1ª  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

X X X X 

3 – 1ª ** 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

X X X X 

4 – 1ª 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

X 
■ 

X X 

5 – 1ª 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

X X X X 

6 – 1ª 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

X X X X 

                

4 – 2ª 
■ ■ 

 
■ 

   
■ ■ ■ 

 
■ 

X X X 

5 – 2ª 
■ 

      
■ 

   
■ 

X 
■ ■ 

5 -3ª  X       
■ 

  X 
■ 

X 
■ 

X 

6 – 2ª 
■ ■ ■ ■ ■ 

 
■ ■ ■ ■ 

X X X X X 

6 – 3ª   
■ 

 
■ 

  
■ ■ 

      

31/03/2009                  

■Propostas de interação entre alunos                                                                                                                  
■Recepção e devolutiva de trabalhos                                                                                                                         
■Publicação de conteúdos e orientações                                                                                                            
■Utilização mínima obrigatória (plano, avisos e calendário)                                                                       
■Nenhuma utilização ou utilização aquém do obrigatório                                                                             

Figura 3 – Uso do AVA Moodle na Escola A em março de 2009. 
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Nos anos subsequentes, o uso do ambiente virtual for ampliado para o Ensino 

Fundamental 2 (6º a 9º ano) e também para o uso de grupos de professores.  

As salas virtuais dos anos 2008, 2009 e 2010 encontram-se num servidor com vários 

problemas e acesso intermitente.
3
 De 2011 para a frente, todas as salas utilizadas permanecem 

acessíveis, embora, desde 2011, mudanças societárias e de gestão tenham desencadeado 

mudanças pedagógicas marcadas por metodologias tradicionais, ensino transmissivo baseado 

em conteúdo apostilado. A instituição, até então de gestão familiar, foi comprada por um 

grupo maior, proprietário de várias escolas no Brasil, que nasceu como cursinho pré-

vestibular e se estendeu a todos os segmentos da escolaridade e para o Ensino Superior 

notadamente a distância. Além das escolas, a empresa também mantinha, na ocasião da 

aquisição, o foco na venda de material apostilado de produção própria, oferecido a outras 

instituições públicas e privadas. Essa parte foi, posteriormente, vendida a um grupo 

estrangeiro que vem fazendo aquisições de editoras e sistemas de ensino em todo o Brasil. O 

próprio uso do ambiente, hoje, volta-se para o modelo de repositório de conteúdos a serem 

estudados, e mural de avisos com calendário de provas e lição de casa. A mudança do 

processo de avaliação dos alunos, que nesse período privilegiava o trabalho em equipe e hoje 

valoriza o desempenho individual e o sucesso em exames para compor rankings, demonstra 

essa mudança.  

Dentre os processos registrados nas diferentes salas virtuais, escolhemos analisar o 

projeto de Iniciação Científica. A escolha se deu por um conjunto de fatores que 

consideramos relevante explicitar:  

 sua constituição foi feita em parceria com os professores envolvidos no projeto, tendo 

um deles, inclusive, trabalhado na formatação do espaço virtual, de maneira a fazê-lo 

reproduzir a concepção do projeto;  

 a utilização do AVA nesse projeto, além de se constituir como piloto, mantém-se na 

instituição até hoje (embora com diferenças e diminuição do tempo na grade e na 

importância no currículo), porém com pouca modificação do corpo de professores 

                                                           
3
 Durante a coleta de dados, muitas vezes, o ambiente estava inacessível e, tudo indica, está para ser desligado. 

Nos últimos dias da escrita deste texto, o acesso só era possível quando telefonávamos para um funcionário e 

pedíamos para que ele fosse ligado e reiniciado. Todas as consultas se tornaram muito lentas.  
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envolvidos. É possível observar como as decisões dos professores em relação ao 

projeto se configuram no desenho das salas virtuais que constroem;  

 a consulta aos arquivos preservados mostrou a relevância do projeto tanto em termos 

qualitativos quanto em termos quantitativos, sobretudo nos primeiros anos de sua 

utilização, a saber: 

 Em 2008 e 2009 (ano do projeto piloto e da implantação em todo o Ensino 

Médio de cinco Unidades), das 68 salas virtuais implantadas, 17 foram 

destinadas ao projeto de Iniciação Científica ou 25% das salas virtuais.  

 Entre 2008 (ano do piloto) e 2012, toda a orientação para esse trabalho de 

Iniciação científica passa a ser feito no AVA. É possível ver como o trabalho 

se desenvolve com a consulta aos registros presentes nas salas virtuais, ainda 

preservadas pela instituição, assim como a produção parcial e os produtos 

finais. Especificamente em 2012, decidiu-se por uma só sala para reunir todas 

as sete classes que realizavam o projeto, o que nos permite um olhar 

interessante, que abordaremos na sequência. O acesso aos registros de 2013 

mostra o projeto “esvaziado” sem sala específica, apenas como um repositório 

de orientações sem qualquer interação entre alunos e seus professores. 

 

Apesar de ser considerado um projeto importante do Ensino Médio, já tradicional e de 

excelência na escola, nem os registros do projeto nem os seus resultados dos anos anteriores 

ao diagnóstico estavam disponíveis para a consulta. Experiências tão diversas como 

purificadores de água para regiões sem saneamento, dispositivos para guiar cegos, entre 

muitos outros, com produtos passíveis de serem, inclusive, produzidos e lançados no 

mercado, podiam sequer ser conhecidos. Esse foi um dos motivos para a realização do piloto 

do uso de AVA junto à equipe dos professores desse projeto que se entusiasmou, e um dos 

professores da equipe se prontificou a ajudar na formatação da sala virtual. Cada sala, no 

desenho original, reproduzia as etapas de trabalho propostas. O desenho da sala virtual 

utilizada no piloto do trabalho, em 2008, foi construído por um professor envolvido no projeto 

e uma consultora da Tecnologia Educacional. A execução do projeto trazia, ainda, uma 

característica de interdisciplinaridade, envolvendo inicialmente professores de Ciências da 

Natureza (Biologia, Química e Física) e se estendendo para outras áreas, como veremos. O 
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processo se estende por todo o ano, com etapas claras. Recuperamos trechos de entrevistas 

que realizamos, em que são explicitados a origem e o cotidiano do projeto.  

Para podermos adentrar o espaço da escola, lançamos mão do relato oral, um dos 

instrumentos selecionados para o estudo de caso, em face da sua riqueza de informações que, 

via de regra, não estão presentes em nenhum dos documentos a que tivemos acesso.  

“a gente tinha na época, 2004, uma fala muito forte da instituição de que a 

escola tinha uma preocupação em formar alunos autônomos, com autonomia 

para aprender [...] A gente resolveu colocar isso na prática, nos sentamos eu, 

professor de Física e o professor de Biologia... a gente pensou: ‘Olha, como 

é que a gente pode colocar isso na prática? Como é que a gente pode testar 

se o nosso aluno é de fato um aluno leitor e autônomo no seu 

conhecimento?’ [...] Inicialmente, a ideia era fazer o seguinte, a gente queria 

expor o aluno a um desafio de modo que ele tivesse que aprofundar os 

estudos de Física, Química e Biologia, a matérias e a conteúdos que a gente 

não necessariamente ia tratar na sala de aula. [...] a gente não dá, por 

exemplo, nem Física nem Química Quântica. Mas a gente gostaria que o 

aluno aprendesse e entendesse minimamente de Física e Química Quântica. 

Então, inicialmente o projeto era, o desafio pro aluno era o seguinte: ‘Olha, 

vocês têm que montar qualquer coisa, um equipamento, um experimento ou 

demonstrar um experimento e explicar o conceito que está por trás desse 

experimento’. E a gente sabia que pra isso ele iria esbarrar num desses 

conteúdos que a gente não aborda. Então, essa história é o motivador [...] no 

seu início. Desde o começo a gente já planejou dividir o projeto em um ano 

inteiro, já setorizou o projeto [...] a gente já estava na escola saindo do 

sistema bimestral e indo pro trimestral, desde o início a gente falou: ‘Esse 

projeto vai ter três fases’ [...] A primeira fase, a gente chamava na época de 

‘anteprojeto’, a gente deu esse nome, hoje a gente mudou esse nome pra 

‘projeto de pesquisa’, mas no passado chamava ‘anteprojeto’. A ideia era 

que o grupo de alunos pensassem em um projeto, fizessem uma investigação 

mínima e apresentassem aos três professores um documento com uma carta 

de intenções de pesquisa. Isso a gente dava lá um tempo de três meses 

conversando com o aluno. Não tínhamos aula de orientação nesse período, a 

gente fazia isso dentro das aulas de Física, Química e Biologia. Então, a 

gente entrava lá e combinava com eles: ‘Quinze minutos. Vamos falar um 

pouco de projeto’. [...] depois a gente foi sofisticando isso e passou a incluir 

dentro das três aulas de Física, Química e Biologia uma aula por semana, 

pelo menos, a cada mês, só pra isso. E no estágio atual a gente colocou na 

grade horária. Então, a gente tem uma aula por semana só pra fazer esse 

trabalho. Aí, a segunda fase a gente chamou de ‘qualificação’. A gente 

imaginou o seguinte, nessa segunda fase, já com seis meses de projeto 

andando, ele já teria feito a pesquisa, ele já teria escrito essa pesquisa, então, 

a gente pensou num momento em que ele apresentasse todo esse conteúdo 

teórico pra uma banca de professores. E a gente chamou isso de 

‘qualificação’. Então nessa banca ele fazia uma apresentação, ele faz até hoje 

uma apresentação multimídia de toda a sua pesquisa, de todo o caminho que 

ele percorreu até chegar nesse ponto e entrega pra gente isso na forma de um 

artigo científico. E a terceira e última fase é a fase que a gente tem, 
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propriamente, o projeto construído e analisado. A partir do momento que ele 

fez a qualificação ele parte pra parte física da coisa, de construir o 

equipamento, experimento, testar esse experimento e tal, e no final, então aí 

com nove meses de projeto, ele apresenta tudo isso fisicamente e defende 

aquelas ideias da qualificação, aquela pesquisa toda que ele fez. E aí se 

encerra o ciclo com essa terceira etapa.” (PROF. 2)  

 

Vemos, até aqui, a partir do relato do Professor 2, o que abordamos acerca da cultura 

escolar e da escola como espaço de produção e de construção, em que a compreensão do 

currículo e a sua transformação numa prática se faz pela reflexão-na-ação dos professores. 

