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RESUMO 

 
As escolas de educação básica vêm se deparando com alunos que têm mais contato, vivência 
e mais adaptados ao mundo tecnológico que seus professores e esta situação se tornou um 
desafio para os sistemas de ensino que têm a necessidade urgente de receber este novo 
público. Porém, grande parte dos professores é de uma época anterior a essa e têm grandes 
dificuldades de se adaptar à esta era. O que se observa é que não se pode tratar as relações 
entre educação e tecnologia sem compreender previamente os impactos causados pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs na sociedade como um todo. Portanto, 
existe a necessidade de se perceber de que forma as tecnologias podem auxiliar, não apenas 
no acesso à informação, mas na promoção do conhecimento, levando o aluno a usufruir 
criticamente do grande número de informações veiculadas no Ciberespaço e, com isso, 
produzir e interpretar informações às quais tenha acesso. Desse modo, parte-se do seguinte 
problema: TICs são ferramentas que auxiliam na Produção Textual e elaboração de 
argumentos como processo resultante da Atualização? Acredita-se que o uso das TICs como 
ferramentas metodológicas para o ensino, pode auxiliar, por meio de sua rede rizomática, de 
sua estrutura hipertextual, e de sua característica multimídia, nos processos cognitivos do 
aluno, promovendo o Protagonismo para a produção textual e resultando nos processos de 
Atualização de informações obtidas. O objetivo principal desta pesquisa é investigar se as TICs 
auxiliam na produção de texto como processo resultado da “Atualização” – conceito proposto 
por Pierre Lévy, promovendo o Protagonismo Cognitivo para a argumentação e Produção 
Textual de alunos do 9º do Ensino Básico. Para conduzir esta pesquisa, foi adotada uma 
abordagem descritiva/comparativa e de caráter qualitativo e quantitativo. O estudo foi 
desenvolvido com alunos do 9º ano de duas escolas de Educação Básica do município de Atílio 
Vivacqua – ES. Para tanto, recorreu-se a análise dos textos produzidos em dois momentos 
distintos: primeiro momento – a partir de uma aula tradicional, que não contava com a 
utilização de novos recursos tecnológicos e no segundo momento, com a inserção de novos 
recursos tecnológicos. A partir desses dois momentos, pretendeu-se verificar se as TICs 
possibilitaram a produção de texto resultante dos processos de Atualização a partir da 
avaliação do Artigo de Opinião produzido por cada aluno. Os resultados apontam para um 
número significativo de plágios no momento do uso da tecnologia e para a diminuição do 
número de argumentos no texto produzido utilizando ferramentas tecnológicas para a produção 
de texto. 

 

Palavras-chave: Atualização, Protagonismo Cognitivo, Produção de Texto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

The elementary schools are faced with students who have more contact, experience and more 
adapted to the technological world that their teachers and this situation has become a challenge 
to education systems that have the urgent need to take this new audience. However, most 
teachers are from an earlier era this and have great difficulties to adapt to this era. What is 
observed is that one can not address the relationship between education and technology 
without first understanding the impacts of Information and Communication Technologies - ICTs 
in society as a whole. Therefore, there is a need to understand how technology can assist, not 
only access to information, but in the promotion of knowledge, leading the student to critically 
use the large amount of information conveyed in cyberspace and, thus, producing and interpret 
information to which they have access. Thus, we start from the following problem: ICTs are tools 
that assist in Textual Production and preparation of arguments as a process resulting from the 
update? It is believed that the use of ICTs as methodological tools for teaching, can assist, 
through its rhizomatic network, its hypertext structure, and its multimedia feature, the cognitive 
processes of students, promoting Protagonism for text production and processes resulting in 
Update information obtained. The main objective of this research is to investigate whether ICTs 
assist in the production of text as a result of the process "Update" - proposed by Pierre Lévy 
concept, promoting the Cognitive Prominence for argumentation and Textual Production 
students from the 9th of Basic Education. To conduct this research, we adopted a descriptive / 
comparative and qualitative and quantitative approach. The study was conducted with 9th 
graders from two schools of Basic Education council of Atilio Vivacqua - ES. To this end, we 
resorted to the analysis of texts produced at two different times: first time - from a traditional 
class, which did not have the use of new technological features and the second time, with the 
inclusion of new technological resources. From these two moments, we sought to verify whether 
ICTs have enabled the production of text resulting from processes Update from the evaluation 
of Opinion Article produced by each student. The results indicate a significant number of 
plagiarism when the use of technology and to reduce the number of arguments in the text 
produced using technological tools to produce text. 

Keywords: Update , Cognitive Prominence , Text Production . 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A escrita e a leitura do mundo virtual invadiram a realidade nos seus 

vários contextos, inclusive no contexto escolar, influenciando o modo de 

escrever e ler dos alunos. E, devido às mudanças que vêm ocorrendo, o que 

levanta algumas discussões é se essa mudança altera os processos de leitura, 

interpretação e produção de texto no ambiente escolar.  

O computador, a internet e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs têm constituído um marco na atual sociedade do 

conhecimento em que dados e informações, acessados via Web, podem 

resultar em novos saberes. Porém, destaca-se a necessidade da articulação 

pedagógica entre essas tecnologias e a sala de aula, integrando-as ao 

currículo, com o objetivo de promover uma utilização interligada, colaborativa e 

principalmente contextualizada, valorizando os saberes dos alunos. 

As salas de aula apresentam diferenças entre professores e alunos, 

principalmente no que diz respeito ao uso das TICs. Alunos são mais hábeis na 

utilização de muitas dessas tecnologias presentes no cotidiano, e de acordo 

com os autores pesquisados para a composição desta pesquisa, nasceram em 

uma época na qual não é possível se imaginar o mundo sem as tecnologias 

uma vez que, quando vieram ao mundo, o computador, o celular e a internet já 

faziam parte da realidade global. O autor os denomina Nativos Digitais. Em 

contrapartida, as pesquisas aponta que os professores, a maioria nascida 

antes da explosão tecnológica proporcionada pela inserção da Web 2.0, 

possuem características bem diferentes dos Nativos e ainda estão 

acostumados com livros, pesquisas em bibliotecas físicas e não no Google. 

Estes indivíduos foram denominados pelo autor de Imigrantes Digitais. 

Levando-se em consideração que os Nativos Digitais têm mais contato, 

mais vivência e são mais adaptados ao mundo tecnológico, diferentemente dos 

professores, que mesmo sem generalizar, nasceram em sua maioria antes da 

era tecnológica, não se pode tratar as relações entre educação e tecnologia 

sem entender previamente os impactos causados pelas TICs na sociedade 

como um todo.   

Assim, existe a necessidade de perceber de que forma as tecnologias 

podem auxiliar não apenas no acesso à informação, mas na promoção do 
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conhecimento, levando o aluno a usufruir criticamente do grande número de 

informações veiculadas no Ciberespaço, e com isso produzir e interpretar as 

informações às quais tenha acesso. 

Portanto, concebe-se que a educação implica uma participação ativa, 

em um movimento de troca intensa, que pode ser potencializada pelas TICs, e 

que conduzindo a resultados diferenciados numa ação pedagógica, possam 

valorizar as interações entre linguagens, espaços, tempos e conhecimentos 

pluralizados, promovendo a orientação de processos individualizados, bem 

como de aprendizagem cooperativa. Dessa forma, poderão auxiliar no 

Protagonismo Cognitivo do aluno, que poderá ser responsável por criar novos 

conceitos, a partir do que lhe for apresentando na escola. Para tanto, o aluno 

deve ser capaz de sozinho, compreender o significado de um dado qualquer, 

seja um texto, uma imagem, uma música. 

Ao dar sentido para esses dados, dados estes adquiridos de forma 

tradicional ou utilizando as TICs, o aluno parte do virtual, do nó, do complexo 

problemático para um processo de resolução: a Atualização, que consiste na 

compreensão e interpretação do que foi lido e assim, um novo texto pode ser 

“fabricado”, construído. 

Ao realizar este percurso, o aluno consegue trilhar caminhos entre os 

textos que leu suas experiências de mundo e as experiências de outras 

pessoas com as quais teve contato por meio de diálogo e discussões. Esse 

caminho percorrido, que se traduz na leitura hipertextual, promove a criação de 

novos conceitos, de novas ideias e assim, promove conhecimento. O hipertexto 

se baseia no conceito básico de vários textos conectados, mas, esses textos 

potenciais só vão se realizar sob a ótica do leitor, que deve perceber a relação 

entre as várias informações que possui e interferir em sua estrutura por meio 

da argumentação e do acréscimo de novas informações ao texto lido. Isto 

modifica o sentido do texto inicial, criando um novo sentido, e o leitor, não 

passa a ser paciente do processo de leitura, mas agente na produção de 

conhecimento, ao acrescentar sentido ao texto, Atualizando-o. 
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● Problema 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são ferramentas 

que auxiliam na Produção Textual e elaboração de argumentos como processo 

resultante da Atualização? 

 

● Hipótese 

Acredita-se que as TICs como ferramentas metodológicas para o 

ensino, podem auxiliar, por meio de sua rede rizomática, de sua estrutura 

hipertextual, e de sua característica multimídia, nos processos cognitivos do 

aluno, promovendo o Protagonismo para a produção textual e resultando nos 

processos de Atualização de informações obtidas.  

 

● Justificativa 

A produção textual é o momento de resolução de um problema que foi 

apresentando ao aluno, momento este que em se valida um pensamento, uma 

opinião. Acredita-se que as ferramentas tecnológicas podem auxiliar o 

processo de produção textual, uma vez que Pierre Lévy (1996) afirma ser o 

hipertexto, característico da estrutura do ciberespaço, uma matriz de textos 

potenciais, que se realizam sob o efeito da interação com o usuário. 

Sabendo que o Ciberespaço é uma matriz exponencial de informações, 

é interessante compreender se essas informações podem se tornar 

“conhecimento”, já que para estas serem compreendidas, deve existir todo um 

processo de leitura e interpretação a partir de um dado existente em meio 

eletrônico. 

Caso o usuário não possua desejo nem se sinta mobilizado para 

interagir com o texto disponível em meio eletrônico, repleto de links e caminhos 

a serem percorridos, este texto pode não ser atualizado, uma vez que a rapidez 

existente no ciberespaço reduza a atenção do aluno, criando uma leitura mais 

dispersa, o que não ocorreria na leitura de um texto impresso. Dessa forma, 

acredita-se que as TICs, através de sua rede rizomática, podem auxiliar nos 

processos cognitivos e, consequentemente de Produção Textual como 

resultado do processo de Atualização. 
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Dessa forma, justifica-se a escolha do tema pelo interesse em observar 

e compreender os processos de produção textual na atualidade, que sofre 

tanta influência das TICs e também na tentativa de averiguar se essa influência 

proporciona aos alunos a produção de textos, evidenciando criticidade, 

argumentação e consequentemente, o Protagonismo. 

 

● Objetivos 

 

Geral 

Investigar se as TICs auxiliam na produção de texto como processo 

resultado da “Atualização”, promovendo o Protagonismo Cognitivo para a 

argumentação e Produção Textual de alunos do 9º do Ensino Básico. 

 

Específicos  

● Diferenciar os conceitos de Virtualização e Atualização; 

● Enfatizar a produção de texto como resultado do processo de 

Virtualização e Atualização e como promotora do Protagonismo 

Cognitivo; 

● Destacar a influência que as TICs exercem sobre a Produção Textual; 

● Perceber se ocorre diferença entre textos produzidos a partir da 

utilização de metodologias tradicionais e metodologias que incluam as 

TICs em seu processo. 

 

● Metodologia 

Para conduzir esta pesquisa, foi adotada uma abordagem 

descritiva/comparativa e de caráter qualitativo e quantitativo. A pesquisa 

descritiva se propõe a verificar e a explicar problemas, fatos ou fenômenos da 

vida real, com a precisão possível, observando e fazendo relações, conexões, 

partindo da influência que o ambiente exerce sobre eles. Trata, em geral, de 

levantamento de características de uma população, um fenômeno, um fato, ou 

o estabelecimento das relações entre variáveis controladas. Está relacionada 

diretamente com a pesquisa qualitativa, já que colhe, interpreta e discute fatos 

e situações.  
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Optou-se por tal pesquisa, já que a complementação qualitativa auxilia 

no levantamento de outros significados presentes na pesquisa quantitativa, que 

não podem ser apenas quantificados no contexto investigado, permitindo ao 

pesquisador  o acesso a informações relevantes que assegurem uma melhor 

compreensão do objeto em estudo. 

Sendo assim, o estudo foi desenvolvido com alunos do 9º ano de duas 

escolas de Educação Básica do município de Atílio Vivacqua – ES. A seleção 

das escolas e dos pesquisados foi feita em função do problema investigado, 

priorizando uma turma que está findando o Ensino Fundamental e se 

preparando para cursar o Ensino Médio. Assim, tais alunos necessitam de 

desenvolver suas capacidades de escrita, devido aos inúmeros concursos para 

Institutos Federais ou mesmo para a preparação e disputa por bolsas em 

escolas particulares, que possam vir a frequentar. Além disso, a produção de 

texto estimula a argumentação, o Protagonismo e a criticidade, elementos 

fundamentais para a vida em sociedade e que cabem à escola desenvolver 

quando se entende que a educação deve se comprometer com o efetivo 

exercício da cidadania e tem a necessidade de criar condições para o 

desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que se relacione 

às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao 

exercício da reflexão. As escolas foram selecionadas por serem referência no 

ensino da área urbana (Escola Y) e a outra por atender os alunos da área rural 

do município (Escola X).  

O trabalho de campo procurou reunir dados em resposta ao problema e 

às hipóteses levantadas. Para tanto, conforme mencionado anteriormente, 

recorreu-se à análise dos textos produzidos em dois momentos distintos: 

primeiro momento – a partir de uma aula tradicional, que não contava com a 

utilização de novos recursos tecnológicos e, no segundo momento, com a 

inserção de novos recursos tecnológicos. A partir desses dois momentos, 

pretende-se verificar se as TICs possibilitaram a produção de texto resultante 

dos processos de Atualização a partir da avaliação do Artigo de Opinião 

produzido por cada aluno.  
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1.VIRTUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

Para que ocorra uma conceituação, inicialmente é necessário 

compreender os dois processos, para isto, partindo da fala de Lévy (1996) que 

atenta para o fato de a Virtualização ser o movimento contrário ao da 

Atualização. Se na Atualização ocorre uma nova leitura, uma nova 

interpretação, uma nova visão, a Virtualização é algo que poderá estimular 

essa nova interpretação.  