Isso envolve, necessariamente, a seleção e a didatização (FESTER; MONTEIRO, 2006) de 

conteúdos selecionados, sendo eles o veículo de transmissão e formação de valores, Não está 

em jogo somente o que está sendo ensinado, mas também a forma (democrática ou autoritária) 

e a perspectiva de desenvolver atitudes autônomas e críticas acerca do conhecimento.  

 

“A gente (professores) sempre dividiu de forma que cada professor ficasse 

como orientador de um certo número de grupos [...] E a função desses 

professores era acompanhar de perto cada um desses trabalhos, guiar a 

pesquisa, ensinar metodologia de pesquisa, ensinar inclusive metodologia de 

escrita pra trabalho científico. [...] A gente foi aprendendo a fazer esse 

projeto. Hoje a gente tem muitas modificações daquela ideia original. Por 

exemplo, a gente aumentou bastante a carga, acrescentou uma carga de 

empreendedorismo, marketing, divulgação, que não tinha no início. [...] Hoje 

a gente tem inclusão de inglês, por exemplo, na escrita de parte do trabalho, 

da apresentação do trabalho, produção de vídeos comerciais, logo, slogan. A 

gente foi adaptando isso dada a nossa necessidade do nosso público.” 

(PROF. 2) 

 

Vê-se aqui como a currículo na prática, “o currículo em ação”, se faz na construção 

diária do trabalho do coletivo dos professores.  

“Os parceiros de outras instituições sempre vieram de fora pra dentro, nós 

nunca fomos procurar um parceiro. A primeira vez que a gente teve contato 

com uma instituição foi quando, em 2006, havia um grupo que resolveu 

fazer um trabalho pra pessoas que tinham paralisia cerebral. Então, eles 

queriam um trabalho de comunicação com pessoas com este problema. E o 

grupo, nas suas pesquisas, descobriu que numa paralisia cerebral o único 
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movimento que se mantém relativamente regular é o movimento dos 

polegares, que é um movimento primário que a gente tem. Então esse grupo 

teve a ideia de usar o movimento dos polegares pra fazer a comunicação 

entre esse tipo de pessoa e o resto do mundo. Era um grupo só de meninas e 

elas foram pesquisar e chegaram numa pessoa que trabalha com 

Neurociências lá na USP. E essa pessoa ficou muito interessada no trabalho, 

auxiliou, desenvolveram um software pra que a pessoa, movimentando os 

polegares, ela conseguisse movimentar o mouse de um computador e aí ela 

fazia a comunicação. E essa pessoa foi a primeira pessoa que nos procurou 

oferecendo e querendo participar, de alguma forma, como co-orientador no 

projeto. E a gente aceitou, ficou muito feliz, e a partir daí acendeu uma luz 

que a gente começou a estimular os alunos. Então na orientação a gente 

começou a dizer: ‘Olha, comecem a procurar parceiros e esses parceiros 

podem vir das universidades’. Porque os alunos, a maioria dos nossos alunos 

são filhos de pessoas que cursaram universidade, aí tem toda uma rede 

social. E foi assim que a gente teve depois uma parceria com a Poli, 

atualmente uma parceria com a ESPM, então, é sempre através dos alunos 

que divulgam esse trabalho que essas parcerias chegam. A gente nunca foi 

atrás.” (PROF. 2) 

 

Na mesma perspectiva, o relato do professor nos mostra as relações que se 

estabelecem entre a escola e o contexto em que se insere. As relações entre as instituições e as 

parcerias construídas dão conta da compreensão da escola como um espaço em diálogo com 

esferas mais amplas. Da mesma maneira, a própria condição social de origem dos alunos 

facilita a constituição dessas relações e da rede de apoio ao projeto. A sua condição de 

mobilidade na cidade e proximidade das instituições de Ensino Superior, o acesso aos 

pesquisadores por meio das relações de seus pais e professores certamente têm um papel 

importante nessa construção, já que, muitas vezes, é a atuação dos pais nas instituições de 

Ensino Superior que abriu as suas portas para que os alunos pudessem produzir seus 

protótipos, por exemplo. Novamente emerge uma condição única de cada escola na realização 

do currículo prescrito em razão das relações e da rede de interações constituídas por seus 

atores. Esse elemento curricular, que poderíamos considerar integrante do currículo oculto, 

demonstra como o fazer cotidiano articula um conjunto de condições materiais, culturais, 

sociais, que dão forma, como limite e possibilidade, ao currículo prescrito e o tornam o 

currículo realizado, socialmente construído. 
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1.1 Os registros preservados nos AVA  

A seguir, procuramos construir e apresentamos uma leitura de um conjunto de 

documentos relacionados a essa experiência. Procuramos, a partir do panorama descrito, tecer 

com os registros coletados o que, na banca de Qualificação, fomos convidados a perseguir: 

“formar uma cadeia de evidências”. Para isso procuramos tecer os registros disponíveis no 

AVA preservado, coletados em 2014, aos relatos dos educadores envolvidos no projeto e aos 

materiais e documentos reunidos, de maneira a tecer as evidências: mostrar como o fazer 

pedagógico emerge dos registros preservados nos AVA.  

Quadro 1 – Distribuição de salas no projeto de Iniciação Científica (IC) 

Ano Nº de salas 

virtuais do 

projeto IC 

Condições da implantação  

2008 3 Piloto orientado por um só professor numa unidade. Cada sala é 

específica para o projeto 

2009 13  Implantação em cinco unidades, nas 1as e 2as série do Ensino Médio. 

Cada sala é específica para o projeto 

2010 6 Implantação em cinco unidades, em salas virtuais em que estavam 

reunidas todas as disciplinas, somente na 1ª série do Ensino Médio 

2011 6 Implantação em cinco unidades, em salas virtuais em que estavam 

reunidas todas as disciplinas, somente na 1ª série do Ensino Médio 

2012 1 Implantação em uma só sala virtual, específica para o projeto, reunindo 

alunos de sete classes distribuídas em cinco unidades. A sala é específica 

para o projeto 

2013 5 Implantação em cinco unidades, em salas virtuais em que estavam 

reunidas todas as disciplinas, somente na 1ª série do Ensino Médio. Não 

há mais interação e produção dos alunos. O ambiente é usado como 

repositório de orientações dos professores.  

2014  O projeto é descontinuado 
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Como introdução, colocamos dois documentos acerca da migração do projeto de 

Iniciação Científica para o Moodle. Ela será feita por meio das páginas do manual de 

utilização do programa (distribuído na formação e disponível no ambiente virtual). 

 

A primeira imagem (Figura 4) mostra como o projeto de uso do AVA é proposto aos 

professores, a justificativa de seu uso e as condições para a sua implantação. O espaço virtual, 

assim como este documento foram construídos com o auxílio dos professores integrantes do 

projeto.  

 

Figura 4 – Página do Manual de Formação de Professores. 
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O trecho sistematiza a proposta e está preservado na sala virtual utilizada para a 

formação. Nenhuma cópia está disponível hoje na instituição.  

A segunda imagem (Figura 5), do mesmo manual, dá conta de mostrar como foi 

constituída a rede de apoio ao professor para a implantação do projeto.  

 

Figura 5 – Página do Manual com indicação da rede de apoio ao professor. 

 

É possível, por meio da consulta aos manuais preservados no AVA, compreender não 

só a utilização desse programa, mas a sua relação com o currículo, na medida em que todos os 

manuais apresentam o que se espera do professor e do aluno para aquela utilização específica, 

nas salas virtuais. Vale destacar que os manuais, ainda que impressos e distribuídos para os 

professores, durante as atividades de formação, não foram preservados pela instituição. 

Somente a versão virtual está disponível, no próprio ambiente virtual.  

Tomamos, a seguir, a página de abertura de uma das salas virtuais destinadas ao 

acompanhamento do projeto de Iniciação Científica e vamos tentar evidenciar como a 
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proposta curricular (relatada nos trechos de entrevistas, transcritos à direita, sobre fundo 

amarelo) pode ser vislumbrada na imagem. Em amarelo, destacamos a sequência das 

atividades.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Página de abertura de uma sala virtual do projeto. 

“E a gente conseguiu montar um 

formato de Mestrado, como se 

fosse um mini-Mestrado, que 

inclusive passava por uma 

Qualificação, e tinha a parte de 

defesa, só que era um trabalho em 

grupo e eles tinham que apresentar 

todas as etapas, o projeto de 

pesquisa, uma parte escrita, como 

se fosse uma dissertação. Tinha a 

parte de Qualificação, que é a pior 

parte, que eles saíam aos prantos 

porque é a parte da gente mostrar 

o que vai dar certo, o que não vai. 

Depois a parte do pôster, e depois 

a defesa. [...] O nosso objetivo é 

muito amplo na verdade. Desde a 

relação em grupo, porque a gente, 

como orientador, não pode 

interferir ‘você faz isso, então, 

você faz aquilo’.” (PROF. 3) 

 

“[...] a gente foi introduzindo cada vez mais itens de pesquisa 

acadêmica. Por exemplo, fazer pôster, que eles não faziam 

antes. Fazer artigo científico, que também não faziam. Antes 

era muito mais mão na massa. Mão na massa continua, eles têm 

que construir o produto, mas agora eles têm que tomar mais 

cuidado com registro, com as pesquisas teóricas que eles fazem, 

como catalogar essa pesquisa, depois, como citar isso no artigo 

que eles vão fazer, isso não tinha.” (PROF. 1) 
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Vale notar, na imagem da Figura 6 associada aos relatos orais transcritos, como o 

processo de trabalho proposto se materializa na organização do espaço virtual. O conceito de 

um trabalho com etapas claras e orientações, mencionado no primeiro relato, está posto do 

lado esquerdo, acima. No segundo trecho é interessante evidenciar como o registro a que 

temos acesso evidencia elementos de um processo de construção curricular feito pelos 

professores. Ainda que realizado em várias unidades da instituição, os registros mostram 

também como um mesmo projeto se realiza de maneiras diversas, a partir da ação do 

professor, do conjunto dos alunos e das relações que estabelecem dentro e fora da escola.  

Na mesma imagem (Figura 6), veem-se também alguns logotipos de projetos 

produzidos pelos alunos. Eles foram inseridos à medida que foram sendo criados, o que 

mostra como o espaço virtual vai sendo desenhado pelas ações de professores e alunos.  

Devemos compreender esse registro como a fotografia de um momento, quando o 

projeto estava no primeiro ano de utilização do AVA, em 2009. Ao consultar, hoje, as salas 

virtuais desse projeto de Iniciação Científica, veremos algumas mudanças interessantes, 

realizadas ao longo dos anos. Examinando as salas do projeto, nos anos subsequentes, 

chamou-nos a atenção a sala virtual, utilizada ao longo do ano 2012: os alunos de sete classes 

de cinco diferentes unidades da escola foram reunidos numa só sala virtual. A professora 

coordenadora do projeto justificou a mudança, na entrevista. Reproduzimos o trecho, sobre 

fundo amarelo sobreposto à imagem da sala virtual, na Figura 7, a seguir:  

“Em 2012, eu assumi a 

coordenação do Projeto de 

Iniciação Científica, analisei as 

salas virtuais dos anos 

passados e achei que reunir 

todas as classes numa só sala 

virtual permitiria um melhor 

acompanhamento dos projetos 

nas cinco unidades da escola. 

Ficava mais fácil para os 

professores partilhar as 

orientações e garantir uma 

certa uniformidade no 

processo. Percebi que a 

qualidade dos trabalhos dos 

alunos melhora quando uns 

podem ver os trabalhos dos 

outros e quando todos têm 

acesso ao conjunto das 

orientações dos professores, 

pois analisando as salas dos 

anos anteriores, percebi que 

havia diferenças nos materiais 

de orientação e na interação, 

cada um estava fazendo de um 

jeito. Também achei que era 

importante ter todas as classes 

reunidas para auxiliar os 

professores novos a 

compreender o processo e 

orientar os seus alunos. Teve 

também uma razão técnica: 

com a saída da educadora, 

consultora de tecnologia 

educacional, em 2011, 

responsável por orientar o 

uso do Moodle, ficou só 

um técnico de informática 
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Figura 7 – Trecho da sala virtual com todas as turmas participantes, em 2012. 

“Em 2012, eu assumi a coordenação do Projeto de 

Iniciação Científica, analisei as salas virtuais dos anos 

passados e achei que reunir todas as classes numa só sala 

virtual permitiria um melhor acompanhamento dos 

projetos nas cinco unidades da escola. Ficava mais fácil 

para os professores partilhar as orientações e garantir 

uma certa uniformidade no processo. Percebi que a 

qualidade dos trabalhos dos alunos melhora quando uns 

podem ver os trabalhos dos outros e quando todos têm 

acesso ao conjunto das orientações dos professores, pois 

analisando as salas dos anos anteriores, percebi que 

havia diferenças nos materiais de orientação e na 

interação, cada um estava fazendo de um jeito. Também 

achei que era importante ter todas as classes reunidas 

para auxiliar os professores novos a compreender o 

processo e orientar os seus alunos. Teve também uma 

razão técnica: com a saída da educadora, consultora de 

tecnologia educacional, em 2011, responsável por 

orientar o uso do Moodle, ficou só um técnico de 

informática que pouco sabia do programa, assim achei 

melhor concentrar tudo em uma sala só, ficava melhor 

para mim o trabalho de acompanhar e resolver os 

problemas.” (PROF. 1 ) 
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Essa fala em que a coordenadora justifica a decisão de reunir todos os alunos numa só 

sala virtual, associada ao desenho resultante dessa opção, demonstra o caminho de reflexão e 

avaliação trilhado pelos professores e reafirma dois elementos já tratados anteriormente na 

análise dos relatos e documentos reunidos. De um lado, percebe-se com as escolhas 

pedagógicas se evidenciam nas imagens captadas do ambiente. De outro, percebe-se como os 

registros dos anos anteriores possibilita a reflexão e a tomada de uma decisão acerca do fazer 

pedagógico. Vale ainda notar como eles nos possibilitam compreender fazer o pedagógico 

como construção. Essa sala virtual proporciona também visualizar a organização diversa pelos 

professores tutores. Um só entre eles coloca as imagens dos projetos de seus alunos, 

reconhecendo a importância de dar visibilidade disso aos demais e valorizar a produção de 

seus alunos.  

É visível em todo o conjunto de documentos as escolhas e os percursos. Um projeto 

que vinha sendo realizado com poucos registros, tanto de processo como de produtos, ganha 

um espaço de registro das ações de professores e alunos e, a partir daí, a construção de um 

conjunto de documentos passíveis de serem objeto de reflexão, lidos e analisados.  

No diagnóstico inicial do uso de tecnologias ficou claro que o pouco que estava 

preservado por alguns professores envolvidos no projeto eram o texto final, as imagens do 

protótipo (quando havia) e o arquivo do pôster. A interação do grupo, o registro do cotidiano 

e, ainda, a orientação do professor não são objetos de interesse de preservação, mas no AVA 

estão registrados e articulados. Essa condição nos faz retomar a nossa questão de pesquisa. Se 

ao analisarmos esses registros, percebemos como eles trazem informações sobre o fazer na 

escola, isso, retomando o conceito de Le Goff sobre os documentos, nos conduz a indagar 

acerca de sua ausência. Primeiro percebemos a riqueza das informações contidas nesses 

ambientes. Depois indagamos onde estarão os demais documentos, os objetos, enfim, a 

cultura material desse fazer (nessa escola, hoje, não há nenhum registro ou produto 

preservado desse e de outros projetos). No mesmo movimento nos damos conta de todos os 

silêncios, de todas as ausências, nessa e em muitas escolas. E, ampliando o quadro, nos 

indagamos sobre o que é feito dos registros dos cursos totalmente a distância, que os marcos 

do passado só existem no espaço virtual e, em boa parte das instituições, são apagados de 

tempos em tempos para dar lugar aos novos cursos. Indagamos ainda como vem sendo/será 

construída a história da educação se os registros virtuais, cada vez mais presentes no cotidiano 
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da educação na contemporaneidade, não forem preservados como patrimônio sobre o qual 

pesquisadores trabalharão? 

A preocupação está presente na fala da professora 

“E do processo ficar todo registrado [...] (Antes) Os caras iam entregando 

cada etapa, umas coisas impressas no papel, e isso se perdia, vai saber onde 

está? Ah, é pra estar na biblioteca da escola o artigo de cada grupo 

encadernado. Eu não sei se tem. Aí, não tem como se perder, tá tudo lá 

guardado, tudo guardado, tudo o que todo mundo fez.” (PROF. 1) 

 

Esse trecho nos permite também refletir sobre a condição de processo colaborativo. 

Aqui se evidencia uma percepção interessante que é a das possibilidades de interação e de 

partilha da experiência. Na primeira frase do relato, a imagem que temos é aquela da entrega 

ao professor de trabalho de um grupo, e, imaginamos, a devolutiva a esse grupo: “Os caras 

iam entregando cada etapa, umas coisas impressas no papel, e isso se perdia, vai saber onde 

está?”. A última frase fala do “tudo o que todo mundo fez”. E essa fala pode ser ilustrada com 

uma tela que reúne a produção de uma etapa, organizada por meio da ferramenta Banco de 

Dados, disponível no Moodle. A imagem traz a lista de anteprojetos produzidos pelos alunos 

de uma classe, com links para os conteúdos.  
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 Figura 8 – Base de Dados com conteúdos produzidos. 

Nas imagen da Figura 8, é interessante notar que o conjunto reunido da produção está 

disponível a todos, alunos e professores, assim como as devolutivas e as correções. Isso 

possibilita um olhar sobre o conjunto e a partilha da produção e das descobertas pelos alunos, 

que podem aprender não só com os seus colegas do grupo, mas com toda a classe e com as 

outras salas em que o projeto se desenvolve (esse foi, aliás, um dos motivos para, em 2012, os 

professores decidirem reunir todos os alunos, de todas as classes participantes, das diversas 

unidades da escola, numa só sala). Para os professores e para os pesquisadores que venham a 

ter acesso a esses conjuntos, é possível conhecer e analisar como um mesmo grupo 

compreende e responde a uma proposta de trabalho pedagógico. É possível, ao cotejar o que o 
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professor propõe e o que o conjunto de alunos realiza, avaliar não só o desempenho dos 

alunos, mas a qualidade, a adequação e o conjunto de informações que integram a proposta e 

as orientações formuladas pelos professores, já que estão reunidos todos as partes do diálogo 

construído.  

Outro elemento de interesse dessa Figura 8 é a explicação do conteúdo no alto da 

imagem à direita. Ao organizar os conteúdos, incluídos na base de dados pelos alunos, o 

professor coloca um texto que identifica o conjunto de maneira a informar não só os 

participantes, mas os que vierem a consultar depois aquele conteúdo. Nas propostas feitas ao 

final desta tese, retomamos a questão do patrimônio documental que esses registros devem vir 

a integrar e veremos como textos como este, de certa forma, “preparam hoje a memória de 

amanhã”. 