Portanto, a Virtualização não é um processo que ocorre somente no 

Ciberespaço, já que se tem a falsa impressão que o virtual está relacionado 

com a não presença física. Ao contrário disso, Lévy (1996) enfatiza que o 

virtual possui apenas uma estreita afinidade com o falso, com o ilusório e com 

o imaginário: “Trata-se, ao contrário, de um modo de ser fecundado e poderoso 

que põe em jogo processos de criação, abre futuros, perfura poços de sentido 

sob a platitude da presença física imediata.” (LÉVY, 1996, p. 12) Dessa forma, 

a existência de um livro, de uma revista, de uma fala, de uma figura e a não 

interferência, ou seja, a ausência de leitura torna todos esses suportes virtuais. 

Assim, virtual não é uma expressão relativa ao que ocorre, ou sobre, o 

Ciberespaço. Virtual é tudo o que não foi “atualizado”, não foi interpretado ou 

reorganizado.  

Ora, a Virtualização constitui justamente a essência, ou a ponta fina, 
da mutação em curso. Enquanto tal, a Virtualização não é nem boa, 
nem má, nem neutra. Ela se apresenta como o movimento mesmo do 
“devir outro” - ou heterogênese - do humano. Antes de temê-la, 
condená-la ou lançar-se às cegas a ela, proponho que se faça o 
esforço de apreender, de pensar, de compreender em toda a sua 
amplitude a Virtualização. (LÉVY, 1996, p. 11-12) 

Segundo Lévy (1996) destaca, o “virtual” foi tema de pesquisa de 

vários filósofos contemporâneos, incluindo Deleuze e Serres e a explicação 

para tal processo se baseia principalmente na compreensão de que ocorrem 

mudanças de paradigma, em “transformação de um modo de ser a outro”. (p. 

12) Assim, ao analisar o “virtual”, Lévy se atém a três correntes: a corrente 

filosófica, na qual especifica o conceito de Virtualização; a antropológica, 

quando destaca a relação entre o processo de hominização e a Virtualização e 
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a corrente sociopolítica, com a qual busca a compreensão da mutação 

contemporânea para poder atuar nela.  

Nessa busca pelo conceito e partindo para uma teorização, Lévy (1996) 

destaca que enganosamente o real não se opõe ao virtual: 

No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para 
significar a pura e simples ausência de experiência, a “realidade” 
supondo uma efetuação material, uma presença tangível. O real seria 
da ordem do “tenho”, enquanto o virtual seria da ordem do “terás”, ou 
da ilusão, o que permite geralmente o uso de uma ironia fácil para 
evocar as diversas formas de Virtualização. (LÉVY, 1996, p. 15) 

O virtual, portanto, possui a tendência a se tornar atual, ao ser 

interpretado, reinterpretado e novamente se tornar virtual ao outro. Como o 

autor exemplifica, “a árvore está virtualmente presente na semente” (LÉVY, 

1996, p. 15). Em termos rigorosamente filosóficos, virtual não se opõe ao real, 

mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser 

diferentes, conforme Lévy (1996) aponta. 

Citando Deleuze, Lévy (1996) aborda as características do virtual, 

afirmando que o mesmo se trata de um complexo problemático, o nó de 

tendência ou de força que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou uma entidade qualquer e que acarreta em um processo de resolução: 

a Atualização.  

Dessa forma, o complexo problemático em que se constitui o virtual, é 

ponto de partida para a formação da criticidade, do Protagonismo, da formação 

de um pensamento que inventará e produzirá um novo sentindo: uma 

Atualização. Dessa forma, Lévy (1996) destaca o fato de que “a entidade 

carrega e produz suas virtualidades” (p. 16), já que uma pessoa atualiza uma 

entidade diferente de outra, reorganizando uma problemática, mas sofrendo a 

influência da reorganização que outra pessoa realizou. E ainda, “o virtual 

constitui a entidade”, isto porque “as virtualidades inerentes a um ser, sua 

problemática, o nó de tensões, de coerções e de projetos que animam, as 

questões que o movem, são uma parte essencial de sua determinação”. 

1.1. Atualizar o virtual: Produzindo Significados 

A Atualização se caracteriza, portanto, “como a solução de um 

problema, uma solução que não estava contida previamente no enunciado” 
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(LÉVY, 1996, p. 17), pois isso dependerá dos conhecimentos do sujeito que se 

depara com este problema e de sua interpretação. A Atualização, assim, é um 

processo de “criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração 

dinâmica de forças e de finalidades”.  

Há que se destacar que os processos de Virtualização e Atualização 

são dinâmicos, ao mesmo tempo em que se atualiza um problema, ele também 

é virtualizado, caracterizando este processo num “verdadeiro devir que 

alimenta de volta o virtual”. Lévy (1996) assim destaca que o real assemelha-se 

ao possível e o atual em nada se assemelha ao virtual, mas responde ao 

problema criado por ele. 

Nesse processo de resolução de nós e problemas, o processo de 

Virtualização fluidifica as diferenciações que se fazem presentes, elevando o 

graus de liberdade, criando um “vazio motor”. E é neste vazio motor, criado 

pela Virtualização que são possíveis de serem criadas novas respostas à 

problemas propostos. Levando tal realidade para sala de aula, o vazio motor é 

produzido por problematizações expostas aos alunos, gerando certa liberdade, 

certa busca por respostas – o Protagonismo para os processos criativos de 

produção textual. Assim: 

Se a Virtualização fosse apenas a passagem de uma realidade a um 
conjunto de possíveis, seria desrealizante. Mas ela implica a mesma 
quantidade de irreversibilidade em seus efeitos, de indeterminação 
em seu processo e de invenção em seu esforço quanto a Atualização. 
A Virtualização é um dos principais vetores da criação de realidade. 
(LÉVY, 1996, p. 19) 

Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma 
base de afinidade ou de os membros dividirem dos mesmos 
objetivos, por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos, 
nos quais não se faz necessária a presença física. Seus membros 
estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesse, e apesar de “não 
presentes”, essa comunidade está imersa nas falas e expressões 
dotadas de paixões e de projetos, de conflitos e de amizades, ou 
seja, produtos da existência humana. Assim, “a Virtualização 
reinventa uma cultura nômade, não por uma volta ao paleolítico nem 
às antigas civilizações de pastores, mas fazendo surgir um meio de 
interações sociais onde as relações se reconfiguram com um mínimo 
de inércia”. (LÉVY, 1996, p. 19) Dessa forma, este processo de 
nomadismo, é também responsável pelo processo de Atualização, 
pois ao se perceber o nó, o indivíduo tentará desfazê-lo, organizá-lo, 
para assim, compreendê-lo. 

Segundo Lévy (1996) o texto é um objetivo virtual, abstrato, 

independente de um suporte específico, podendo se atualizar em diversas 
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versões. É interessante ressaltar que neste documento, quando se fala no 

processo de Atualização proposto por Lévy (1996), compreende-se tal ação 

como a interpretação, assim o sujeito que “atualiza” um dado, uma informação, 

a reorganiza e a interpreta, de acordo com as experiências que já possui, 

criando assim, conhecimento. Lévy assim enfatiza que “ao interpretar, ao dar 

sentido ao texto aqui e agora, o leitor leva adiante essa cascata de 

atualizações” (LÉVY, 1996, p. 35) 

Por conseguinte, é impossível descrever os processos de produção de 

texto sem antes mencionar a leitura, já que é por meio dela e da Atualização 

que são produzidos novos sentidos e assim, novos textos e novas 

virtualidades. 

Ao mesmo tempo em que o rasgamos (o texto) pela leitura ou pela 
escuta, amarrotamos o texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. 
Relacionamos uma à outra as passagens que se correspondem (...) 
ler um texto é reencontrar os gestos têxteis que lhe deram seu nome. 
(LÉVY, 1996, p. 35 - 36) 

Quando se lê, percebem-se informações e o “amarrotar” do texto 

ocorre, pois se evidencia a partir da leitura e da Atualização, as impressões do 

leitor, que passa a ser não um mero receptor de informações, mas um coautor, 

que cria novos percursos de leitura. Lévy (1996) evidencia que o leitor viaja de 

uma margem à outra do espaço do sentido, lançando mão de um sistema de 

“endereçamento que o autor, o editor, o tipógrafo, balisaram” (LÉVY, 1996, p. 

36), ou seja, a leitura é um ato individual que não possui um caminho, um 

percurso pré-determinado. O leitor pode desobedecer “as instruções, tomar 

caminhos transversais, produzir dobras interditas, estabelecer redes secretas, 

clandestinas, fazer emergir outras geografias semânticas” (LÉVY, 1996, p. 36) 

E é nesse processo de leitura que um novo texto é fabricado. 

Os processos de coautoria configuram-se, portanto, como o momento 

que o leitor consegue vincular ao conhecimento que já possui os novos 

conhecimentos que está tendo acesso no momento, criando, assim, novos 

textos e sendo protagonista neste ato de produção.  

E, nos percursos de leitura, o leitor percebe a relação com outros 

textos, observando assim, as diversas conexões que ocorrem. Dessa forma, 

ocorre uma leitura hipertextual, rizomática, que conecta os conhecimentos do 



22 

 

 
 

leitor aos conhecimentos obtidos no texto por meio da leitura, criando assim, 

novos conceitos, ou seja, atualizando o texto lido. 

Consequentemente, os leitores passam a ser autores, pois nos 

percursos de leitura que realizam, criam novas formas de leitura e coproduzem 

o texto. Portanto, o leitor inicia o Protagonismo produzindo significados e 

conhecimentos. 

1.2. Produção de texto e hipertexto 

O texto, como foi conceituado por Lévy (1996) e Palfrey; Gasser (2011) 

dá a possibilidade do leitor-coautor produzir novos significados a partir das 

redes de significados que estão presentes em sua estrutura. E é nessa rede de 

significações que novas redes, ou novos nós vão se criando, como aponta Lévy 

(1998) em sua obra intitulada “As tecnologias da Inteligência: O futuro do 

pensamento na era da informática”. O autor ainda acrescenta que o sentido 

surge e é construindo num determinado contexto, num determinado tempo, 

local e o principal, é transitório. Esses nós, permitem uma leitura hipertextual, 

dinâmica, que leva o leito-coautor a relacionar o texto lido a outros textos lidos 

anteriormente. 

O texto publicado no Ciberespaço, apresenta links que estão contidos 

no próprio corpo do texto o que dá a possibilidade de uma ligação direta no 

momento de sua leitura a outro texto que se liga a diversos outros textos. No 

texto impresso, o leitor-coautor também tem acesso a esses hipertextos, mas a 

forma como tem acesso a eles é diferenciada, mais complicada e demorada 

que no Ciberespaço. Para os Imigrantes Digitais a busca sumarizada ou a 

verificação de uma nota de rodapé, ou até mesmo a ligação cognitiva que 

ocorre no momento da leitura e que se relaciona algo lido anteriormente com o 

texto atual, podem ser tarefas corriqueiras, mas para um Nativo Digital, esta 

ação não é tão simples assim, já que seu cérebro tem uma “programação” 

diferente da mente de um Imigrante.  

Hipertexto, conforme Lévy (1998) destaca, é uma matriz de textos 

potenciais, sendo que alguns deles vão se realizar sob o efeito da interação 

com o usuário, e esta leitura rizomática “não é mais a unidade do texto que 

está em jogo, mas a construção de si, construção sempre a refazer, inacabada” 

(p. 36), pois ao ler, o que ocupa a leitura é a direção e a elaboração do 
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pensamento que modifica o texto. Logo, o que antes havia sido amarrotado, 

passa a ser “avaliado segundo critérios de subjetividade que produz a si 

mesma” (LÉVY, 1998, p. 36), produzindo suas próprias significações. O texto 

que antes foi amarrotado, carrega, portanto, as marcas das dobras que 

adquiriu durante a leitura. 

Escutar, olhar, ler, equivale finalmente a construir-se na abertura ao 
esforço de significação que vem do outro, trabalhando, esburacando, 
amarrotando, recortando o texto, incorporando-o em nós, destruindo-
o, contribuímos para exigir a paisagem de sentido que nos habilita. 
(LÉVY, 1998, p. 37) 

Lévy (1998) descreve que o hipertexto é um universo de possibilidades 

e que é através da interação com o leitor que se formam leitores-coatores. 

Nessa significação, Lévy (1998) afirma de o hipertexto não se limita apenas ao 

universo comunicacional, mas a todas as esferas da realidade em que a 

significação esteja em evidência. Dessa forma, o autor destaca as 

características do hipertexto em seis princípios: 

 O Princípio da Metamorfose, se baseia na constante construção e 

renegociação que a rede hipertextual possui. Assim, Lévy (1998) 

evidencia que o hipertexto é mutável e de acordo com o grau de 

envolvimento do leitor-coautor, essa mutação varia. 

 Já o Princípio da heterogeneidade é para Lévy (1998) a grande 

variedade de informações que são acessadas na memória para que 

se construa uma rede hipertextual: “Na comunicação, as mensagens 

serão multimídias, multimodais, analógicas, digitais,etc.” (p.25). 

Portanto, a significação dada a um texto perpassa todas as 

informações possíveis que o “ator” ou o leitor-coautor possui em sua 

memória. 

 O Princípio de Multiplicidade, também denominado por Lévy (1998) 

como Princípio de Encaixe das Escolas, ou seja, cada platô (ou nó) 

é capaz de se relacionar com qualquer outro nó do hipertexto, 

indefinidamente, ou seja, um remete todos os outros. 

 O quarto Princípio, o da Exterioridade, é de acordo com Lévy (1998) 

o resultado da influência exterior sobre a rede de significados, que 

pode provocar a diminuição ou a ampliação desta rede a partir do 

contato com o que “a adição de novos elementos, conexões com 
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outras redes, excitação de elementos terminais (captadores) etc;” 

(p.26) se dá sobre a influência de quem se envolve com esta rede, 

de quem lhe acrescenta novos significados e novas conexões. 

 O quinto Princípio definido por Lévy (1998), denominado Princípio da 

Topologia, se refere aos caminhos que levam aos topos, ou aos nós. 

Por isso, ao percorrer esses caminhos, segue-se um curso de 

acontecimentos que altera o percurso criado pelo hipertexto a novos 

caminhos, ou novas interpretações. 

 O sexto e último Princípio, o Princípio da Mobilidade dos Centros, 

refere-se à falta de uma centralidade na rede de hipertextos, isto 

porque, em todos os novos momentos, um novo ponto nessa rede 

se torna central, ou melhor, fica em evidência. 