As orientações para a realização de cada etapa do trabalho estão no ambiente, o que 

permite ao aluno lançar mão delas a qualquer momento, entender o que dele se espera e como 

será avaliado. Para os não envolvidos no processo, o conjunto se constitui numa fonte com 

maior gama de possibilidades de compreensão do fazer pedagógico, sejam eles gestores da 

instituição, sejam pesquisadores externos a ela.  

A imagem da Figura 9 mostra o conjunto de orientações reunidas numa sala virtual 

utilizada no primeiro ano de utilização do AVA, e na imagem da Figura 10, a mesma lista 

disponível no ambiente, três anos depois, já acrescida de projetos realizados. 

 

Figura 9 – Lista dos documentos reunidos na área Orientações para a realização do 

projeto, 2008. 



131 
 

 
 

 

Figura 10 – Trecho da mesma lista, já com exemplos de trabalhos realizados em anos 

anteriores, 2011. 

É interessante notar aqui como o uso do registro não se configura como elemento de 

interesse somente a posteriori ou pelo pesquisador da Educação, mas ele se faz instrumento 

de trabalho dos próprios envolvidos na ação educativa.  

Na Figura 11, vemos um relato sobre a compreensão do trabalho e algumas 

informações sobre o percurso do grupo.  

 

“quando a gente entra na sala pra fazer 

orientação e que a gente precisa dar os 

exemplos pra essa nova turma de tudo o 

que foi feito no ano anterior, a gente tinha 

ali uma ferramenta de acesso rápido, 

virtual, que se mostrou muito mais 

eficiente do que o processo anterior que 

era trazer um documento escrito, trazer 

uma foto. Foi bem melhor”. (PROF. 2) 

 

“De poder usar isso como referência para 

os novos grupos. ‘Olha aqui o que o grupo 

anterior produziu’”. (PROF. 1) 
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Figura 11 – Relato de alunos sobre o percurso. 

A partir do conjunto das imagens registradas no ambiente utilizado na Escola A, 

procuramos evidenciar elementos integrantes da cultura escolar: o currículo compreendido e 

formatado pelos professores, as ações e compreensões das propostas pelos alunos, as relações 

entre alunos e professores e entre a escola e as instituições sociais. Procuramos, ainda, 

evidenciar a riqueza dos documentos preservados como fonte para a compreensão do fazer 

pedagógico no interior da escola. 

Ao mirar esse conjunto, uma pequena amostra entre tantas possíveis em tempos de 

crescimento vertiginoso da Educação a Distância, vem-nos à mente quantos conjuntos como 

esse foram descartados, apagando registros sobre a escola. Vem-nos também a perda iminente 

desse conjunto, em face das mudanças institucionais pelas quais a Escola A passa. A isso se 

soma uma falta de políticas de preservação de registros e documentos e do trabalho com a 

memória da instituição. Nenhum projeto de preservação foi implantado pela instituição ao 

longo de sua história, nem no momento de venda da instituição. As ações são pontuais, em 

geral configuradas como “eventos de aniversário” da escola (com shows de grande porte e 

apresentações dos alunos) e eventos anuais em que são agraciados os funcionários com 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de casa. Ao longo das décadas foram elaborados dois livros de 
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celebração dos 25 e dos 40 anos da instituição, contratados especificamente para essa 

comemoração. O processo, no entanto, não desencadeou nenhum movimento interno de 

preservação e organização da memória da escola.  

 

2 A Escola B 

 

Partimos, então, para a análise da Escola B, instituição privada, centenária, de ensino 

tradicional, fundada por imigrantes europeus, com o objetivo de preservar as raízes e a cultura 

do país de origem. A partir dos fundos angariados por industriais foi construída a escola, laica 

e mista. Ao longo do século XX a escola cresceu e se estruturou, chegando a contar com mais 

de quatro mil alunos. O uso de tecnologias é marca da instituição e objeto permanente de 

interesse, é também um dos elementos explorados pelo marketing da instituição. Vinte e cinco 

profissionais integram a área que dá suporte ao uso de tecnologias, por todos os professores, 

uma vez que o projeto tem por princípio a integração ao currículo escolar. Além da 

infraestrutura de tecnologias como lousas digitais, dispositivos móveis (tablets), laboratórios, 

a Escola B mantém um trabalho contínuo e diversificado de reflexão e formação para a 

utilização de tecnologias, reunindo Centro de Estudos, grupos de alunos e professores que 

avaliam e propõem usos e procedimentos, e ainda projetos de robótica e educomunicação, 

entre outros. Segundo a coordenadora da área, “É preciso construir a cultura de apropriação 

dos recursos digitais a partir da reflexão dos seus diferentes usos com os alunos”. Desde 1990 

a instituição vem utilizando tecnologias digitais, sempre com a perspectiva de integração 

“o hardware e o software não começaram a inovar para a educação, eles 

começaram a inovar para o mercado. Então, nós começamos a olhar pra isso 

e ver como poderiam ser integrados no nosso jeito de ser aqui, no nosso 

modus operandi. Foi nesse sentido que a gente começou a trazer, pensar em 

várias situações [...] É sempre olhar com olhar de educador.” (PROF. 5) 
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A Escola B foi escolhida, como dissemos, justamente pela sua utilização ampla do 

programa Moodle em todas as salas do Ensino Fundamental e Médio, e reconhecido como 

elemento estruturante do currículo, “o Moodle passou a ser um pilar pedagógico, algo 

estruturante [...] a gente também se reestruturou enquanto profissional aqui dentro a partir da 

possibilidades que o Moodle vinha colocando” (PROF. 5). 

A implantação do programa teve início na escola a partir do ano 2003. Duas 

integrantes da equipe de Tecnologia Educacional da instituição tinham tido contato com 

programas dessa natureza, em seus cursos de pós-graduação, e aventaram a possibilidade de 

trazer o programa para a escola. Na época, somente Universidades usavam programas do tipo. 

Concluíram que era possível experimentar o Moodle. Na entrevista, a coordenadora relata 

essa implantação:  

“Aí eu disse: ‘Não, a gente precisa não só preparar esses meninos, mas a 

gente precisa saber o que significa para Educação, pra entrar com base’. Foi 

uma decisão nossa. Vamos ter o Moodle. Chamamos o pessoal do TI, 

‘precisamos de um servidor dedicado’. E agora precisa ter o conteúdo, 

Porque nós não temos o conteúdo de Tecnologia, eu não considero que era o 

conteúdo, a gente (a área) está a serviço. E é sempre assim, mas tinha uma 

professora muito próxima a nós, (e propusemos) ‘Olha, a gente tem uma 

plataforma muito legal, você não quer testar?’ ‘Ah, me mostra’ ‘Que ótima 

ideia!’. Então a gente tinha uma professora utilizando o Moodle, pra nos dar 

esse feedback pra gente calibrar isso aqui dentro. Aí, a amiga falou pra uma 

amiga, que falou pra uma amiga: ‘A gente pode também ter?’ ‘Opa’, de 

repente era quase um departamento inteiro já utilizando. E aí a gente foi 

apresentando para os outros professores. Muito no boca a boca. Não teve 

assim, aprovação de Moodle, não. Quando a gente sentiu que tinha uma 

massa crítica: ‘Bom, agora vamos combinar algumas regras, vamos 

combinar o jogo’, porque tá todo mundo jogando pra tudo quanto é lado, 

vamos combinar o jogo. E a gente começou a sistematizar, mas sem 

normatizar no sentido de engessar. (PROF. 5)  

Ao longo da experiência, começou-se a construir a reflexão sobre os usos: 

“Aí eu resgatei a minha vivência no TelEduc, que o que acontece em sala de 

aula já está transbordado, então a gente precisa dar um suporte pra esse 

transbordamento, pra ele não ficar perdido nesse mundo errático de internet. 

Então, a gente escolheu que transbordaria no Moodle e aí a gente poderia 

olhar pra esse transbordamento e ver, até avançar no que a gente não 

transbordava, [...] ser um canal de interação, de reflexão, de tudo. Então, pra 

gente é a extensão da sala de aula, isso foi muito importante [...] o Moodle 

pra gente não é pra educação à distância, a gente não faz isso. É uma 

continuidade da sala de aula, ampliação do projeto.” (PROF. 5) 
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É interessante notar, nesse relato, o uso do termo “transbordamento”. A entrevistada 

recorre ao termo para se referir às atividades e interações que não se dão mais somente no 

tempo e no espaço da sala de aula em que professores e alunos se encontram presencialmente. 

Como vimos no capítulo consagrado às Tecnologias, elas propiciam a interação no espaço 

virtual em tempos e espaços diversos daqueles da escola. Vale pontuar que, ao contrário da 

Escola A, a escolha e a implantação se fizeram por professores da própria escola, e que, no 

início, o programa foi disponibilizado sem orientação ou requisitos básicos: a experiência dos 

professores é que pautou as decisões posteriores acerca dos usos.  

Segundo a mesma profissional, a demanda pelo programa foi crescendo, começaram a 

ser realizadas formações para professores e deu-se uma construção coletiva das diferentes 

possibilidades de uso, já que não havia outras experiências estruturadas em contexto análogo 

que pudessem servir de fonte: “era o jeito que a gente acreditava que pra gente, naquele 

momento, era o eficiente, resolvia algumas situações”, diz a entrevistada. 