Assim, Lévy (1998) destaca que a rede possui “permanentemente 

diversos centros que são como pontos luminosos perpetuamente móveis, 

saltando de um nó a outro” (p.26). Realizando uma analogia, como ocorrem as 

sinapses, em que a cada momento a informação é levada a um local diferente, 

a mobilidade da informação se expande e cria infinitas raízes ao seu redor. A 

cada momento, um ponto dessa raiz se expande e novas conexões são 

criadas; novos centos são evidenciados.  

Dessa forma, uma informação pode gerar uma diversidade de 

conhecimentos, pois quando o leitor-coautor mantém contato com esta 

informação, acessam diversos outros temas que estão disponíveis em sua 

mente e cria conexões, links, com os novos conteúdos que manteve relação. 

Essa capacidade de relacionar assuntos e saber criticar, argumentar, 

modificando o que foi percebido a partir de suas próprias percepções também é 

uma característica do Protagonismo Cognitivo, de saber enveredar-se pelo 

universo de informações e conectar a seus conhecimentos anteriores. 

Lévy (1998) descreve o hipertexto como um “tipo programa” utilizado 

para organização de conhecimentos ou dados, aquisição de novas informações 

e também para organizar a comunicação. Assim: 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 
conexões (...). Os itens de informação não são ligados linearmente, 
como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria 
estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em 
um hipertexto significa, portanto desenhar um percurso em uma rede 
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que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, 
por sua vez, conter uma rede inteira. (LÉVY, 1998, p.33) 

Portanto, quando se cria um texto, as informações que julga serem 

necessárias devem se conectar umas as outras, no intuito de produzir 

significados. 

Para isso, devem-se acessar tais informações tanto em textos 

impressos, quanto nos virtuais contidos no Ciberespaço, assim como em sua 

própria memória. Ao descrever sobre a memória humana, Lévy (1998) destaca 

que “nossa memória não se parece em nada com um equipamento de 

armazenamento e recuperação fiel das informações (...)”, (LÉVY, 1998, p.78) 

evidenciando ainda que “segundo a psicologia cognitiva contemporânea, não 

há apenas uma, mas diversas memórias, funcionalmente distintas” (LÉVY, 

1998, p.78). 

São nestas memórias que também se criam varias redes hipertextuais 

que acessando a memória de longo prazo, faz emergir conteúdos diversos e 

em momentos oportunos. 

Supõe-se que a memória declarativa de longo prazo é armazenada 
em uma única e imensa rede associativa, cujos elementos difeririam 
somente quanto à força e numero das associações que os conectam. 
(LÉVY, 1998, p.79). 

E assim como o rizoma e como o hipertexto, a rede neural, 

principalmente a rede mnemônica (a rede das memórias) é organizada por nós, 

por platôs, que se conectam. Segundo Lévy (1998) as informações se 

organizam nesta rede a partir da forma como a recebemos e quando 

acessadas, “a ativação deverá propagar-se dos fatos atuais até os fatos de 

desejamos encontrar”. (LÉVY, 1998, p.79). 

Portanto, quando é possível se organizar o pensamento e acessar as 

memórias, o acesso - caso pudesse ser fotografado - formaria uma teia, pois 

este trajeto percorre por diversas outras informações até alcançar a informação 

desejada. 

Deste modo, a rede de informações que a memória guarda, ou a rede 

de informações que o Ciberespaço possui, se assemelha ao rizoma. Esta 

teoria, de Deleuze; Guattari (1995) destaca que um rizoma é o principal ponto 

de ligação entre as informações. Na apropriação da palavra que se refere a 

anatomia das plantas, em zoologia, o rizoma se constitui por platôs que se 
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comunicam uns com os outros por meio de microfendas, ou seja, espaços em 

que o leitor completará com as conclusões acerca de um determinado objeto 

de informação. A Figura1 ilustra essa teoria, demonstrando como as 

informações são interligadas e como a medida que elas se interligam, se 

aprofundam também, formando uma leitura verticalizada e promovendo a 

produção de significados. 

 

FIGURA 1: Exemplo de Mapa Rizomático 

Fonte: Blog “A razão inadequada” (TRINDADE, 2013) 

 

O modelo rizomático, segundo Deleuze; Guatarri (1995) é dividido em 

seis etapas que explicam seu funcionamento. Estas seis etapas são divididas 

em princípios, denominados: princípio da conexão, princípio da 

heterogeneidade, princípio da multiplicidade; princípio da ruptura a-significante; 

princípio da cartografia, e princípio do decalque.  

 O primeiro é o princípio da conexão destaca que "Um rizoma não 

cessaria de conectar cadeias semióticas; organizações de poder; 

ocorrências que remetem às artes; às ciências; às lutas sociais". 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.15-16). Um rizoma, portanto, não 

se apresenta conforme um modelo no estilo árvore, mas num 

modelo múltiplo, onde não se encontra nem princípio e nem fim, e 

que já se configura na explicação do 2º princípio, o da multiplicidade. 

Portanto, as leis de combinação crescem em número à medida que 

a multiplicidade cresce, conforme aponta Deleuze; Guattari (1995).   

 O princípio da heterogeneidade, conforme aponta Deleuze; Guattari 

(1995) abarca o conceito de que nem todos os traços do rizoma 
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estão ligados a um traço linguístico, uma vez que as cadeias 

semióticas de todas as naturezas podem se conectar a diversos 

modos de interpretação, o que possibilita o surgimento de diferentes 

regimes de signos.  

 O quarto princípio, o da ruptura a-significante, consiste na ruptura do 

rizoma, que mesmo sendo destruído recomeçará novamente em 

suas linhas anteriores ou em novas linhas. Isto porque, por mais que 

uma de suas linhas seja rompida, quando novas são criadas 

continuam a fazer parte deste mesmo rizoma. Deleuze; Guatarri 

(1995) evidenciam que todo o rizoma agrupa “linhas de 

segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende também 

linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar” 

(DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 17). Assim, essas novas linhas 

constituem-se, também, no próprio rizoma, mesmo surgindo novos 

significados para os pontos que se ligam dentro deste esquema. 

 O princípio da Cartografia, compara o esquema do rizoma ao de um 

mapa que pode ser aberto, conectável, desmontável em todas as 

suas dimensões, desmontável, reversível e modificável e 

interpretado de diversas maneiras, conforme apontam Deleuze; 

Guatarri (1995) 

 Já o sexto e último princípio, o do Decalque, sustenta com a ideia da 

cartografia como uma relação complexa que sugere que o decalque 

como cópia ou foto, que tenta reproduzir e transformar o rizoma. Ou 

seja, Deleuze; Guatarri (1995) enfatizam que é na interação do leitor 

com o texto que um novo texto se cria, se transformar e se 

desenvolve a partir da tentativa de reprodução do outro. Mas, 

lembrando que este outro possui informações diferentes das 

contidas em um texto, por exemplo, e quando este texto tenta ser 

mapeado, sua estrutura e seu conteúdo se alteram pela interferência 

do leitor, que passa a ser coautor deste texto, inserindo nele novos 

significados.  
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O próximo capítulo apresentará as interações do leitor-coautor com o 

texto e como essa interação transformar tanto a estrutura do texto como 

permite, por meio deste processo, que o indivíduo agregue sentido a este texto, 

gerando novos textos, atualizados e territorializados a partir de seus saberes e 

conhecimentos. 
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2. SABER, INTELIGÊNCIA COLETIVA E PROTAGONISMO COGNITIVO 

Para uma compreensão inicial do conceito de saber, buscou-se 

compreender os espaços Antropológicos do Ciberespaço, propostos por Pierre 

Lévy em sua obra “A Inteligência Coletiva” (2011). Essa conceituação, 

realizada a partir de um estudo antropológico do Ciberespaço, evidencia um 

estudo sobre quatro espaços antropológicos existentes no Ciberespaço: Terra, 

Território, Mercadorias e Saber. Esses quatro espaços compõem o mundo, 

onde seus significados se fundem, para formar um todo, conectado e 

hipertextual. 

2.1 Os espaços antropológicos 

Lévy (2007) aborda inicialmente o espaço Terra, mas não a terra 

planeta, mas a terra “espaço-tempo” – a terra cosmo – na qual, seres vivos se 

inter-relacionam: “a terra é lugar de metamorfoses” e é nesse espaço de caos, 

um “caosmos” que o ser humano “elabora e reelabora constantemente por 

meio de suas linguagens” (LÉVY, 2007, p. 118), tudo o que está ao seu redor. 

 E, nesse espaço nômade que é a Terra, o ser humano é o único que 

“vive” no cosmo, diferente das outras espécies, que só a este espaço 

pertencem. O “viver” que Lévy (2007) afirma é o agir, o criar significados e 

escolher “Totens”, ações estas que fazem do ser humano diferente das outras 

espécies, já que ele pensa e modifica seu pensar e seu agir. 

Já o segundo espaço antropológico, o Território, engloba os atos que 

sistematicamente fazem parte da “civilização”: “O neolítico não é considerado 

aqui como um período da história, mas como um espaço antropológico 

atemporal que, uma vez surgido, repercute imediatamente sobre todo passado, 

todo futuro da espécie.” (LÉVY, 2007, p.118-119). Lévy (2007), portanto, 

evidencia que o espaço antropológico Território é o resultado das intervenções 

do homem no espaço Terra. Assim, a escrita constitui-se como um desses 

produtos culturais da existência humana. O autor ressalta, ainda, que o 

Território instaura com a terra uma “relação de depredação e destruição, ele a 

domina, fixa, encerra, inscreve e mede” (LÉVY, 2007, p. 119). O espaço Terra, 

dessa forma, consegue modificar o Território e a cultura. Mas, a escrita, “lhe 
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abre outro tempo”, ou seja, por mais que a natureza interrompa a cultura, a 

escrita ainda persiste e consegue passar para a posteridade os registros dos 

feitos da humanidade. 

Lévy (2007) ainda irá retratar outro espaço antropológico, que segundo 

ele, surge após a criação da moeda e do alfabeto. O espaço das Mercadorias, 

que não se relaciona com o espaço “de trocas ou de comércio, mas uma 

espécie de novo mundo tecido pela circulação contínua (…) do dinheiro” 

(LÉVY, 2007, p. 120). Esse espaço de acordo com Lévy, atravessa a superfície 

e as margens da vida social: “O Espaço das mercadorias é aplainado, mantido 

por uma máquina desterritorializante, que se auto-organizou de uma só vez e a 

partir daí se alimenta de tudo o que encontra pela frente.” (LÉVY, 2007, p.121) 

Assim, Lévy enfatiza o espaço das Mercadorias como autônomo em relação ao 

Território, ou seja, em relação à produção cultural ele é autossuficiente. 

O quarto e último espaço é o Espaço do Saber, que de acordo com o 

Lévy (2007), não é um lugar, em espaço, mas se constitui num não lugar, uma 

virtualidade. É um espaço disperso que produz rizomas, conexões e 

hipertextos. É um espaço que se submete ao espaço das Mercadorias, devido 

às exigências do capital; ao espaço do território, por se subordinar aos 

objetivos do Estado. Já no espaço Terra ele é absorvido e se mistura às 

produções culturais decorrentes do espaço território. 

Porém, Lévy (2007) destaca que o saber não se resume ao 

conhecimento científico, mas aos processos de reorganização das relações de 

si consigo mesmo, ou seja, nos processos de Atualização. 

O saber, no sentido em que o entendemos aqui é um savoir-vivre ou 
vivre-savoir, um saber coextensivo à vida. Tem a ver com um espaço 
cosmopolita e sem fronteiras de relações de qualidades; um espaço 
de metamorfose das relações e do surgimento de maneiras de ser; 
um espaço em que se unem aos processos de subjetivação individual 
coletivos. (LÉVY, 2007, p. 123) 

Assim, percebe-se na fala de Lévy (2007) o nomadismo e a deriva do 

ser que, em busca de “respostas” ou soluções, se apropria do saber de outrem 

para criar um saber maior e mais amplo. São nesses espaços de deriva, de 

busca por respostas e por “saber viver”, que o ser humano inicia seu processo 

de navegação, de criação de conceitos únicos, a partir de conceitos já 

existentes, mas que são “atualizados” a todo o momento. 
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Quando Deleuze; Guatarri (1995) abordam o Princípio da Ruptura na 

obra “Mil Platôs”, pode-se remeter à questão do leitor como “dândi” (VILLAÇA, 

2002) como um errante, buscando informações possíveis no texto, pois 

destacam que o rizoma compreende linhas pelas quais é estratificado, 

territorializado e organizado, mas também, compreende linhas de 

desterritorialização, pois novos questionamentos são levantados pelo leitor.  

É interessante se valer das questões de Deleuze; Guatarri (1995): 

“Como é possível que os movimentos de desterritorialização e os processos de 

reterritorialização não fossem relativos, não estivessem em perpétua 

ramificação, presos uns aos outros” (DELEUZE, GUATARRI, 1995, p. 18). Isso 

porque quando o leitor é crítico, ele atualiza, mas volta a virtualizar suas 

informações, problematizando. Assim, que o texto está na ordem do virtual, 

pois somente suas informações não produzem significado, isso só ocorre 

quando uma pessoa o lê, o atualiza. Sendo assim, o texto “real” assemelha-se 

ao “possível”; uma pessoa pode ler um texto e não atualizá-lo, tornando 

possível a Atualização e não a realizando. Lévy conclui que “o atual em nada 

se assemelha ao virtual: responde-lhe.” (LÉVY, 1996, p. 17) Caso não haja 

uma Atualização, não haverá respostas à Virtualização. Desta forma, Lévy 

complementa sua conclusão sobre a Virtualização:  

A Virtualização pode ser definida como um movimento inverso da 
Atualização. Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma 
"elevação à potência" da entidade considerada. A Virtualização não é 
uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto 
de possíveis), mas uma mutação de identidade (…) Com isso, a 
Virtualização fluidifica as distinções instituídas aumenta os graus de 
liberdade, cria um vazio motor. (…) A Virtualização é um dos 
principais vetores da criação da realidade. (LÉVY, 1996, p. 16 - 17) 

Percebe-se, portanto, que Lévy (1996) enfatiza que a questão da 

Atualização é da ordem da invenção e da criatividade. Dessa forma, o próprio 

autor destaca: "Um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que 

alguns deles vão se realizar sob o efeito da interação com o usuário." (LÉVY, 

1996, p. 40) 

Lévy (2007) ainda enfatiza que o espaço do saber se potencializou a 

partir da virtualidade e da rápida comunicação no Ciberespaço, na invenção de 

novas línguas mutantes e universos virtuais que dão aos “intelectuais coletivos” 
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a possibilidade de se “reconfigurar” permanentemente, estando em constante 

transformação. 

Bauman (2005), afirma que identidade é muito além do que dita o 

senso comum. O autor compara a Identidade às características dos líquidos. 

Isto porque, neste tempo presente, as identidades são fluidas e mutáveis, e 

utilizou esta comparação, evidencia a características maleável e moldável das 

identidades, que assim como os líquidos, não mantêm sua forma com 

facilidade, e sua estrutura adquire novos formatos a partir do momento de 

interação com o sujeito. Portanto, assim como os fluidos, as identidades não se 

mantêm intactas ou acabadas. 

Lévy (2007) caracteriza a identidade como um dos elementos que se 

se relacionam em espaços de significação e nesses espaços, a identidade foi 

atualizada por meio da nova era digital, da internet e da sociabilidade de um 

mundo virtual, em um “eu” múltiplo, que surge conforme a necessidade do 

momento. 

No fluxograma proposto por Lévy (Figura2), percebem-se os objetivos 

do homem e as mudanças de sua identidade conforme ocorria sua própria 

evolução histórica. Porém, observa-se que somente no espaço do Saber que 

os conceitos não são afirmações, mas indagações, que levam o leitor desta 

obra a construir seu próprio conceito de Identidade, do Lócus e do que é 

valorizado neste espaço antropológico proposto por Lévy.  
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FIGURA 2 - Fluxograma de ilustração dos Quatro Espaços propostos por Lévy. 

FONTE: (LÉVY, 2007, p 124) 

2.2 O que é Saber? 

Observa-se que no espaço do Saber, o homem e sua identidade 

(podem estar?) em uma cooperação nômade e numa hibridação contínua que 

são responsáveis por produzir competências. Tais competências não são 

definidas pelo autor, mas acredita-se que estejam relacionadas à organização 

e reorganização do Saber, que se dá através do “pensamento coletivo” e 

poderiam “organizar a existência e socialidade das comunidades humanas”. 

(LÉVY, 2007, p.125) 
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Lévy (2007) acrescenta que é na passagem para o terceiro milênio, 

quando o homem se depara com a Era Noolítica (conceito proposto pelo autor 

para retratar uma nova era em que o silício dos computadores, 

microcomputadores e fibras ópticas estão em evidência), que o espaço do 

Saber, que sempre existiu, passa a ser autônomo e a valorizar o conhecimento. 

Giddens (2002) afirma que a modernidade é uma ordem pós-tradicional 

que se baseia na dúvida e a instauração como força propulsora para que todo 

conhecimento se transforme em hipótese, ou seja, não há uma verdade única e 

suprema neste tempo. Assim, uma afirmação poderá ser confirmada ou 

negada, ela é hipotética – está na ordem do possível. Novamente, retorna-se a 

ideia do leitor-navegador, que de acordo com o Giddens, auxiliam na 

construção de um “eu” reflexivo. “Mas essa tarefa deve ser realizada em meio a 

uma enigmática diversidade de opções e possibilidades” 

Nesse sentido, Giddens (2002) colabora com Lévy (2007) quando 

enfatiza o universo de atividade social que ocorre com a utilização da mídia 

eletrônica, tem papel central e constitutivo na “realidade”, apesar de ocorrer 

“virtualmente” no Ciberespaço, e produzir ecos na “referencialidade interna dos 

sistemas sociais da modernidade”. Tornando esses sistemas (ou espaços, 

como propõe Lévy) dotados de autonomia e determinados por influência de 

seus próprios constituintes. 

Este saber, criado e difundido em rede de conexões no Ciberespaço, 

modifica a subjetividade, as formas de pensar e agir dos homens, que passam 

a possuir identidades fluídas e adaptáveis às diversas situações e momentos 

como propõe Bauman (2005). 

Lévy (2007) afirma que o projeto do espaço do Saber está relacionado 

a criar um novo laço social em torno do aprendizado que ocorre de forma 

recíproca, “da sinergia das competências, da imaginação e da inteligência 

coletivas”- que não é um conceito cognitivo, mas o “trabalhar em comum 

acordo”- no sentido de tentar entender, ou como propõe o autor – 

“entendimento com o inimigo”, ou seja, compreender através das diversas 

opiniões, um determinado tema/assunto. 
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Assim, Lévy (2007) propõe o aprendizado recíproco, mediado pelas 

relações humanas. E, nesse sentido, as identidades tornam-se identidade do 

saber. 

O outro não é mais um assustador, ameaçador: como eu, ele ignora 
bastante e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas 
de inexperiência não se justapõem, ele representa uma fonte possível 
de enriquecimento de meus próprios saberes. (LÉVY, 2007, p.27) 

Dessa forma, Lévy demonstra que a inteligência coletiva é um saber 

criado de forma colaborativa num espaço em que a “integração é um processo 

social dinâmico de troca de saberes”. (LÉVY, 2007, p.28) 

 

2.3 Inteligência coletiva 

Antes de se ater ao conceito de Inteligência Coletiva, parte-se para a 

compreensão do que é Inteligência. Conforme Vigotski (2010) evidencia em 

sua obra “A Formação Social da Mente” inteligência é uma função psicológica 

superior (que é constituída pela a atenção, memória, imaginação, pensamento 

e linguagem) que surge no sujeito a partir do processo de internalização do 

resultado das relações dialéticas entre o sujeito e o meio social. 

Já Piaget (1989) entendia que a inteligência era resultado da interação 

do sujeito com o meio, portanto ela é a capacidade do sujeito adaptar-se ao 

meio e abordou em seus estudos explicou desde o nascimento da inteligência 

na criança até às suas contínuas evoluções, ao longo dos anos, evoluções 

ocorridas por processos que o autor chamou de “assimilação e acomodação”, 

sempre com o objetivo de alcançar o equilíbrio através dos desequilíbrios que 

ocorrem no processo de “assimilação e acomodação”. 

Inteligência, portanto é entendida por Vigotski e Piaget como resultado 

da interação do homem com o meio. Para Lévy, a inteligência está “distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências”. (LÉVY, 2007, p.29) O 

autor ainda afirma que essa inteligência distribuída por toda parte se encontra 

no saber das pessoas: “ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o 

saber está na humanidade”, (LÉVY, 2007, p.29). E, o autor ainda enfatiza que 

“O juízo global da ignorância volta-se contra quem o pronuncia. Se você 
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cometera fraqueza de pensar que alguém é ignorante, procure em que 

contexto o que essa pessoa sabe é ouro.” (LÉVY, 2007, p.29) 

Assim, percebe-se que a Inteligência relatada por Lévy (2007) está 

mais atrelada aos conhecimentos que as pessoas adquirem ao longo da vida, 

por meio das relações interpessoais que ao conhecimento científico produzido 

pela academia. E, assim, essa “Inteligência distribuída por toda parte” pode ser 

o ponto de partida para “desenvolver (...) sentimentos de reconhecimento que 

facilitarão, consequentemente, a implicação objetiva de outras pessoas em 

projetos coletivos”. (LÉVY, 2007, p.30) Dessa forma, a ideia central da 

Inteligência Coletiva está focada na valorização técnica, econômica, jurídica e 

humana de uma inteligência distribuída por toda parte. 

“A inteligência coletiva só tem início com a cultura e cresce com ela. 
Pensamos, é claro, com ideias, línguas, tecnologias cognitivas 
recebidas de uma comunidade. Mas a inteligência culturalmente 
constituída, não é mais fixa ou programada como a do cupinzeiro ou 
a da colmeia. (…) o patrimônio comum passa pela responsabilidade 
de cada um. A inteligência do todo não resulta mais mecanicamente 
de atos cegos e automáticos, pois é o pensamento das pessoas que 
pereniza, inventa e põe em movimento o pensamento da sociedade”. 
(LÉVY, 2007, p.11 – Grifo nosso) 

Assim, o que Lévy (2007) propõe é a valorização do conhecimento 

informal, do conhecimento que é passado para posteridade e ampliado com as 

experiências e pensamentos de outras pessoas. Freire (2002) corrobora com 

Lévy quando afirma que: 

Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em 
áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 
exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de 
bem estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à 
saúde das gentes. (…) Porque não discutir com os alunos a realidade 
concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, 
a realidade agressiva em que a violência é a constante e a 
convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 
vida? (FREIRE, 2002, p. 16) 

A proposta de Freire é a de aproximar o discurso do professor ao do 

aluno, como forma de trazê-lo ao ambiente educacional e mais – de incluir sua 

realidade no referido ambiente, dando significado ao conhecimento aprendido. 

Isso porque, a questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão 

individual e a de classe dos educandos, deve ser respeitada na prática 

educativa progressista, conforme Freire (2002) aponta. Portanto, Freire ainda 

acrescenta a necessidade de criticidade, tanto por parte do professor quanto do 
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aluno, quando atenta para o fato de “a curiosidade ingênua” que é 

provavelmente nascida no momento em que o professor parte da realidade do 

aluno para a explicação de um conteúdo, por exemplo, “está associada ao 

saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 

aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 

cognoscível, se torna curiosidade epistemológica.” (FREIRE, 2002, p. 17). 

Dessa forma, parte-se do empirismo, da observação, para a intervenção que o 

aluno faz a partir dos processos de “Atualização”, propostos por Lévy (1996). 

Essa intervenção, ou esta Atualização dos processos de leitura do meio, 

levarão o aluno a uma curiosidade epistemológica, de se aproximar da 

pesquisa e do pensamento científico. 

A curiosidade de camponeses com quem tenho dialogado ao longo 
de minha experiência político-pedagógica, fatalistas ou já rebeldes 
diante da violência das injustiças, é a mesma curiosidade, enquanto 
abertura mais ou menos espantada diante de "não-eus", com que 
cientistas ou filósofos acadêmicos, "admiram" o mundo. Os cientistas 
e filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do 
camponês e se tornam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 
2002, p. 17) 

Freire (2002) dessa forma, enfatiza que o ser humano é inacabado e é 

esse inacabamento, essa inconclusão, que é própria da experiência vital, pois é 

nesse “vazio motor (LÉVY, 1996) que o homem passa a se relacionar com o 

meio e com outras pessoas, criando novas formas de interpretar o mundo, 

reorganizando informações obtidas por meio das relações interpessoais, 

através de redes sociais, etc.”. Ao destacar a mutabilidade do homem no 

mundo, Freire (2002) enfatiza que homens e mulheres passaram a perceber 

sua inacabilidade quando se depararam com a questão: “Quanto mais cultural 

é o ser maior a sua infância, sua dependência de cuidados especiais”. Na 

busca incessante do ser humano em compreender o “suporte” – pensa-se no 

mundo - em que está inserido, várias respostas são obtidas, pois as mesmas 

mudam frequentemente. Assim, quanto mais inserido culturalmente, a 

tendência do comportamento identitário de homens e mulheres é ser 

inacabado. 

A vida no suporte não implica a linguagem nem a postura ereta que 
permitiu a liberação das mãos. Mãos que, em grande medida, nos 
fizeram. Quanto maior se foi tornando a solidariedade entre mentes e 
mãos, tanto mais o suporte foi virando mundo e a vida, existência. O 
suporte veio fazendo-se mundo e a vida, existência, na proporção 
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que o corpo humano vira corpo consciente, captador, apreendedor, 
transformador, criador de beleza e não "espaço" vazio a ser cheio por 
conteúdos. (FREIRE, 2002, p. 17) 

A capacidade de pensar, portanto, transformou o mundo e transforma 

as pessoas. Percebe-se que quando Freire aborda tal tema, ele dá destaque 

ao fato de que somente a partir da prática, que o corpo humano passa a ser 

corpo consciente na medida em que passa além de captar, apreender e 

transformar a realidade, saindo da condição de mero receptor de informações 

para o de protagonista da própria vida. Assim, Freire (2002) enfatiza que “Não 

haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a 

transitividade de nossa consciência.” (FREIRE, 2002, p. 54), ou seja, não 

haveria existência se não houvesse troca entre o meio e a própria existência 

humana, interferência nessa realidade e interpretação do que ocorre nesta 

realidade: “A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas 

sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de 

nossa educabilidade e um nível distinto do nível do adestramento dos outros 

animais ou do cultivo das plantas.” (p. 41) 

2.4 Protagonismo Cognitivo e as dificuldades de promovê-lo no ambiente 
escolar 

Quando se fala em Protagonismo, pensa-se na etimologia da palavra: 

proto = principal, primeiro; agon = luta, portanto agonista = lutador. Portanto, 

protagonista é aquele que atua no processo de desenvolvimento pessoal, 

transformando sua própria realidade, lutando por ela. Dessa forma, o indivíduo 

que lê, atualiza e produz um texto, atua no processo de desenvolvimento 

pessoal e transforma sua realidade. 

A concepção de protagonismo proposta por Costa (2001) evidencia 

que no exercício da cidadania o indivíduo consegue dar significado aos eventos 

que acontecem a sua volta e isso possibilita a formação da identidade, do 

autoconceito e da autoestima, que são componentes primordiais para a 

formação da autonomia. 

Costa (2001) destaca ainda que uma ação protagônica é caracterizada 

pela ação do educando quando o mesmo é ator de seu processo de 

desenvolvimento. Assim, o adolescente que adquire e amplia seu repertório 

interativo, aumenta sua capacidade de interferir de forma ativa e construtiva em 
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seu contexto escolar e sócio-comunitário se torna protagonista de sua própria 

vida, e principalmente de seu próprio pensamento e cognição. 

Já Silva (2009) acrescenta que o protagonismo dos adolescentes 

implica em uma relação dinâmica entre formação, conhecimento, participação, 

responsabilização e criatividade como mecanismo de fortalecimento da 

perspectiva de educar para a cidadania, levando-se em conta que o 

desenvolvimento permanente faz parte da condição de sujeito, sem perder de 

vista que a pessoa é uma realidade em processo, imersa em seu tempo, no 

seu cotidiano e na história, pré-requisito para o desempenho autônomo na 

sociedade. 

Freire (1996) em sua obra “Pedagogia da Autonomia” enfatiza que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção. Dessa forma, o papel do professor no ambiente 

escolar é criar condições para que o aluno seja produtor do próprio 

conhecimento, estimulando o Protagonismo Cognitivo do aluno em dar 

significado às coisas que estão ao seu redor. 