Um fato decisivo para a implantação definitiva do programa foi a epidemia de Gripe 

tipo A (H1N1 – Influenza A) em 2008, quando as escolas da cidade foram obrigadas a 

suspender as aulas. A direção da Escola B indagou à coordenadora sobre a possibilidade de, 

nas palavras do diretor, “como é que a gente pode usar o Moodle para manter essa escola 

viva? Manter essa escola ativa, funcionando?”. A resposta foi a implantação imediata do 

programa, para todas as séries, de maneira a garantir acesso ao conteúdo e às atividades pelos 

alunos em suas casas. 

“Nos reunimos, dividimos tarefas e fizemos um dia de formação [...] no 

mesmo dia eles já estavam fazendo interação, colocando conteúdo e a escola 

funcionando [...]” (PROF. 5)  

 

O trabalho realizado nos 13 dias de recesso forçado foi reconhecido pela Secretaria da 

Educação, o que evitou a realização de reposição das aulas, como ocorreu nas demais escolas 

da cidade: “Fiz todo o dossiê, puxei todas as interações, as visualizações de páginas, tudo. Fiz 

um calhamaço. De 13 dias (com a escola fechada) a Delegacia de Ensino validou 10 dias” 

(PROF. 5). 
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Aqui vale uma consideração acerca da validação do processo, tanto pela direção da 

Escola B quanto pela Secretaria de Educação. O processo vivido na escola foi possível pela 

validação interna de que a área goza e que foi reforçada no momento do recesso, mas se 

fortalece com a ratificação do órgão público. A Escola A também fez uso do Moodle durante 

o mesmo recesso, porém a instituição não reconheceu nessa ação a sua “validade”, nem 

considerou a possibilidade de utilizar os registros que o programa reúne (a parte 

administrativa do Moddle permite, até mesmo, saber quanto tempo cada usuário ficou no 

ambiente, que conteúdos acessou, que atividades realizou, e mesmo as interações com os 

colegas e com os professores).  

A etapa seguinte nesse processo de implantação se deu após o recesso da Gripe tipo A. 

Duas mudanças, uma do programa e outra na equipe, contribuíram para um novo quadro de 

utilização. Uma atualização do programa trazia inovação para o espaço virtual. Em vez de 

uma longa coluna de conteúdos, como visto nas salas da Escola A, a nova versão (utilizada 

até hoje) tem como metáfora um fichário.  

 

2.1 Os registros preservados nos AVA 

Na parte superior da página estão as “fichas” que permitem acesso a todos os 

conteúdos, ao mesmo tempo que possibilitam uma visão geral da íntegra do que está 

disponível,  

“Aí quando vieram as abas eu fiquei numa felicidade! Porque agora permitia 

que você navegasse de uma forma mais inteligente [...] você via o mapa do 

que você tinha nas abas. Porque até então eu queria uma organização 

diferente [...] quando chegou a aba aí a gente falou: ‘Bom, vamos colocar 

alguém na casa’. E coincidiu com a chegada da professora 4 que trouxe a 

expertise muito importante dela. Então a gente tomou algumas decisões: 

cada professor ia ter seu Moodle, a gente ia dar formação pra isso. Os 

Moodles iam ter controles mínimos para que o aluno também pudesse se 

orientar, pra não ficar lá perdido. Mas mantém a liberdade de cada professor 

colocar outras informações, fazer uma apresentação que faça o aluno lembrar 

dele em sala. Então é o que ele fala, é o jargão [...] Eu não queria uma coisa 

dura porque nós não estamos numa universidade, a gente está moldando, tem 

desde criança, então tinha que ter algo próprio. C1.” (PROF. 5) 
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O desenho que a nova versão permitia, com abas e não de maneira sequencial como 

nos blogs, está exemplificado nas Figuras 12 e 13, com o recorte das abas de duas salas 

virtuais:  

 

Figura 12 – Aba superior da sala do 2º ano do Ensino Fundamental 1.  

Figura 13 – Aba superior da sala virtual da área de Língua Portuguesa, do 6º ano do 

Ensino Fundamental 2. 

Com a chegada da Profa. 4., foi desencadeado um processo de organização dos 

registros já existentes e definido um conjunto de procedimentos. A profissional trazia na sua 

experiência a implantação do programa Moodle numa outra instituição, que reunia escola 

básica e ensino superior, em três unidades diferentes. Na ocasião a instituição, além de 

pioneira, era a maior utilizadora do programa no Brasil, em número de usuários e salas 

virtuais.  
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A professora, em seu relato, colocou o contexto que encontrou quando foi contratada 

pela Escola B. Como não houve uma formatação prévia das salas virtuais, algumas delas 

reuniam várias classes, com vários professores trazendo diferentes conhecimentos acerca do 

programa: “Aí tinha sempre um professor que já era mais iniciado no uso da tecnologia, era 

ele que publicava e os alunos dos outros (professores da mesma disciplina e série) nem 

sabiam que estava sendo publicado. E os alunos dos outros nem sabiam” (PROF. 4). 

A implantação do uso do programa se fez junto aos professores na mesma perspectiva 

da Escola A: formação de uma rede de apoio:  

“A Escola B tem um grupo de pessoas pra ajudar os professores. Não tem 

economia nas pessoas, entendeu? Então eu posso fazer um atendimento, eu 

posso ficar três horas com um professor que tem muita dificuldade, [...] 

desde que o trabalho saia, desde que o professor se aproprie. O professor 

pode vir todos os dias me procurar pra fazer a mesma coisa. [...] Então eu 

conversei com a coordenadora, ela disse que tinha que fazer disso uma coisa 

institucional. Porque é um serviço que eu presto pro aluno e pro pai, pra 

comunidade. Não pode ser um que publica e os outros que não sabem nem 

do que se trata. Um professor que publica muito e outro que não publica 

nada.” (PROF. 4) 

 

Para muitos professores, o Moodle era compreendido como o repositório de todos os 

conteúdos, já que havia extremo cuidado com a salvaguarda dos arquivos.  

“Todo conteúdo estava ali, elas não tinham guardado na rede, no seu pen 

drive, no seu CD, tudo delas era no Moodle! [...] se você quisesse tirar o 

curso delas, você ia tirar o mundo delas porque tudo estava lá, ninguém tinha 

aquele arquivo guardado. Porque a escola se instituiu ‘a guardadora’ de tudo 

o que o professor produzia. Aquilo tinha um volume de um material que 

tinha sido usado há muitos anos, que não era mais usado, mas que estava ali. 

E como a maioria dos professores não sabia publicar, aquilo pra eles valia 

ouro. Porque se a gente deletasse aquilo de lá, como é que ele ia fazer aquilo 

sozinho de novo? [...] Aí eu entrei e pensei assim: ‘Meu Deus, a gente tem 

que mudar isso! Porque todo mundo tem que aprender a ter as suas coisas, 

tem que fazer essa virada! [...] Porque eram três, quatro professores (da 

mesma disciplina), mas tinha um que publicava’.” (PROF. 4)  
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E o primeiro passo da implantação numa nova base, com alguns princípios a serem 

seguidos por todos, se fez pela organização dos registros passados. Começou-se por garantir 

que todos teriam guardados os seus registros 

“Eu atendi um por um dos responsáveis pelos cursos. E aí eles vieram limpar 

os conteúdos. Foi um: ‘Vamos arrumar os armários juntos. O que daqui 

efetivamente você quer?’. Eles queriam tudo, porque eles não tinham cópia. 

Primeira coisa que a gente fazia, pegava a base de dados e copiava pra um 

DVD. Eu dizia: ‘Tá aqui, tudo o que você tem lá’. Não tem as ferramentas, 

porque eles não usavam as ferramentas (de interação) do Moodle. Mas eles 

tinham conteúdo. [...] Então a gente dava o DVD, eles saíam com aquilo 

como se fosse o tesouro, um ano de trabalho deles. [...] Aí, a gente começou 

a limpar e eu dividi, o que tinha de material bom, depois que eu limpei com 

os donos, né? [...] E aquilo, por ser validado pela pessoa que publicava, 

aquele conteúdo que tá ali era legal de manter, aí eu fazia backup e copiava 

pros outros três professores. E a partir daí eu ensinava cada um a fazer o 

seu.” (PROF. 4) 

 

Garantida a preservação dos conteúdos antigos, dos registros do passado, foi possível 

dar andamento à proposta “Quer dizer, eu não joguei fora, eu mantive o que eles limparam. E 

a partir daí eu fui ensinar e atendi um por um. [...] E nessa estrutura, como ela era 

individualizada, as pessoas iam verbalizando (assim) eu conheci essa escola” (PROF. 4).  

Vale aqui salientar como a clareza acerca da necessidade de preservação do já 

construído está presente. O caminho da sistematização e da institucionalização do programa 

passou, necessariamente, pela preservação do que foi construído, pelo diálogo com os 

professores e por uma escolha do que era importante ser preservado. Ali estava reunido um 

conjunto com conteúdos, propostas de atividades, materiais compartilhados entre professores, 

avisos; enfim, processos de trabalho, rascunhos. Percursos individuais e coletivos que eram o 

registro e o ponto de partida para o projeto a se construir dali para a frente.  

A partir daí, da salvaguarda do conteúdo passado, foi organizado coletivamente o 

processo de uso institucional com a definição de certos parâmetros que deveriam ser comuns 

a todos os professores. A professora responsável pelo processo completa: “A gente definiu 

então quais eram os conteúdos básicos que os professores tinham que ter, quais eram as abas”. 

Foram feitas formações e começaram a ser construídos parâmetros a partir dos usos. As 
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coordenações também foram aprendendo como acompanhar os registros dos professores e 

orientar utilizações: 

“a diretora tem acesso a tudo, e ela falou ‘olha tem discrepância que a gente 

precisa corrigir, não vai ser todo mundo igual, mas (há coisas que) precisam 

ser corrigidas, alguns tinham o conteúdo das avaliações e outros não, tem 

que tem os mínimos, tem que combinar. Então ela fez um check-list, a gente 

discutiu [...] O que a gente pode considerar como mínimo, o que a gente 

precisa garantir?’ [...] E aí é importante porque é o momento institucional do 

coordenador.” (PROF. 5)  

Percebemos como o programa foi, no processo, objeto de discussões e decisões de 

professores e gestores que, na nossa perspectiva, serão visíveis nas imagens que se seguem. 