Portanto, levando tal realidade para os processos de Atualização, 

Protagonista é o indivíduo que consegue compreender um texto por si só, 

fazendo conexões com outros textos existentes e Atualizando essas novas 

informações, agregando conhecimento a eles, ou seja, promovendo seu próprio 

protagonisma na medida em que atua sobre uma determinada informação, 

modificando-a de acordo com seus próprios conhecimentos. Assim, o 

Protagonista também passa a ser um coautor, pois ao agregar conhecimento a 

uma nova informação, ele transforma o texto, modificando-o, como evidencia 

Lévy (1996).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (2001) o 

domínio da língua está relacionado com a efetiva possibilidade de participação 

social, já que é por meio dela que o “homem se comunica, acessa a 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de 

mundo, produz conhecimento” (p. 23). É por isso que linguagem, cultura e 

sociedade estão ligadas entre si por laços indissolúveis. Todos têm uma 

linguagem, fazem parte de uma sociedade e têm uma cultura que é a marca da 

história de suas vidas. 
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Observa-se, portanto, que é através das interações que ocorrem em 

meio social, que a língua vai se moldando e assumindo novas facetas, 

adaptando-se à necessidade do falante, que também está em constante 

transformação. Considerando os estudos de Vigotski (2010) de que toda 

atividade individual é fruto de uma atividade coletiva, percebe-se o quanto as 

relações interpessoais no ambiente escolar são importantes, principalmente 

porque, é no processo coletivo e social vivenciando na escola pela criança, que 

se é capaz de formar socialmente a mente.  

Vigotski (2010) afirma que o aprendizado da criança começa muito 

antes de elas frequentarem a escola, sendo que o que se aprende na escola 

tem sempre uma história prévia.  Ele ainda afirma que é a partir das relações 

sociais que as funções psicológicas ocorrem, por meio da mediação entre o 

uso de instrumentos e signos e vai além: os processos mentais superiores 

(pensamento, linguagem e consciência) que consistem no modo de 

funcionamento psicológico humano são considerados sofisticados, porque se 

referem a mecanismos intencionais que dão ao ser humano a possibilidade de 

autonomia em relação ao meio social. 

Em posse desse conhecimento, e considerando que o sujeito vai se 

tornando capaz de organizar suas experiências, orientar suas ações e constituir 

seu pensamento – ou seja, se tornando Protagonista do seu próprio ato de 

pensar - Diniz; Marquez (2003) enfatizam que através mediações do outro, no 

caso do professor, e da linguagem, organiza-se a atividade mental, que é 

essencial na constituição do sujeito. Dessa forma, os processos de interação 

que ocorrem na escola, assim como a valorização do conhecimento e da 

linguagem que o aluno já possui, são etapas importantíssimas para que ocorra 

uma aprendizagem significativa.  

Assim, Charlot (2012) destaca a questão do sentido que a educação 

pode ter para um aluno de bairro popular, por exemplo, quando se questiona 

sobre o sentido de se ir à escola, o sentido de estudar, sobre o sentido em 

aprender e compreender as coisas tanto dentro da escola como fora dela. 

Dessa forma, Charlot propõe a equação pedagógica que se constitui em 

aprender = atividade intelectual + sentido + prazer.  

Essa é a questão que temos que resolver no que diz respeito ao 
aluno, mas também no que tange ao professor. Ensinar: qual o 
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sentido de ensinar hoje? Qual o prazer de ensinar hoje? Qual tipo de 
atividade intelectual tem o professor quando ele ensina? São as 
questões básicas. E, afinal de contas, a questão que está por trás 
disso é a questão do desejo. É por isso que, sendo filósofo, tendo 
trabalhado mais como sociólogo, eu cheguei a me interessar pela 
psicanálise, porque devemos entender a questão do desejo para 
podermos entender a mobilização do aluno no estudo. (CHARLOT, 
2012, p. 11) 

Dessa forma, Charlot (2012) evidencia questões relativas à mobilização 

do aluno, que busca um sentido em aprender. Diniz; Marques (2003) destacam 

que Mobilizar é pôr recursos em movimento, reunindo forças para fazer uso de 

si próprio como recurso. É também engajar-se em uma atividade originada por 

móbiles, porque existem boas razões para fazê-lo. Interessarão, então, os 

móbiles da mobilização, o que produz a movimentação, a entrada em atividade. 

Os alunos mobilizam-se em uma atividade, quando investem nela, quando 

fazem uso de si mesmas como um recurso, quando são colocadas em 

movimento que remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade 

possui, portanto, uma dinâmica interna, que parte do desejo de cada um. Há 

que se destacar, todavia, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, 

onde são encontras metas desejáveis, meio de ação e outros recursos. Daí, a 

necessidade de interação social para mobilizar a aprendizagem. E é isso, 

segundo Seabra (2010) que promove o Protagonismo nos alunos. 

O sujeito da aprendizagem, para Charlot (2012) não é considerado 

“como imediatamente dado”, por sua formação cognitiva e psicológica, “mas 

como (...) sujeito envolvido tanto em relações de desejo como em relações 

sociais e instituições” (CHARLOT, 2012, p. 15). Freitas et al (2010) assim 

enfatizam que a mobilização para o conhecimento implica na 

complementaridade do protagonismo de alunos. Assim, o autor propõe uma 

Sociologia do sujeito, entendendo que o sujeito da educação tem necessidade 

de aprender, é um ser humano portador de desejos e movido por eles; um ser 

social, inscrito em relações sociais, e um ser singular, com sua história própria, 

sua singularidade, que age, interpreta e atribui sentido ao mundo. É, portanto, 

um sujeito, ligado ao outro, desejando, partilhando um mundo com outros 

sujeitos e com eles transformando esse mundo. (CHARLOT, 2012, p. 49). 

Dessa forma, Diniz; Marquez (2003) destacam o significado da palavra 

desejo (desiderium) que representa a decisão de tomar o destino nas próprias 
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mãos, assim evidenciando a vontade consciente nascida de uma 

determinação. As autoras ressaltam ainda que toda relação com o saber 

abarca a identidade do sujeito quando considerado neste processo “a história 

do sujeito, as suas experiências e expectativas, as suas concepções, as suas 

interações, a figura que tem de si mesmo.” (DINIZ; MARQUEZ, 2003, p. 143) 

Assim, retoma-se novamente à questão da valorização dos 

conhecimentos que o aluno traz consigo para o ambiente escolar. Esses 

alunos, por estarem permeados da cultura e da linguagem do lugar onde 

vivem, possuem características específicas, que acabam por compor o 

ambiente heterogêneo da sala de aula.  

Assim, mesmo sabendo que “a sociedade moderna tende a impor a 

figura do saber” (DINIZ; MARQUEZ, 2003, p. 143), não o saber defendido por 

Lévy (1996), mas o saber disseminado pela escola, que muitas vezes 

desvaloriza os conhecimentos que o aluno possui. Cabe destacar que essa 

valorização deve ser orientada, evidenciando que as diferenças do 

conhecimento que se aprende fora da escola ao que se aprende dentro da 

escola – assim, devem-se trabalhar os dois conhecimentos - não existindo 

“certo” e “errado”, neste contexto, uma vez que a curiosidade parte inicialmente 

do conhecimento popular para se chegar ao conhecimento científico – como 

destaca Freire (2002). 

Seabra (2010) evidência na Cartilha “Tecnologias na escola” que o 

Protagonismo Cognitivo é um desafio para a Educação, que diante das 

inúmeras transformações na sociedade, tenta se adaptar às novas 

necessidades neste processo de Informação de fácil acesso, Comunicação em 

massa e quebra de barreiras geográficas.  

O autor evidencia, assim que para o uso de ferramentas tecnológicas 

ter significado no contexto educacional: não basta que os alunos simplesmente 

acessem as informações; eles precisam ter a habilidade e o desejo de utilizá-

las, saber relacioná-las, sintetizá-las, analisá-las – quando os alunos se 

esforçam para ir além de respostas simples, quando desafiam ideias e 

conclusões, quando procuram unir eventos não relacionados dentro de um 

entendimento coerente de mundo”. (SEABRA, 2010, p.24). O autor resaltou 

dessa forma o papel do professor, uma vez que essa vontade, e esse desejo 
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não surgem sozinhos no aluno. Desse modo, o professor tem a função de 

encorajar os alunos a fazer conexões com eventos externos ao mundo da sala 

de aula, descobrindo a ligação entre situações vividas e os conteúdos 

curriculares”. (SEABRA, 2010, p.24). 

Nesse aspecto, Seabra (2010) concorda com Lévy (1996) e Freire 

(2002) quando evidencia a necessidade de se despertar o desejo e o interesse 

dos alunos partindo de algo que tenha sido vivenciando por eles  

Costa (2001) evidencia que o protagonismo é um termo pelo qual se 

concebe a ideia de participação de adolescentes no enfrentamento de 

situações escolares como na comunidade e na vida em geral. Este autor assim 

como Silva (2009), destaca o exercício da cidadania como precursora do 

Protagonismo, na medida em que o individuo se desenvolve com criticidade no 

cerne da sociedade, desenvolve seu Protagonismo. 

Portanto, neste momento de discussões sobre Protagonismo, cabe 

também a discussão sobre os processos de coautoria. Imaginando o autor 

como o sujeito que produz significados, e observando a fala de Zilberman 

(2001) sobre o autor como uma espécie de foco de expressão que se 

manifesta da mesma maneira e como o mesmo valor, nas obras, nos 

rascunhos, nas cartas, nos fragmentos, destaca-se aqui o fato do leitor como 

coautor de textos.  

Lévy (1996) afirma que o hipertexto é uma matriz de textos potenciais, 

ele também afirma que alguns deles (textos) vão se realizar sob o efeito da 

interação com o usuário. Caso o usuário não possua maturidade para interagir 

com o texto disponível em meio eletrônico, cheio de links e caminhos a serem 

percorrido, este mesmo texto pode não ser atualizado, ou seja, não se realiza 

um processo de coautoria, e o leitor não se torna Protagonista do processo de 

produção de conhecimento.  

Lévy (1996) enfatiza que a escrita e a leitura trocam os papéis, já que o 

que participa da estruturação de um hipertexto, também é um leitor e o que 

atualiza um percurso, ou se manifesta em determinado aspecto relativo ao 

texto, contribui para a redação do mesmo. Sussekind (2004) ainda cita Keep, 

que afirma ser o leitor um “decisor”, indo ao encontro do que afirma Lévy.  
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Zilberman (2001) afirma ainda que, culturalmente, a sociedade do livro 

exigiu a consolidação de aparelhos encarregados de disseminarem a escrita 

que, dependiam do uso de material impresso. Dessa forma, a escola, que se 

universalizou e tornou-se obrigatória, estabeleceu para os alunos um 

comportamento: o de aprender a ler e escrever. 

Quando se leva em consideração a fala de Eco (apud VILLAÇA, 2002) 

que diz que hoje se pode aprender muito sobre o Império Romano por meio do 

cinema, uma vez que ele esteja historicamente correto, Villaça (2002) afirma 

que “(…) um programa educacional em CD-ROM pode explicar genética 

melhor do que o livro”, trazendo a questão da informatização do texto e da 

leitura para o ambiente escolar. Seria interessante para melhorar a 

aprendizagem dos alunos? Quando se pensa em Nativos Digitais (PRENSKY, 

2001), observa-se um ponto positivo, mas quando se pensa em “hipertextos” 

que “servem para interromper o fluxo de leitura através de redes remissivas”, 

pode-se destacar que a leitura pode se perder em meio a tantas informações, 

imagens, vídeos disponíveis nos links da internet. Como afirma Nóbrega “Tudo 

indica que essa rapidez reduza a reflexão e crie uma leitura mais dispersa, o 

que pode fazer implicações para outros tipos de leitura, inclusive de textos 

impressos”. (NÓBREGA, 2009, p. 194) 

Dessa forma, vale a pena questionar e problematizar a fala de Lévy 

(1996): “O virtual, quando se relaciona à internet e ao Ciberespaço, realmente 

é uma fonte indefinida de atualizações?” 

Clément (apud SUSSEKIND, 2004) afirma que a “hiperleitura não dá 

lugar à apropriação nem a identifica, mas antes ao diletantismo, ao 

nomadismo, à deriva” (SUSSEKIND, 2004, p. 111), Se tomarmos a palavra 

Nomadismo, analisando seu significado: vida nômade; povos que vagueiam 

sem residência física, chega-se à conclusão que a hiperleitura desterritorializa 

e virtualiza. Assim, ao mesmo tempo em que ela se abre numa possibilidade de 

ir de um texto ao outro, evidencia a relatividade da estrutura textual, que não há 

começo nem fim, nem meio, apenas o definido pelo leitor no momento da 

leitura (NÓBREGA, 2009, p. 154). Assim, como ponto negativo de uma leitura 

realizada em meio eletrônico, quando se trata de turmas de Educação Básica, 

pode-se citar o quão perdida – ou tomar outros rumos que não o da leitura - 
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uma criança pode ficar ao se deparar coma infinidade de possibilidades 

existentes num texto no suporte eletrônico. 

Sussekind (2004) aponta que uma das vantagens do suporte digital é 

uma diferença considerável em relação aos hipertextos que antecedem a 

informática: a pesquisa nos sumários, o uso dos instrumentos de orientação, a 

passagem de um nó a outro, agora, são realizados por computador, com 

rapidez.  

Magda Soares (2002) apresenta dois dados importantes para 

diferenciar as tecnologias tipográficas das tecnologias digitais: “o espaço de 

escrita e os mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita” 

(SOARES, 2002, p. 149).  De acordo com ela, existe uma sensível relação 

entre o espaço físico e visual da escrita e as práticas de letramento. Ao longo 

da história, existiram diversas práticas de leitura e escrita (textos desenvolvidos 

em argila, pedra, papiro ou papel) e, com o uso do computador, essas práticas 

mais uma vez se modificam, já que a leitura de hipertexto eletrônico ganha 

novo espaço de escrita: a tela.  

Não se pode afirmar, porém, que as tecnologias são prejudiciais. Elas 

possibilitaram grandes avanços e ainda têm um potencial vasto para 

apresentar propostas inovadoras em pouquíssimo espaço de tempo. É 

proposta discutir se o uso das tecnologias influencia na aprendizagem dos 

alunos. Pode-se partir da afirmação de Nóbrega (2009), que afirma:  

Enquanto no texto impresso a leitura tende a ser mais cartesiana, na 
tela alternam-se os processos de aprendizado cognitivo. Os recursos 
da tecnologia quebram a linearidade, possibilitam saltos na leitura 
feita do começo para o meio, para o fim. (NÓBREGA, 2009, p. 154) 

Porém, ainda há a questão das cópias e “plágios” como pontos 

negativos que impedem o Protagonismo, uma vez que não proporciona o 

raciocínio do aluno – ele não atualiza suas leituras quando “copia e cola”. 

Como no ambiente da internet tudo se torna “fácil”, “acessível” e “livre”, a cópia 

de textos pode ocorrer quando a criança se apropria do que o outro fala com a 

intenção de apresentar sua opinião sobre um tema. Na edição da Revista 

Mundo Universitário, veiculada em Portugal (e na internet), a diretora – Laura 

Alves – destaca, no editorial, o uso das verdades “prontas” existentes na 

internet e o fato de não se questionar nada. Além disso, aponta os plágios 
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como coisas comuns não apenas em salas de aula da Educação Básica, mas 

também das universidades. Alves (2010) afirma que: “(…) se há uma coisa que 

a internet nos trouxe de mau – a juntar às mil coisas boas que nos trouxe 

também – foi a preguiça mental”, quando afirma que devido às informações 

estarem todas online o leitor não mais utiliza o seu “saber”, “não se confirma os 

factos”, ou seja, o leitor-coautor não atualiza as informações contidas no texto 

que leu. 

O fato de ser fácil o acesso à internet e a obtenção informações sobre 

qualquer assunto fez crescer bastante o número de plágios – inclusive entre as 

crianças em idade escolar. Villaça (2002) aborda a questão dos direitos 

autorais e afirma que a mesma vem sendo discutida, gerando diferentes 

opiniões. Ao citar Barlow, Villaça (2002) destaca que as leis copyright do 

mundo material não se aplicam ao virtual, mas ao realizar plágios não ocorre a 

solução de um nó encontrado no texto lido, além do fato ser crime de acordo 

com o Código Penal Brasileiro no Título que trata dos Crimes Contra a 

Propriedade Intelectual (artigo 184)1.   Quando se “copia” algo, não se atualiza, 

ou melhor, o conhecimento não é gerado. Quando um aluno realiza plágio, ele 

não se torna coautor, pois não leu e atualizou o texto.  

                                                           
1 O artigo em questão afirma que: §1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer 
meio, com intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa 
do autor ou de quem o represente, (...): Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, 
(...). (BRASIL, 1940) 
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3. TICS E SALA DE AULA 

As Tecnologias de Informação e Comunicação foram criadas com o 

objetivo único de promover o acesso à informação e proporcionar a 

comunicação. A TV, o Rádio, o Jornal, Revistas, Livros, sistema de telefonia, 

tudo é tecnologia da informação e comunicação, já que permite que a 

informação flua e se direcione a um determinado público. Essas tecnologias, 

portanto, vêm modificando a estrutura social, que se adapta a essas 

mudanças. E, a inserção dessas tecnologias na sociedade, exigiu que os 

modelos educacionais fossem se adaptando às exigências de uma sociedade 

cada vez mais interligada e global. Com o advento da Internet 1.0 e mais tarde 

com o surgimento da Web 2.0, muito mais interativa, dinâmica e multimídia, os 

indivíduos que sofriam influência dessas tecnologias tiveram as funções 

cerebrais adaptadas a este intenso vai e vem de informações.  

Prensky (2010) ao se referir à Educação, afirma que seu maior 

problema atualmente é que os pais e professores estão se esforçando para 

ensinar uma população que utiliza uma linguagem completamente nova e que 

nas escolas, os professores ainda matem um sotaque analógico, o que dificulta 

o aprendizado desses indivíduos nascidos sobre a influência das TICs.  

Prensky (2010) afirma, assim, que esses alunos, nascidos após a 

expansão da Web 2.0, muitas vezes não compreendem o que o Professor está 

dizendo, já que estes já que estes jovens estão acostumados a receber 

informações de forma rápida, a fazer mais de uma coisa por vez.  E assim, o 

autor conclui que os estudantes atuais não são as pessoas para as quais o 

sistema educacional foi desenvolvido, já que eles cresceram na velocidade 

acelerada do universo digital.  

Prensky (2010) afirma ainda que não importa quanto pais e professores 

desejem que os alunos aprendam da mesma forma que eles aprenderam. 

Esses novos alunos não conseguem assimilar dados como seus pais o faziam, 

pois seus cérebros provavelmente já possuem padrões diferentes dos 

aprendizes anteriores:  

Crianças nascidas em uma cultura nova aprendem facilmente a nova 
linguagem e resistem duramente a usar a antiga. Adultos imigrantes 
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inteligentes aceitam a ideia de que não sabem tanto a respeito desse 
novo mundo e aproveitam a ajuda de seus filhos para aprender a 
integrar-se. (PRENSKY, 2010, p. 59 – 60) 

Os estudantes de hoje, conforme aponta Prensky (2010), desde a pré-

escola até a faculdade, são a primeira geração a crescer com essa nova 

tecnologia digital. Eles passaram a vida inteira cercados de computadores, 

videogames DVD players, câmeras de vídeo, celulares, sites de leilões on-line, 

iPods e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital: “Eles baixam 

dois bilhões de toques de celular por ano, dois bilhões de músicas por mês e 

trocam seis bilhões de mensagens de texto todos os dias”. (PRENSKY, 2010, 

p. 58) A tecnologia digital, portanto, têm sido parte integrante da vida dessas 

crianças desde seu nascimento, e um resultado admirável é que elas pensam e 

processam informações de maneira fundamentalmente diferente da de seus 

antecessores, que cresceram em mundo bem mais analógico e com um acesso 

à informação não muito facilitado como se percebe hoje.  

Quando se pensa em TICs, logo se associa seu conceito ao de 

Internet, Web e Ciberespaço. Palfrey; Gasser (2011), dois estudiosos da 

sociedade da informação da Universidade de Harvard, desenvolveram a obra 

“Nascidos na Era Digital” para esclarecer através de uma abordagem 

sociológica, a identidade dos indivíduos nascidos em um tempo em que objetos 

e ferramentas tecnológicas modificaram as formas de ser e agir das pessoas 

nascidas nesse tempo, assim como Prensky (2010). 

3.1. Nativos e Imigrantes Digitais 

Em pleno século XXI, com as constantes evoluções tecnológicas 

fazendo parte do cotidiano da grande maioria da população brasileira, seja 

através de aparelhos celulares, mp3, tablets, câmeras fotográficas, vídeo 

games, notebooks, entre outros, ainda é possível perceber uma barreira 

tecnológica entre a educação e a tecnologia. Na educação básica, entre 

professores mediadores e alunos, o ensino tradicional e os métodos de ensino 

e aprendizagem já não suprem as expectativas de crianças que já nasceram 

utilizando computadores, jogando on-line e acessando e-mails. 

Essa discrepância é pode ser justificada pelo fato de os professores 

serem considerados Imigrantes Digitais (PRENSKY, 2001), uma vez que 
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grande parte não reconheceu ou reconhece a importância das novas 

tecnologias como instrumentos extremamente úteis para o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente, por não terem sido educados dessa forma: 

dinâmica, simultânea, on-line. 

Os alunos, em sua maioria, Nativos Digitais (PRENSKY, 2001) 

cresceram em meio a novas descobertas tecnológicas. Muitos nem haviam 

adquirido as noções de linguagem escrita, já conseguiam acessar a internet, 

utilizar controle remoto e funções complicadas nos celulares dos pais. 

Segundo Prensky (2001) e Voigt (2007), os imigrantes digitais são 

responsáveis por utilizar uma linguagem classificada como “pré-digital”, que, de 

acordo com tais autores, se encontra superada. São eles, os imigrantes 

digitais, que compõem a maior parte de usuários na rede, embora os mesmos 

vivenciem um novo ambiente no Ciberespaço, transportam em si a cultura e 

linguagem “analógicas” utilizadas anteriormente ao uso da tecnologia de 

comunicação e informação.  

Além disso, Prensky (2001) e Voigt (2007) salientam que os Nativos 

Digitais, chamados de “Pós-Internet”, estão acostumados a receber 

informações muito rapidamente. Gostam de processar mais de uma coisa por 

vez e realizam múltiplas tarefas. Preferem os gráficos antes do texto ao invés 

do oposto, além de acesso aleatório (como hipertexto) onde trabalham melhor 

quando ligados a uma rede de contatos. Os Nativos Digitais, dessa forma, não 

visualizam o ambiente escolar como o único local em que irão aprender alguma 

coisa. 

Palfrey; Gasser (2011) afirmam, no capítulo introdutório de seu livro 

que a era digital transformou o modo como as pessoas vivem e se relacionam 

umas com as outras e que pessoas mais velhas – denominadas Colonizadoras 

Digitais pelos autores – auxiliaram na moldagem dessa nova era. Algumas 

conseguiram se adaptar a essa nova fase, outras estão menos familiarizadas. 

Porém, há os indivíduos que nasceram digitais e não se recordam de cartas 

datilografadas e muito menos das escritas a mão. 

Ao contrário de muitos Imigrantes Digitais, os Nativos Digitais 
passaram grande parte da vida online, se distinguir entre o online e o 
off-line. Em vez de pensarem na sua identidade digital e em sua 
identidade no espaço real como coisas separadas, eles têm apenas 
uma identidade (…) São unidos por um conjunto de práticas comuns, 
incluindo a quantidade de tempo que passam usando tecnologias 
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digitais, sua tendência para as multitarefas, os modos como se 
expressam e se relacionam um com o outro de maneiras mediadas 
pelas tecnologias digitais, e seu padrão de uso das tecnologias para 
ter acesso, usar as informações e criar novo conhecimento e novas 
formas de arte. Para estes jovens, as novas tecnologias digitais – 
computadores, telefones celulares, Sidekicks – são os principais 
mediadores das conexões humanos com humanos. (PALFREY; 
GASSER, 2011, p. 14) 

Assim, corroborando com Prensky (2010) os autores afirmam as 

características multitarefa dos Nativos, assim como destacam a grande 

criatividade que esses sujeitos desenvolvem a partir do acesso rápido a várias 

informações. 

Palfrey; Gasser (2011) afirmam, ainda, que os Nativos Digitais têm a 

percepção de que a informação é maleável e a controlam e reconfiguram de 

novas formas, diferentes das formas tradicionais. Os autores exemplificam tal 

ponto evidenciando a questão dos Nativos não terem a necessidade de ler um 

manual de uso de algum produto eletrônico, eles simplesmente utilizam o 

aparelho e vão se guiando pelo instinto, talvez de alguém que já tenha nascido 

nessa época em que tudo é eletrônico. 

Porém, cabe ainda enfatizar que a generalização dos termos Nativo e 

Imigrante Digital não se aplica quando se depara com a imensa desigualdade 

que está presente em diversas localidades do Planeta. Palfrey; Gasser (2011) 

destacam que a grande maioria dos jovens que são nascidos neste tempo não 

está crescendo como Nativos Digitais, pois não vivem em um mundo 

totalmente cercado pela tecnologia, não fazendo o uso da mesma. Portanto, 

nem sempre um Nativo Digital pode apresentar características dessa 

população, por não estar a vivenciando. 

Palfrey; Gasser (2011) evidenciam, também, que muitos pais e 

professores se preocupam com o fato de eles estarem em descompasso com 

seus alunos. Professores preocupam-se ainda com a forma que o sistema 

educacional se relaciona com essa nova clientela. Esta preocupação está 

relacionada ao fato do Ciberespaço ser um local de exposição e de ameaças à 

privacidade. Enquanto pais e professores, em sua maioria Imigrantes Digitais, 

têm muito receio de revelar seus dados em Redes Sociais, os Nativos 

acreditam que isso é natural. Aí se pode destacar um fator negativo que poderá 

intervir na vida dos Nativos. Os autores destacam que: 
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Nós, como sociedade, corremos um enorme risco se falharmos em 
abraçar o bem que pode vir destas oportunidades enquanto 
procuramos evitar o pior dos problemas. Em muitos casos, o medo 
conduz à relação em excesso, que por sua vez dá origem a 
problemas maiores quando os jovens encontrarem os obstáculos que 
achamos que estamos erguendo (…) falam em proibir alguns web 
sites ou manter os jovens com menos de 18 anos fora das redes 
sociais. Em vez de tentar entender o que acontece com os jovens e a 
mídia digital” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 19) 

Para ilustrar o círculo no qual os Nativos Digitais estão inseridos, os 

autores propõem um esquema que ilustra quais círculos estão no entorno dos 

Nativos Digitais: 

 

FIGURA 3 - Círculos dos Nativos Digitais 

FONTE: (PALFREY; GASSER, 2011, p. 20) 

 

O primeiro círculo, a família e os amigos têm um poder de impacto 

sobre a vida dos Nativos, pois podem oferecer orientações sobre suas ações. 

O segundo círculo, formado por professores e mentores, pode ter um grande 

impacto na forma como os Nativos utilizam o Ciberespaço para os mais 

diversos fins. O círculo seguinte, na qual se encontram as empresas, 

responsáveis pela criação de softwares, que podem influenciar no modo de 

navegação oferecido à esses Nativos e finalizando, as leis e organizações de 

segurança, que apesar de poderosos, nem sempre são utilizados como 

principais recursos para auxiliar um Nativo Digital a ter segurança em Rede. 

(PALFREY; GASSER, 2011) 
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Dessa forma, de acordo com a leitura da obra “Nascidos na Era 

Digital”, percebe-se na fala dos autores que são enfáticos ao afirmarem que 

muitos pais e professores gastam muito tempo buscando impedir que um 

Nativo Digital acesse a rede, enquanto ele busca meios de burlar o “sistema” e 

acessa de qualquer forma. Pais e Professores, assim, devem compreender o 

que estar online significa para esses jovens, ao invés de tentar impedi-los de 

frequentar as Redes Sociais Digitais. Dessa forma, pais e professores estão na 

“linha de frente” quando o assunto é decisão sobre a vida dos jovens, mas a 

linguagem se torna um empecilho para esses grupos. (PALFREY; GASSER, 

2011) 

 

3.1.1. Aprendizagem dos Nativos Digitais 

 
Palfrey; Gasser (2011) afirmam que a educação está totalmente 

confusa quanto ao que fazer com relação ao impacto da tecnologia na 

aprendizagem. Isso porque para as escolas se adaptarem aos hábitos dos 

Nativos Digitais e a forma como eles processam as informações, os 

professores têm a necessidade de aceitar que a forma de aprender desses 

novos alunos está mudando radicalmente. 

A aprendizagem dos Nativos Digitais, segundo Palfrey; Gasser (2011) 

é totalmente diferente de aprender a 30 anos atrás e isso ocorre principalmente 

devido à influência da Internet, que mudou a maneira como as crianças 

coletam e processam as informações.  