Passamos a analisá-las. 

As professoras do Fundamental 1, por exemplo, como são polivalentes, decidiram ter 

uma sala virtual para cada classe (a escola tem cerca de 11 classes para cada série deste 

segmento). Cada classe tem a sua sala virtual com uma aba para cada uma das áreas do 

conhecimento, mesmo as áreas com professora especialista, como Arte, Tecnologia, têm 

acesso a partir deste conjunto de abas.  

Na imagem da Figura 14 vemos como essa proposta se materializa. No exemplo, 

imagens das telas de abertura de três salas virtuais do 2º ano Fundamental 1. Cada uma foi 

formatada pela respectiva professora.  
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Figura 14 – Diferentes páginas de abertura das salas do 2º ano construídas pelas 

professoras.  

“E o Moodle tem essa tendência a 

ser mais árido porque ele foi pensado 

para um ambiente diferente da escola 

básica. Então esse também foi o 

grande desafio do Fundamental I, 

trazer aquela aridez pra uma situação 

mais lúdica, mais colorida, mais 

atrativa, que precisa da imagem pra 

todos, a gente precisa fortalecer isso 

desde a base, então foi essa sempre a 

preocupação.” (PROF. 5)  
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Vê-se que, no Fundamental 1 (F1) as salas são organizadas exatamente como a sala de 

aula; como todas as disciplinas, a metáfora é um fichário e cada disciplina é uma ficha. Cada 

classe tem a sua sala virtual correspondente. Os alunos estão começando a lidar com o 

ambiente virtual e isso facilita a organização e a compreensão do conjunto em que se organiza 

o cotidiano. Nas áreas específicas, Ciências por exemplo, há conteúdos indicados em portais 

de conteúdo educativo de terceiros destinados à faixa etária, com conteúdo e atividades. 

Poderíamos pensar o motivo de “ter que passar pelo Moodle” para ir a esse Portal. A questão 

é que fica organizada a indicação do conteúdo numa sequência elaborada pelo professor, o 

aluno vai “direto ao assunto” sem passar pelo Portal Educacional como um todo. Há clareza 

de que o que está sendo solicitado é apenas aquele trecho de um Portal externo e a demanda 

está encadeada numa sequência. O conteúdo em PDF do livro didático também está inserido 

no contexto e o professor tem a possibilidade de publicar apenas as partes do livro que irá usar 

num determinado momento do percurso. O ambiente virtual aqui se configura como uma 

plataforma que dá acesso a conteúdos internos e externos, mas fica clara a articulação entre 

eles, o seu lugar no currículo. 

Esse mesmo conceito de uma plataforma que articula diferentes conteúdos está 

presente no Ensino Médio. A professora comenta, acerca de um trabalho de Literatura. 

“Eles leram esse livro que é magnífico, aí eles assistiram ao musical que 

estava passando aqui no Sesi. E aí eles se dividiram em grupos, elaboraram 

um roteiro do filme com o (o programa de) mapa mental, publicaram. Aí eles 

trabalharam a técnica de carimbo, em Artes, fizeram uma produção em 

Literatura de Cordel.  Fotografaram, levaram para o programa Pic Collage, 

lá eles complementaram a cena, fizeram um vídeo depois com essas cenas, 

narraram, cantaram. Então olha o trabalho: leram o livro, foram ao musical,  

tiveram que criar o filme deles... tudo está registrado aí.” (PROF. 4) 

  

Na Figura 15 vemos uma imagem da orientação para o trabalho na área de Física, com 

a mesma perspectiva. O Moodle reúne a orientação para o uso de um programa de produção 

de mapas mentais, o MindJet. A apresentação é feita com o programa Prezi e os trabalhos dos 

alunos devem ser enviados para o ambiente Moodle onde serão avaliados e comentados. No 

ambiente estão reunidos bons exemplos realizados por alunos, anteriormente. Para isso o 

professor utilizou a ferramenta Galeria, do próprio Moodle, e apresenta as imagens com a 

frase “Mapas criados por alunos dos 1ºs anos em 2012”  
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Figura 15 – Sala virtual de Física dá acesso a vários programas. 

Na imagem vemos links para o programa a ser usado (Mindjet), ao tutorial para 

utilizá-lo, à apresentação relativa ao trabalho solicitado produzida por meio de um programa 

disponível na web (Prezi), aos exemplos de trabalhos realizados no passado, e ainda ao espaço 

para a inserção dos trabalhos dos alunos da classe (na parte inferior da imagem). 

Em mais um conjunto vemos como se estrutura uma atividade de Biologia que lança 

mão do livro (disponível em PDF no ambiente), do vídeo, e das respostas dos alunos (que 

podem estar no caderno ou no próprio Moodle). A apresentação utilizada pelo professor, 

durante a aula, também está disponível no ambiente. 
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Figura 16 – A página da disciplina indica os materiais e as atividades a serem realizadas. 

 

Se esses conjuntos são interessantes para alunos e professores, pois reúnem o conjunto 

necessário à realização da atividade, um olhar a posteriori nos permite ver como se organizam 

as atividades, os usos dos materiais de consulta, em que sequência se apresentam e de que 

maneira. Esta condição é preciosa, também, para os pesquisadores, pois é possível 

compreender o processo de trabalho. Apenas como ratificação desta condição, vale lembrar 

que, dificilmente, os arquivos ou museus escolares conseguem reunir um conjunto como este. 

Em geral têm-se os livros, os diários de classe, materiais didáticos, frequentemente 

organizados por tipologia, mas um conjunto de documentos organizado pelo grupo que o 

utilizou é condição rara, talvez inexistente. Certamente a sequência proposta e a sua 

realização não está em nenhum arquivo material que conhecemos.  

Ao longo do Ensino Fundamental 1, gradativamente aumenta o número de abas, a 

diversidade e a quantidade de conteúdos postados. A configuração das páginas muda um 
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pouco, mas o conceito de “todas as disciplinas numa só sala é preservado”, inclusive porque 

neste segmento há uma professora “polivalente” responsável pela classe. Além do uso como 

repositório de conteúdos e informações há atividades, como testes, que os alunos realizam no 

próprio ambiente. 

Além dos conteúdos destinados aos alunos, há também conteúdo de interesse de pais, 

como a apresentação utilizada como base para a reunião.  

A partir do Ensino Fundamental 2, o desenho das salas virtuais se altera. Agora, elas 

não são mais organizadas como classes virtuais, ou seja, cada classe tem a sua sala virtual 

correspondente. Agora os alunos “vão à sala virtual do professor de cada professor”, 

Na imagem da Figura 17, vale notar, na parte superior, o conjunto de abas da 

disciplina de Ciências, no 7º ano, que está disponível para os alunos de todas as sete salas. Na 

mesma imagem vê-se uma lista dos Fóruns de dúvidas (ampliada no destaque em amarelo). O 

fórum dedicado ao ano em curso está com letras azuis, o que indica que está acessível aos 

alunos. Os fóruns dos anos anteriores estão em letra cinza, o que indica só estar visível para os 

professores. O mesmo se dá com os títulos das abas em relação à acessibilidade dos alunos. 

Todos estão lá, porém nem todos visíveis.  
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Figura 17 – A aba tem links acessíveis a todos (cinza escuro) e links acessíveis somente 

aos professores (cinza claro).  

 

Essa configuração parece-nos indicativa do interesse em preservar as atividades 

passadas e mantê-las de fácil acesso aos educadores (e, se esses o desejarem, também aos 

alunos, bastando para isso apertar um botão). Conteúdos e atividades (nesse exemplo os 

fóruns) dos anos anteriores podem permanecer no ambiente. Os professores podem ou não 

republicar conteúdos, editá-los, ou somente preservá-los como arquivo das atividades 

realizadas no passado. Podem também considerar as atividades importantes para serem 

preservadas, porém não no ambiente. Se essa condição é interessante para os professores (os 

que ministraram o curso no ano anterior, tanto quanto aqueles que começam a trabalhar na 

instituição), pode-se pensar, para o pesquisador, nesse conjunto documental organizado como 

fonte de pesquisa sobre o fazer cotidiano.  

No Fundamental 2, em algumas séries, há disciplinas que são dadas por diferentes 

professores, por exemplo: Geografia. Num dos anos, ela é lecionada por dois professores, 

cada um assumindo um conjunto de salas. Ao observar a configuração de salas virtuais, de 
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uma mesma série, organizadas por dois professores diferentes, é possível perceber como 

numa mesma escola, segmento, série e disciplina e currículo proposto, a ação do professor 

traz diferenças. Essa condição nos remete tanto a poder ter indícios de como se dá a 

orientação dos professores, que faculta aos professores a configuração dos meios (nesse caso 

a sala virtual), como saber sobre o estilo de trabalho de cada um. Esta percepção emerge ao 

comparar as salas virtuais dessa escola com aquelas que utilizamos no cotidiano de nosso 

trabalho como professora de um curso de pós-graduação a distância, na área de Educação, em 

que não nos é facultado qualquer mudança na configuração ou no conteúdo oferecido aos 

alunos, reflexo de uma estrutura hierárquica e de controle absoluto do trabalho do professor.  

Na imagem da Figura 18, vemos outro exemplo da condição tratada aqui. A primeira e 

a terceira salas virtuais são de um mesmo professor, que optou por manter a sala do ano 

anterior totalmente preservada (vide o termo “antigo” indicado em amarelo). Ela se configura 

hoje como espaço de consulta. A segunda sala está em uso por outro professor, e as duas 

últimas não estão em uso, foram geridas, no passado, por outros professores, mas 

permanecem disponíveis para acesso e pesquisa.  
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Figura 18 – Acesso às diversas salas do 7º ano.  