Para os Nativos Digitais, “pesquisa”, muito provavelmente, significa 
uma busca no Google mais do que uma ida até a biblioteca. É mais 
provável que eles cheguem as coisas com a comunidade da 
Wikipédia ou recorra a um amigo online antes de pedir ajuda a um 
bibliotecário de referência. Eles raramente, se é que algumas vez, 
compram o jornal em papel; em vez disso, surfam por enormes 
quantidades de notícias e outras informações online. (PALFREY; 
GASSER, 2011, p. 269) 

Dessa maneira, o fato de os Nativos Digitais não aprenderem as coisas 

do mesmo modo como seus pais aprenderam, não significa que eles não 

estejam aprendendo. Isto porque, muitas pessoas mais velhas acreditam que o 

fato dos Nativos Digitais não lerem jornais e revistas, mas em vez disso, 

absorverem as notícias de uma maneira diferente, ou seja, através da leitura de 
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imagens, da leitura de memes, e em vários blogs humorísticos ou outras fontes 

não convencionais, seu entendimento sobre as coisas seja superficial e 

limitado às manchetes. (PALFREY; GASSER, 2011) 

Os Nativos Digitais acessam muito mais informações sobre um tópico 
em que estão interessados do que jovens das gerações anteriores 
jamais poderiam fazer (…) no decorrer de um dia, os Nativos Digitais 
captam fragmentos e noticiais e informações, não em uma única 
leitura de jornal na mesa do Cage da manhã ou na frente da televisão 
à noite. Eles, na verdade, se envolvem mais do que antes com o 
material, em virtude de escreverem uma página ou uma mensagem 
sobre a ideia em um blog ou compartilhá-la com um amigo no 
Facebook ou em um programa de mensagens instantâneas. 
(PALFREY; GASSER, 2011, p. 270) 

O que os autores propõem, portanto é que os Nativos Digitais foram 

“programados” de uma maneira diferente de seus pais e professores e têm 

apresentando maneiras bastante sofisticadas de coletar as informações, já que 

estão aperfeiçoando a arte de navegar entre uma enorme quantidade de 

informações que brotam diariamente no Ciberespaço. Assim os Nativos Digitais 

coletam informações através de um processo de muitos passos e que resultam 

em um Feedback Loop ou Feedback Recursivo do que foi coletado, conforme 

evidenciam Palfrey; Gasser (2011). 

A expressão Feedback Recursivo criada pelos autores Palfrey; Gasser 

(2011) alcunha  a ação de retorno – ou de resposta – de um determinado 

dispositivo, sobre o dispositivo que deu origem, e consequentemente, sobre si 

mesmo. Ou seja, é uma resposta criada a partir de um problema solucionado. 

Assim, tal expressão corrobora com a ideia de Atualização proposta por Pierre 

Lévy (1996) e tal qual a Atualização, o Feedback Loop é uma resposta a um 

problema criado. E, na busca por essa resposta, os Nativos Digitais 

conseguem realizar o mesmo processo concebido por Lévy (1996).  

Enquanto estão surfando, Os Nativos Digitais vão absorver a 
manchete ou um pouco mais – talvez um parágrafo – sobre qualquer 
dado da história. As características mais importantes das informações 
neste contexto são a velocidade, a facilidade de acesso e a 
competência com que foram escolhidas. As informações são valiosas 
na medida em que são oportunas, relevantes e fáceis de processas. 
O fato de poderem ser acessadas de qualquer lugar – as notícias que 
chegam ao Facebook são canalizadas através de um telefone celular 
que está constantemente ligado ao corpo de um Nativo Digital - é 
igualmente importante. E a interface através da qual os Nativos 
Digitais obtêm esta informação é mais útil e atrativa quanto mais ele 
puder escolhê-la nos grandes rios de informações que fluem à sua 
volta o tempo todo (…) O mergulho profundo o ajuda a extrair sentido 
das notícias , colocá-las em uma estrutura ou contexto melhor, 
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oferecer uma análise delas, introduzindo outras vozes importantes. 
(PALFREY; GASSER, 2010, p. 272) 

De acordo com os autores, o mergulho profundo no processo de coleta 

de notícias de um Nativo Digital pode acrescentar mais valor, ou seja, Atualizar 

ou dar um Feedback Recursivo a um assunto lido. O Nativo Digital, então, 

poderá criar um novo conhecimento, ou seja, poderá desenvolver seu 

Protagonismo, pois tem a possibilidade de pensar, unir seus conhecimentos 

aos novos conhecimentos e construir novos conceitos.  

Palfrey; Gasser (2011) salientam que a maneira com que ocorre o 

Feedback Loop em Nativo Digital apresentará variações, mas a ideia principal é 

que ela possa reagir a um fato, reconstruí-lo e recontá-lo de outra maneira: “as 

ferramentas digitais lhe permitem causar um impacto na maneira em que a 

história é contada” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 273) 

Critelli (2006) aborda que a aprendizagem distraída ocorre por meio da 

convivência, uma vez que “Somos simplesmente, não aprendemos ou 

ensinamos a ser” (CRITELLI, 2006, p. 46) e esta aprendizagem, como 

evidencia a autora, é inconsciente, já que para ela “Aprende-se e se aprende o 

que está no ar, o não dito, e até mesmo o que se disfarça e oculta” (CRITELLI, 

2006, p.46) 

Portanto, parte-se novamente para as falas de Lévy (1996), Freire 

(2002) e Seabra (2010) e percebe-se que Critelli (2006) corrobora com os 

autores na medida em que evidencia a aprendizagem distraída como aquela 

que não tem como base a educação intencional; ela privilegia a condição 

humana, seus modos e sua cultura, enquanto a educação intencional 

desvincula o saber escolar da condição humana, não trabalhando um ensino 

contextualizado e significativo para o aluno. 

Palfrey; Gasser (2011) afirmam que o engajamento com a informação e 

o mundo de uma forma geral, constitui-se em algo positivo para o processo de 

aprendizagem e se este processo pudesse ser incentivado não haveria dúvidas 

de que este mecanismo de resposta aos problemas que surgem – o Feedback 

loop – resultaria em benefícios para a sociedade de uma forma em geral: “Se 

os Nativos Digitais forem recompensados por conduzir uma vida mais engajada 

na esfera cívica, todos ficaremos em uma situação melhor” (PALFREY, 

GASSER, 20011, p. 273 – 274). Ou seja, o mecanismo de Feedback Loop, 
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assim como o de Atualização, estimulariam a criticidade, a autonomia e 

consequentemente o Protagonismo. Mas, existem muitas preocupações por 

parte dos pais e dos professores que acreditam ser insuficiente a forma como 

as crianças da era digital estão aprendendo. Segundo os autores, uma das 

principais queixas é relativa à falta de atenção à tarefa que a criança ou 

adolescente realiza. 

Muitas crianças leem trabalhos mais curtos. Elas estão migrando de 
coisas como revistas e livros em formato ampliado para a web. Na 
web, os formatos mais curtos normalmente funcionam melhor do que 
os formatos longos, seja em texto, áudio ou vídeo. Em geral, é uma 
cultura de falas muito curtas. Idem para mensagens de texto, 
mensagens instantâneas e até mesmo e-mails. (PALFREY, GASSER, 
2011, p. 275)  

Portanto, percebe-se que os autores atentam para o fato de na Web 

todo o conteúdo ser diferenciado do produzido para outras mídias; os textos 

são mais curtos, os vídeos menores; e isso influencia na extensão do que é 

produzido neste ambiente pelos alunos. Como leem trabalhos mais curtos, 

essas crianças percebem que este ambiente é para serem ditas pequenas 

palavras ou as ideias podem ser reduzidas, não deixando de conter 

informações necessárias para a compreensão de quem lê. Porém, como os 

próprios autores descrevem, “(…) a extensão de um texto e sua leitura não 

indicam se uma pessoa possui inteligência ou não”. (PALFREY; GASSER, 

2011, p. 275) 

Há ainda, outro ponto que já foi discutido anteriormente, que se refere 

aos plágios. Para Palfrey; Gasser (2011) a cultura de “copiar e colar”, que 

ocorre não apenas nas escolas de Educação Básica, mas atinge também o 

Nível Superior, se tornou uma fraude atrelada à utilização das TICs pela 

facilidade de acesso à informação, mesmo sendo requerido do aluno que este 

apresente suas “próprias” respostas, assim como abordado anteriormente por 

Alves (2010). 

Conforme Palfrey; Gasser (2011) evidenciam não há necessidade que 

ocorra uma reforma educacional, como alguns educadores acreditam. É 

necessário que os professores percebam que o uso das tecnologias pode ser 

utilizado como suporte para os objetivos pedagógicos, auxiliando no ensino. 

Para tanto, é necessário que o professor perceba se o uso de uma ferramenta 

poderá satisfazer a necessidade que se tem no ensino de determinado 
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conteúdo. Dessa forma, os autores destacam que é necessário, portanto, que 

se estipulem objetivos e perceber se as tecnologias podem auxiliar os alunos a 

atingirem estes objetivos. Por conseguinte:  

As escolas devem priorizar a descoberta de qual é a maneira correta 
de integrar a tecnologia no currículo para o nível de habilidade dos 
alunos. Essas abordagens devem procurar otimizar, no ambiente da 
sala de aula, o que sabemos que os Nativos Digitais estão fazendo 
na aprendizagem, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar 
formal.  (PALFREY; GASSER, 2011, p. 276 – GRIFO NOSSO) 

Novamente se destaca, neste capítulo, a necessidade de valorização 

dos conhecimentos do aluno e assim, corrobora-se mais uma vez com Freire 

(2002), Lévy (1996), Seabra (2010) e Charlot (2012) quando Palfrey; Gasser 

(2011) evidenciam o papel da escola na valorização dos conhecimentos que o 

aluno já possui para despertar-lhe o desejo, a criticidade assim, dar sentido a 

atividade realizada. Portanto, os autores afirmam que as escolas não devem se 

preocupar com o uso das tecnologias em si, mas em como usá-las de maneira 

eficiente. 

Para que as tecnologias sejam utilizadas a favor da aprendizagem, 

portanto, elas devem ser utilizadas pela escola no sentido de aproveitar a pré-

disposição que os Nativos Digitais possuem para criar e proporcionar-lhes 

momentos de criação de conteúdos nas “ferramentas” online de edição e 

publicação de vídeos, mensagens, diários online e na criação de textos 

colaborativos, mesmo apesar de nenhumas dessas “ferramentas” terem sido 

criadas com o objetivo de auxiliar no ensino – o que não é impeditivo para tal. 



57 

 

 
 

4. METODOLOGIA 

4.1. Natureza do estudo  

 Foi adotada para esta pesquisa uma abordagem descritiva, 

quantitativa e qualitativa. Optou-se pela natureza quantitativa sendo 

complementada pela qualitativa, pois esta última auxilia na apreensão de 

outros significados presentes (que não podem ser apenas mensurados) no 

contexto investigado, permitindo ao pesquisador acesso a informações 

relevantes que garantam um melhor entendimento do objeto em estudo.  

4.2. Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido em duas escolas municipais localizadas na 

cidade de Atílio Vivacqua-ES, que oferecem turmas de 1º ao 9º anos da 

Educação Básica. Justifica-se a escolha dessas escolas, por conhecer a 

realidade local e pelo fato de, a partir desta pesquisa, contribuir para com à 

educação do município. A seleção das escolas e dos pesquisados foi feita em 

função do problema investigado.  Tais escolas selecionadas oferecem ensino 

de qualidade, sendo reconhecidas pela comunidade em geral, tanto na Zona 

Urbana do município onde se investiga a realidade dos alunos do 9º da Escola 

Y, quanto na Zona Rural, quando se observa a produção textual dos alunos do 

9º da Escola X. 

4.3. Sujeitos 

A escolha dos sujeitos obedeceu ao seguinte critério: o município de 

Atílio Vivacqua conta com 3 escolas que oferecem a segunda etapa do ensino 

fundamental (6º ano 9º anos).  A preferência pelo 9º ano escolar justifica-se por 

ser um ano de preparação para o ingresso no Ensino Médio, bem como para 

Avaliações do ensino em nível nacional e estadual (PROVA BRASIL E 

PAEBES), além de preparação do próprio aluno para o ingresso em Institutos 

Federais e Escolas Particulares que oferecem bolsas de estudo aos alunos 

com melhor pontuação nos exames, que de uma forma geral, exigem bastante 

na produção de texto.  Inicialmente, foram selecionados 24 alunos da Escola Y 

e 17 alunos da Escola X, porém, o número se reduziu pelo fato de na escola Y 
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3 alunos terem sido transferidos e 4 alunos terem faltado às aulas e não terem 

produzido os textos da segunda etapa. Já a Escola X transferiu um aluno no 

período de aplicação da Sequência Didática. Assim, foram selecionados 17 

alunos da Escola Y, 16 alunos da Escola X. Do total de alunos, 15 são do sexo 

feminino e 18 do sexo masculino. Possuem idades que variam dos 13 aos 16, 

totalizando uma média de 14,5 anos de idade. 

4.4. Procedimentos de coleta de dados 

 O trabalho de campo procurou reunir dados em resposta ao problema 

e às hipóteses levantadas. Para tanto, conforme mencionado anteriormente, 

recorreu-se a análise dos textos produzidos em dois momentos distintos: 

primeiro momento – a partir de uma aula tradicional, que não contava com a 

utilização de novos recursos tecnológicos e no segundo momento, inserindo-se 

recursos tecnológicos. A partir desses dois momentos e da produção de texto 

realizada, foram comparados os textos do primeiro momento e do segundo, no 

intuito de avaliar se o uso das TICs favoreceu a produção textual como 

resultado do processo de Atualização proposto por Lévy (1996).  

4.4.1. Sequência Didática 

Após contato com os Diretores das Escolas X e Y e da liberação para a 

pesquisa, foi realizada uma breve reunião com os professores (Dia 03/02 com 

a professora da Escola X e 04/02 com a professora da Escola Y) para 

apresentar a proposta da Sequência Didática a ser desenvolvida com as 

turmas e 9º ano. 