Vê-se que as duas primeiras salas pertencem a um mesmo professor. Elas estão 

acessíveis por se tratar do ano em curso (título azul, acessível a alunos e professores). A 

terceira, com a indicação “antigo” (título cinza, acessível somente aos professores), é a sala 

que foi utilizada pelo mesmo professor no ano anterior. As duas últimas foram usadas em 

anos anteriores por outros professores. Permanecem acessíveis a todos os professores. 

Há, em algumas salas virtuais, o acesso à aula dada. Não se trata dos arquivos das 

apresentações, mas das anotações que o professor fez na lousa digital. Esse dispositivo 

permite a gravação do que foi sendo escrito na lousa durante a aula. Há também as avaliações 

e as condições em que foram realizadas, já que o programa do ambiente reúne a proposta de 

avaliação (uma redação, por exemplo) e o tempo em que o aluno deve realizar. Há também as 

questões, as respostas, e muitos professores publicam o critério de correção e as respostas que 

foram considerados melhores resultados.  

O programa propicia, ainda, atividades de avaliação e autoavaliação e todo o processo 

é registrado. A professora comenta a avaliação nas etapas de produção de um vídeo 
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A segunda fase eles enviam e todos publicam. Aí o Moodle sorteia 

aleatoriamente para que eles façam avaliação por pares. E a professora 

colocou os parâmetros, o que eles precisariam avaliar em cada um dos 

níveis, e instruções para Avaliação [...]  É um conceito de avaliação em 

processo e você usa a avaliação não só pra dar uma nota. Aí é uma meta-

avaliação, quando ele avalia o outro ele se avalia.  
 

Na imagem da Figura 19, é possível ver a consigna e a indicação para a autoavaliação 

e/ou avaliação do colega na produção de uma apresentação no gênero “conto de terror”.  

 

Figura 19 – Proposta de avaliação da produção textual. 

Nesse exemplo, no entanto, a produção dos alunos, dos anos anteriores, não está ali. 

Anualmente os professores são solicitados a escolher as produções de alunos a serem 

preservadas. É feita a cópia e integrada a um arquivo separado. Esse pode ser solicitado à 

coordenação caso haja interesse ou necessidade do professor. As interações nos fóruns não 

são preservadas. Há, por exemplo, as boas redações selecionadas pelos professores, mas não a 

íntegra da produção. Esse processo, segundo a coordenação, garante ao mesmo tempo a 
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preservação de parte da produção de maneira segura e a liberação do espaço e a reutilização 

de boa parte das salas. Voltaremos a essa questão no final deste capítulo.  

Para a coordenação, a possibilidade de acesso aos registros do fazer abriu um novo 

canal de reflexão acerca do fazer pedagógico de cada professor e as possibilidades de 

aprendizagem do coletivo dos educadores envolvidos. Aumentou a interação entre os 

professores com a equipe de tecnologias e também entre os próprios professores, já que há 

uma preocupação em socializar produções e maneiras de construir o espaço virtual. A 

coordenadora aponta que ao ver as salas virtuais de cada professor é possível identificar 

questões e avanços e socializá-las. 

“‘Puxa, isso outras pessoas podiam fazer também, olha que legal como ele 

fez, que bacana!’. Ou a forma como ele deu o questionário, a forma como ele 

publicou o vídeo, a forma como ele se apresentou, a forma como ele usou as 

cores, a forma como ele deveria ter usado as cores e não usou [...] Então essa 

possibilidade de interação com os professores (e) dizer: ‘Olha, como é que 

você está se apresentando, pensa’. [...] Quando você registra no Moodle, 

você tem a possibilidade de ter essa interação com o professor. Então, no 

fundo o Moodle acaba servindo também pra formação de professores, não só 

para utilizar o Moodle.” (PROF. 4) 

 

Na visão da coordenação o registro possibilita refletir sobre o fazer pedagógico, o 

registro se transforma em objeto de reflexão e de diálogo. Para ela, o registro evidencia 

elementos a partir dos quais é possível dialogar com o professor. Indicar a ele e refletir com 

ele sobre o que e como está se comunicando com o seu aluno, como é o seu planejamento, 

como está construindo a aula, estabelecendo uma relação entre o que o professor pretende que 

os alunos façam e os subsídios que está oferecendo.  

Ao vislumbrar e analisar o conjunto das salas virtuais disponíveis na Escola B, foi 

possível refletir sobre o uso de um programa de AVA totalmente institucionalizado e utilizado 

na perspectiva de sua articulação com o currículo. Essa experiência trouxe também a 

compreensão do sentido da memória na instituição que, na nossa percepção, se espraia para os 

documentos virtuais. A memória, objeto de interesse da instituição que presa a sua história e 

reúne, organiza e cuida de seu acervo físico, por meio de um centro de memória com 

profissional especializada e política clara de aquisição e curadoria, está presente nas ações 
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voltadas para os registros virtuais. Ela se materializa na decisão por olhar os registros do 

passado, organizá-los e preservá-los antes de implantar as mudanças que se seguiram. Os 

documentos reunidos anteriormente se configuram num ponto de partida para o trabalho que 

se seguiu, propiciando também a construção do vínculo entre a profissional que chegara e os 

professores que lá estavam, alguns há décadas. Ao selecionar os registros de seu trabalho em 

diálogo com a nova professora, fez-se o vínculo.  

Os dois exemplos que pudemos analisar por meio das imagens das salas virtuais e dos 

relatos dos profissionais envolvidos na implantação e acompanhamento do trabalho 

revelaram-nos percepções interessantes acerca da memória e de seu registro. Professores de 

ambas as instituições reconhecem a função do acesso ao registro do passado para a construção 

do seu trabalho no presente. O registro do passado alimenta, apoia e contribui para as decisões 

acerca do planejamento do presente, do trabalho pedagógico.  

As duas experiências evidenciam, também, um dos conceitos fundamentais relativos à 

memória, tratado no início deste trabalho: a memória é necessariamente fruto de um processo 

de escolha, como seleção no presente acerca dos vestígios do passado que pretendemos levar 

ao futuro. E foi possível perceber esse conceito em alguns dos exemplos. Na Escola A, a 

íntegra das salas virtuais utilizadas anteriormente foi preservada, o que reuniu, além dos 

conteúdos e orientações dos professores, a produção e as interações entre os alunos. A própria 

escolha metodológica dessa escola, centrada no aluno, alinhada a conceitos relacionados às 

pedagogias novas, justifica essa opção por preservar o registro do fazer do aluno, por meio da 

interação nos fóruns e no conjunto de sucessivas versões dos trabalhos entregues e revisados a 

partir das orientações dos professores. O estudo de caso, na Escola A, focou um tipo de 

trabalho organizado por projeto, em que as etapas e o produto final têm um valor para a 

instituição para os professores e seus alunos. Porém, essa experiência, que foi piloto, se 

espraiou para as demais salas virtuais destinadas às disciplinas e mesmo nesses espaços o que 

está preservado está na íntegra. Num momento de mudança estrutural e metodológica, como 

mencionamos anteriormente, com aquisição da instituição por uma holding e com um visão 

pedagógica que valoriza conteúdos e performances, as ferramentas de interação não são mais 

utilizadas nas salas virtuais do ano em curso e aquelas dos anos anteriores estão na iminência 

de serem apagadas por não terem mais qualquer interesse para o fazer no presente. As 
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mudanças colocam em risco a íntegra dos registros. Está clara a condição da memória como 

fruto de escolhas.  

Isso está visível também no estudo de caso da Escola B, que tem um cuidado exemplar 

com a preservação de seus registros. Estão preservados os registros anteriores à 

institucionalização do programa, as propostas e orientações dos professores; porém, dentre os 

trabalhos dos alunos, são escolhidos alguns a serem preservados em outra base de dados. Os 

fóruns de discussão de alunos são, na sua maioria, descartados. Parece-nos, ainda, que esses 

elementos merecessem aprofundamento, que as metodologias alinhadas com o ensino 

tradicional, mais focado num conteúdo a ser transmitido, em que a produção do aluno é, de 

certa forma, uma realização de tarefas que se repetem ano a ano, pudessem explicar essa 

escolha e as ausências percebidas.  

É possível perceber sequências, projetos, etapas e conteúdos, porém a produção dos 

alunos é objeto de uma curadoria que separa bons modelos, garante a salvaguarda em outra 

base de dados e, eventualmente, sob demanda do professor, pode ser recuperada e 

republicada. Muitas salas são reutilizadas. Há exceções, sobretudo quando a sala como um 

todo é preservada; nos exemplos vistos são aquelas cujo professor lecionou nos anos 

anteriores, mas não leciona no ano em curso. Veem-se bons “modelos” de atividades de anos 

anteriores, mais do que conjuntos de conteúdos (bons ou não tão bons) produzidos. Nos três 

exemplos apresentados vê-se a memória como fruto de escolhas que não são aleatórias, mas 

profundamente assentadas sobre visões acerca do sentido da memória.  
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PERCURSO 

E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Partimos de uma indagação que emergiu na prática do trabalho na escola, acerca da 

possibilidade de os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) se constituírem como 

espaços de registro da memória.  

No percurso da pesquisa conceitual, os aportes acerca da Cultura Escolar indicaram a 

metodologia a empreender e os vestígios a analisar. Compreendemos que o olhar devia 

adentrar o espaço escolar e ali procurar as marcas das práticas cotidianas. Compreendemos 

também, a partir dos conceitos referentes à sociedade tecnológica em que vivemos, ser 

necessário adentrar o espaço virtual onde alunos e professores transitam, na Era da 

Informação. Percorremos as salas virtuais como os antigos percorriam as salas dos teatros da 

memória, criados pela imaginação, para nada esquecer. Ali recolhemos os nossos vestígios 

virtuais, cuja potência demandou uma leitura incomum, apoiada pelo relato oral transcrito, 

memórias objetivadas em bits do gravador digital e leitura das imagens desses ambientes. Ao 

longo da análise dos dados vivemos o embate entre preservação e apagamento. Enquanto uma 

escola garantia a preservação de seus registros, por ter uma clareza sobre a importância de sua 

memória, a outra os descartava, como que ratificando a própria hipótese desta pesquisa. 

Dentre o conjunto de dados analisados, arriscamo-nos a compreendê-los como 

documentos, em potencial, na medida em que foi possível vislumbrar dados sobre os 

diferentes atores que os produzem, assim como sobre o seu contexto de sua produção. Foi 

possível identificar elementos dos currículos vigentes, de metodologias de trabalho, conteúdos 

de apoio, bem como a interlocução e os usos de tais conteúdos. Foi possível, ainda, 

vislumbrar elementos das interações cotidianas entre educador e aluno, que no contexto 

presencial se dão pela oralidade, e que no espaço virtual se fazem por escrito, gerando 

vestígios.  
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Logicamente, sem a intenção de compreendê-los como verdades, chamamos a atenção 

para a sua potencialidade de portar informações que, lidas, interpretadas e contextualizadas 

possam trazer luz para o fazer pedagógico de nosso tempo. Ao final do percurso, chegamos a 

algumas conclusões, provisórias, e à percepção da necessidade urgente de transformar 

conclusões em proposta de políticas de preservação de acervos em vias de desaparecimento. 

Pontuamos as conclusões e o que elas podem desencadear.  

 

Concluímos que os registros analisados podem ser considerados documentos a integrar 

a cultura escolar, constituindo-se como elementos para a construção da memória da escola. Os 

registros são produto do fazer cotidiano escolar, mediado pelo uso de tecnologias digitais, 

marco da sociedade da Informação. 

Concluímos que, como todo vestígio, os registros demandam a contextualização de 

sua produção para a leitura e a construção de análises que possibilitam compreender o fazer 

pedagógico no interior da escola, as ideias que os embasam e os indivíduos que nele atuam. 

Neles também é possível perceber indícios das relações constituídas entre a escola e o 

contexto social e cultural em que se insere; 

Concluímos que os registros preservados nos AVA são singulares por reunir conjuntos 

de documentos que, quando preservados, são encontrados dispersos em diferentes acervos. 

Nesses conjuntos podem-se encontrar tanto conteúdos propostos pelos professores (livro 

didático, textos, orientações e consignas) como a produção dos alunos e as interações que, em 

geral, ocorrem oralmente ou se dispersam em diferentes documentos e arquivos e, ainda, as 

metodologias de orientação, correção e avaliação;  

Concluímos que os AVA, justamente por reunir conjuntos ricos e diversificados de 

informações, como apontado no parágrafo anterior, se configuram em fonte preciosa para os 

estudos contemporâneos do currículo. Ao abarcar os registros de propostas, processos, 

interações, metodologias de orientação e avaliação, articulações com o contexto mais amplo, 

para além da escola, os ambientes evidenciam sua potência como acesso para um currículo 

total. Ele reúne vestígios de suas diversas dimensões: o currículo prescrito, o currículo em 

ação, o currículo oculto, o currículo como cultura dos indivíduos, dos grupos e das 
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instituições na sua relação com o contexto em que se insere. Se essa condição de totalidade é 

utópica, como foram as utopias de construção dos teatros da memória total, já que nenhum 

meio abarca a totalidade da experiência humana, vale lembrar que é esse espírito que ilumina 

a criação de arquivos e de museus, virtuais ou não, da contemporaneidade. Podemos pensar 

nesses espaços virtuais como janelas de um currículo total.  

Para que sua potência se realize, ou, considerando a sua condição de virtualidade, ela 

se atualize, no conceito de Levy (1996), seria necessário fazer desses ambientes objeto das 

abordagens patrimoniais que visam à organização, à salvaguarda e à difusão dos acervos 

documentais de maneira a garantir a sua preservação e disseminação.  

É preciso que as operações de resgate, organização e preservação sejam estendidas aos 

AVA, a partir do reconhecimento dos registros como documentos, elementos da memória da 

Educação, por reunirem informações fundamentais sobre o cotidiano escolar, na sociedade 

contemporânea. Numa sociedade em que os espaços virtuais se tornaram o locus que reúne as 

informações, as ações e as interações entre pessoas e grupos, o que inclui o seu uso com fins 

educativos, parece-nos fundamental construir um olhar que reconheça sua potência e um 

conjunto de instrumentos que permitam a sua preservação e a sua leitura.  

Longe de querer reconhecê-los como portadores “naturais da interação pedagógica no 

espaço virtual”, o que postulamos é, em primeiro lugar, o reconhecimento do seu potencial de 

documento, a merecer a salvaguarda, já que facilmente apagáveis por meio da sequência de 

dois cliques (selecionar + apagar), ou simplesmente tornados inacessíveis pelas relações de 

poder intrínsecas à escola e à constante mudança de programas e dispositivos, numa 

obsolescência rápida e programada. Garantida a preservação, estamos diante da problemática 

de qualquer documento, que nos demanda um olhar crítico. Inseridos, produzidos e utilizados 

na escola, os registros virtuais carregam informações acerca do tempo e dos contextos em que 

são utilizados. Assim como os demais documentos, demandam o aporte de outras fontes para 

a sua compreensão no que diz respeito aos usos e aos conceitos que os balizam, ao seu valor 

simbólico.  

Essa compreensão deve alcançar não somente os ambientes utilizados como apoio à 

educação presencial, mas incluir os registros integrantes dos ambientes virtuais utilizados na 
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educação a distância, por serem por vezes vestígios únicos (não em matéria, mas em bits) 

produzidos nessa modalidade de ensino.  

Entendemos que esta tese constitui uma contribuição inicial para o reconhecimento 

dos registros dos AVA no contexto da cultura escolar, elemento do patrimônio da educação. 

Como estudo de caso, que reuniu duas experiências, deve ser completado e ampliado de 

maneira a pesquisar outros contextos e conjuntos documentais análogos na perspectiva de ter 

resultados validados e conclusões revistas.  

Os registros tratados devem também ser reconhecidos como patrimônio, na 

perspectiva traçada na Carta para a preservação do patrimônio arquivístico digital, proposto 

pela Unesco e pelo Conselho Nacional de Arquivos, em 2004, documento que aponta a 

importância dos acervos digitais, a dificuldade de preservação e apresenta diretrizes para o 

desenvolvimento de uma política nacional para os arquivos digitais. A Carta aponta o desafio 

trazido pelas novas tecnologias à preservação dessa memória: a fragilidade dos acervos e das 

informações preservadas, somada à obsolescência das tecnologias utilizadas para produzir, 

preservar e disseminar a informação, impõe um conjunto de questões, envolvendo questões 

administrativas, legais, políticas, econômico-financeiras. São necessárias políticas de longo 

prazo e protocolos que possam diminuir os efeitos da obsolescência de programas e de 

tecnologias para garantir a fidedignidade e a autenticidade das informações. Estamos 

reclamando a retirada do silêncio de uma massa de documentos hoje condenada ao 

apagamento. 

Além da preservação da informação, a garantia da acessibilidade também é 

fundamental. Um segundo elemento dessa “operação de resgate” diz respeito, portanto, à 

construção de meios para o acesso e a disseminação da informação contidos nos acervos, já 

que a preservação tem sentido se puder ser objeto do diálogo com o presente. Nessa 

perspectiva, há que pensar na organização dos registros pelos usuários e nos processos de 

curadoria, visto que estão postas as questões relacionadas ao critério e à política de 

preservação e de descarte. Soma-se a isso a produção de sumários e metadados que 

possibilitem aos usuários, da própria instituição e também aos pesquisadores, o acesso 

permanente. É possível pensar, como desdobramento do trabalho de pesquisa ora 

empreendido, acerca de ferramentas, do próprio ambiente, que esses possibilitariam uma 

curadoria ou uma organização final dos conteúdos produzidos de maneira a torná-los 
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acessíveis tanto aos usuários que construíram o conjunto de registros como para 

pesquisadores. Uma ferramenta de edição de um sumário ou um aplicativo para a construção 

de um “caderno digital” com elementos selecionados poderia ser pensada.  

A possibilidade de preservação da íntegra do conteúdo, por sua vez, demandaria um 

esforço maior no que diz respeito à capacidade de armazenamento das instituições, razão pela 

qual a Carta citada sugere a constituição de parcerias entre poder público, instituições e 

empresas de tecnologias, de maneira a enfrentar essas questões de forma colaborativa. Vale 

lembrar, também, projetos de preservação de sites antigos, a exemplo do programa WayBack 

Machine, iniciativa sem fins lucrativos da Internet Archive que propõe a “construção” 

coletiva de uma biblioteca digital de sites e objetos digitais.  

Para todas as possíveis soluções e desenvolvimentos, é importante que seja incluída 

aqui a sensibilização para a valorização do trabalho pedagógico e para a importância de 

preservar a sua memória. Compreender a importância do fazer cotidiano na escola para a 

própria comunidade escolar, e também para os contextos mais amplos em que se inserem, é 

base para o cuidado com os registros e objetos desse fazer.  

Ao final do processo de pesquisa e produção deste estudo, sentimos que o percurso 

possibilitou ratificar as nossas hipóteses e percepções. No entanto, o prazer do dever 

cumprido, ao vislumbrar o caminho trilhado, já dá lugar ao olhar para o caminho a percorrer; 

afinal, a construção de políticas para a preservação dos acervos digitais da educação está por 

ser empreendida.  
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