As professoras se mostraram solícitas e dispostas a desenvolverem a 

proposta nas turmas selecionadas, porém, enfatizaram que apresentavam 

certa limitação quanto ao uso de alguns recursos tecnológicos, o que porém, foi 

resolvido pois todo o suporte seria oferecido às mesmas durante a aplicação da 

sequência. Neste primeiro contato, também foram entregues os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido para que os pais dos alunos pudessem 

estar cientes da pesquisa. (Anexo 1)  

A Sequência Didática foi programada para ocorrer durante 3 semanas 

de aula (As aulas seriam desenvolvidas do dia 05 de fevereiro ao dia 25 de 

fevereiro). O conteúdo a ser ministrado seria a introdução, abordagem e estudo 
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do Gênero Textual “Artigo de Opinião”, que compõe a tipologia textual 

dissertativa argumentativa. Justifica-se a escolha deste Gênero textual pelo 

fato dele poder despertar o desejo de discutir algo que além de polêmico é um 

fato comum para os alunos, levando em consideração que no ano de 2013 

duas meninas da escola Y saíram da escola para ganharem seus bebês, e a 

escola X possui uma aluna grávida. Assim, na percepção de mundo que o 

adolescente possui, valoriza-se o conhecimento que este traz consigo para a 

escola (ou até mesmo o que ele percebe na escola), podendo ser o pano de 

fundo para a aula, o que auxilia no desenvolvimento de habilidades e 

competências essenciais para a aprendizagem da Língua Portuguesa – como a 

leitura, interpretação e produção textual. Portanto, promove-se, também, o 

Protagonismo Cognitivo, na medida em que ao trabalhar conteúdos que 

valorizem os conhecimentos dos alunos, ele se apresentará com mais desejo e 

consequentemente, se envolverá mais nas discussões, leituras e atualizações 

dos assuntos propostos, como afirma Charlot (2012). 

De acordo com o Livro Didático utilizado para a composição da 

Sequência Didática, o Artigo de Opinião aborda questões polêmicas que dizem 

respeito a sociedade. Não possui como objetivo abordar assuntos de cunho 

pessoal, mas abordar problemas que atingem a sociedade como um todo, 

promovendo a reflexão e a tomada de posição sobre determinado assunto. 

Dessa forma, como aborda temas polêmicos, o leitor pode se posicionar contra 

ou a favor à temática abordada. Assim, segundo Figueiredo; Balthasar; Goualrt 

(2012), para defender sua opinião, o autor deve conhecer muito bem o assunto 

que está abordando para poder construir uma boa argumentação.  

Inicialmente, a Sequência Didática foi desenvolvida para apresentar as 

características deste Gênero Textual aos alunos por meio de material 

fotocopiado e da leitura e discussão dos conceitos em aula dialogada. 

Foi destacado que neste gênero textual o autor deve se posicionar por 

meio de uma opinião, contra ou a favor um determinado assunto, e sempre 

explicar sua posição, argumentando e utilizando elementos argumentativos 

para explicitar seu pensamento. 

Para tanto, nestes dois primeiros dias de aula, foram levados para os 

alunos texto em folha xeroxada sobre o tema “Maioridade Penal”, onde ocorreu 
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uma pequena discussão com os alunos. A professora solicitou que os mesmos 

fizessem comentários que foram anotados em quadro de giz, sendo dividido 

em duas colunas: comentários a favor da redução da maioridade penal e 

comentários contra a redução da maioridade penal. A partir dos comentários, a 

professora introduziu o tema, realizando um exercício de interpretação de texto, 

contido também na folha fotocopiada (Anexo 2).  

A partir de então, o primeiro momento da produção de texto se inicia e 

professora realiza as atividades utilizando métodos tradicionais. Assim, os 

alunos de posse do livro didático “Singular & Plural: Leitura, Produção e 

Estudos de Linguagem”, obra dos autores Laura Figueiredo, Marisa Balthasar e 

Shirley Goulart. (Tal livro foi selecionado pelos professores da Rede Municipal 

de Ensino em Seminário ocorrido no mês de agosto de 2013 e foi adotado por 

toda a rede municipal para o ano de 2014) foram informados que deveriam 

abrir os livros na página 23, ler o texto “Proibir publicidade resolve os 

problemas?” e responder aos exercícios na página seguinte (p. 24) da letra a 

até a letra j e em seguida, o número dois (também na página 24), que foram 

lidos e explicados pelo professor, e em seguida, corrigidos. Nas aulas 

seguintes, a professora propõe a leitura da página 25, que introduz um texto de 

Jairo Bouer sobre gravidez na adolescência. Tal texto prepara os alunos para a 

discussão das diferenças entre Opinião e Argumento. A professora realiza a 

leitura juntamente com os alunos e propõe a realização das atividades da 

página 27, do número 1 ao número 9. A questão nove deve ser abordada pelo 

professor como um momento de apresentar a diferença entre opinião e 

argumento. Todo o conteúdo utilizado do livro didático em questão, se encontra 

no Anexo 3.  

Vale ressaltar que o livro didático foi utilizado apenas na Escola X, pois 

a Escola Y apesar de ter recebido os exemplares, não contou com número 

suficiente para todos os alunos. Então, as páginas necessárias para aplicação 

da Sequência Didática foram fotocopiadas e disponibilizadas aos alunos. 

Após as atividades serem corrigidas, a professora propõe uma 

produção de texto a ser entregue, em folha xeroxada (Anexo 4) que contém as 

instruções a seguir:  
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QUADRO 1 – Proposta de produção do Artigo de Opinião 

Para avaliar o texto produzido pelo aluno, serão considerados os 

seguintes critérios:  

ITENS A SEREM AVALIADOS NO TEXTO Sim  Não  

1 – O texto está adequado ao título escolhido?    

2 – A linguagem se adequou a situação de uso?    

3 – Citou alguma informação contida no texto para consulta?    

4 – Quantos argumentos o aluno utilizou?    

5 - Recorreu a mais de um tipo de argumento?   Quais? 

QUADRO 2 – Itens a serem avaliados nas Produções Textuais dos alunos das Escolas X e Y 

Portanto, seguindo tais parâmetros, os textos produzidos foram 

analisados individualmente, após essa análise eles foram unidos e comparados 

entre os meios de produção, para ao final observar se o uso das TICs foi 

benéfico para o processo de produção de texto como Atualização.  

O segundo momento, momento este em que serão utilizadas as TICs 

como instrumentos motivadores para produzir textos, o professor apresentará o 

documentário “Eu, adolescente, grávida”, com duração de 17 minutos, para os 

alunos. Será utilizado o data show das escolas para tal ação. Este será o 

momento em que o professor deverá levantar pontos de discussão com os 

alunos, anotando na lousa as opiniões dos mesmos e os incentivando a 

apresentarem os argumentos. Tais considerações deverão ser anotadas pela 

professora para que sejam utilizadas na aula seguinte. 

Na aula seguinte, no laboratório de informática, os alunos deverão 

sentar-se em duplas e acessar o blog “Interpretando e Produzindo2”, onde 

                                                           
2 Disponível no sítio: www.interpretandoeproduzindo.blogspot.com. Os blogs são páginas na internet 
que possibilitam a publicação e o armazenamento de informações que são atualizadas rotineiramente e 

As frases abaixo sintetizam diferentes abordagens a respeito do tema que será discutido. 
Escolha um dos títulos abaixo para definir de que maneira você vaio explorar o assunto. 
 

a) Gravidez na adolescência: problema ou solução para as jovens mães? 
b) Gravidez na adolescência: por que algumas meninas engravidam tão cedo? 
c) Gravidez na adolescência: o que os garotos têm a ver com isso? 
d) Gravidez na adolescência e abandono escolar: problema sem solução? 

Não se esqueça: não basta dar sua opinião apenas, é preciso usar argumentos fortes para 
defendê-la. Busque argumentos de diferentes tipos que possam ajudar a construir seu texto. 
Para isso, releia os textos deste capítulo sobre gravidez na adolescência. 
Use uma linguagem formal, ou seja, a que usamos para escrever textos aqui na escola. 
Quando você terminar, releia o texto! 
Bom trabalho e sucesso! 

 

http://www.interpretandoeproduzindo.blogspot.com/
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estarão descritas as opiniões dadas sobre o vídeo apresentado na aula 

anterior. Os alunos deverão apresentar argumentos para sustentar as opiniões 

dadas. Para tanto, poderão pesquisar na lista de sites sugeridos no blog, 

(Anexo 5) . Os alunos deverão realizar a tarefa dada, que se trata de escolher 

duas das opiniões apresentadas na aula anterior e apresentar dois argumentos 

para cada opinião escolhida. A resposta deverá ser dada no próprio blog. Além 

disso, a dupla ainda irá ser responsável por escolher a opinião e o argumento 

de outra dupla e contra-argumentar abaixo da postagem realizada no item 

comentários, no próprio blog. 

A terceira aula deste terceiro momento será realizada a produção do 

artigo de opinião. Para tanto, será utilizada a ferramenta Webquest3 (Anexo 5), 

bem como o ambiente Google drive para a construção de um formulário em 

que o aluno redija seu artigo. Acessado o blog “Interpretando e Produzindo”, 

onde terá disponíveis os conteúdos utilizados nas demais aulas, assim como o 

link para o formulário de produção de texto, que conterá os passos que ele 

deverá seguir para produzir o artigo.    

Assim, foi apresentada a seguinte atividade aos alunos (A atividade se 

encontra na aba – TAREFA – no Webquest criado para a produção de texto): 
 

Tema: Gravidez na adolescência 

 Leia textos sobre o assunto, eles estão disponíveis aqui nesta página, na aba 
PROCESSO e também no blog Interpretando e Produzindo; 

 Se posicione quanto ao sua opinião e utilize argumentos convincentes; 

 Escreva a introdução, desenvolva sua argumentação e conclua sua ideia; 

 Organize suas ideias, preste atenção ao que está escrevendo; 

 Releia sua produção antes de enviar o formulário ao professor. 

Envie seu Artigo de Opinião utilizando este Formulário para a publicação do Artigo de 
Opinião  

 

QUADRO 3 – Comando para a produção de texto da segunda fase da pesquisa 

 

                                                                                                                                                                          
apresentam o formato de diários online. Segundo Seabra (2010) blogs são uma excelente forma de 
comunicação, permitindo que seus autores se expressem de acordo com suas convicções e visões de 
mundo e que outras pessoas possam ler e registrar comentários sobre a produção textual apresentada.  
 
3 Disponível no sítio:  http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=tarefa&wq=7780. Segundo 
Seabra (2010) WebQuest (que significa “busca na web”) foi uma ferramenta criada em 1995 por Bernie 
Dogde, professor da Universidade Estadual da Califórnia, EUA, e por Tom March, seu assistente. Dogde 
conceituou uma WebQuest é como sendo uma atividade investigativa, em que alguma ou toda a 
informação com que os alunos interagem provém da internet.  

https://interpretandoeproduzindo.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Fe9P2zLw0lgVmJjwssUXvzbWEKYphPfk7XHYSFE-HqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Fe9P2zLw0lgVmJjwssUXvzbWEKYphPfk7XHYSFE-HqQ/viewform
http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=tarefa&wq=7780
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Por meio desta atividade, os alunos, já acessariam o formulário criado 

no Web Google Docs4 para a construção de seu artigo. A figura3 apresenta a 

estrutura do formulário desenvolvido para a construção do Artigo de Opinião 

desta terceira etapa da Sequência Didática: 

 

FIGURA 4 – Formulário produzido na ferramenta Web Google Drive para a produção do artigo 

de opinião. 

                                                           
4  O Google Drive é uma versão gratuita e online do Google para edição de texto, planilhas e 
apresentações de slides. De acordo com Souza et al (2012) é uma ferramenta que possibilita o trabalho 
colaborativo de forma síncrona ou assíncrona, e os participantes podem visualizar as alterações em 
tempo real. O ambiente permite ainda acessar os documentos de qualquer lugar com acesso a internet 
utilizando diversos dispositivos e sistemas operacionais como Android, PC e MAC e Sistema operacional 
Chrome. 
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5. RESULTADOS 

Este momento de apresentação dos resultados se divide em duas 

etapas: Produções textuais desenvolvidas em sala de aula; e Produções 

textuais desenvolvidas utilizando TICs. Neste momento, serão apresentados os 

resultados da primeira etapa.  

É válido destacar que para a contagem do número de argumentos, 

levou-se em considerações os operadores argumentativos que “ajudam a 

articular as ideias em um texto argumentativo” de acordo com Figueiredo; 

Balthasar; Goulart (2012), esses argumentos estão disponíveis na Figura 5 

abaixo:  

 
FIGURA 5: Mapa conceitual – Operadores Argumentativos 

Fonte: (FIGUEIREDO; BALTHASAR; GOULART, 2012, p 283) 

 
 

5.1. Comparativo entre Produções Textuais desenvolvidas em sala de 
aula e utilizando métodos tradicionais 

Após as duas etapas da Sequência Didática descrita, foram 

constatados os seguintes resultados: 
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GRÁFICO 1 – Adequação do texto ao título selecionado pelo aluno na primeira etapa de 
Produções de Texto. 

Na observação do Gráfico 1, percebe-se que 19 alunos (56,25% do 

total) adequaram o texto às propostas de título fornecidas. O restante dos 

alunos, ou seja, 14 (43,75% do total), não realizaram essa adequação. Apesar 

de não terem fugido à temática discutida – abordando a gravidez na 

adolescência – não conseguiram realizar uma Atualização do “nó” ou do 

problema contido no título que escolheram. Um exemplo seria a escolha do 

título: “Gravidez na Adolescência e Abandono Escolar: Problema sem 

solução?” e em momento algum o aluno utilizar argumentos sobre a opinião 

escolhida, ou seja, no caso, relatar o problema do abandono escolar e destacar 

se o problema poderia ser resolvido (ou não), como pode ser constatado no 

texto do aluno H.B., apresentado na Figura 6. 
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FIGURA 6 – Texto do aluno H.B. da Escola X 

Percebe-se no texto acima que o aluno apesar de ter escolhido um 

título em momento algum argumentos que sustentem o problema criado pela 

temática que escolheu defender a partir do título. Assim, o aluno não consegue 

dar uma resposta a este problema, não realizando uma Atualização, pois não 

“fabrica” algo novo, como propõe Lévy (1996). 

O segundo parâmetro analisado diz respeito ao uso de linguagem 

adequada à situação de uso. Isso porque, como dito anteriormente, é uma 

forma de o aluno saber utilizar a linguagem adequada à atividade que está 

realizando. Dessa forma, conforme é possível observar no gráfico 2, vinte e 

quatro alunos utilizaram linguagem adequada à situação de uso, enquanto 

nove alunos utilizaram gírias ou expressões comuns à linguagem falada. 
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GRÁFICO 2 – Resultados da análise dos Artigos de Opinião quanto ao uso da linguagem 
utilizada para a construção do texto 

Porém, há que se destacar que não foram encontrados indícios nesta 

primeira etapa da linguagem que muitos Nativos Digitais utilizam na Web. 

Percebe-se, dessa forma, 72,72% dos alunos realizaram a adequação 

necessária à situação de construção do Artigo de Opinião.  

A terceira avaliação observou a utilização e citação das informações 

contidas no texto “Grávidas no contrafluxo”, lido e discutido em sala de aula 

pelas professoras das Escolas X e Y. Isto levou em consideração o fato de o 

aluno conseguir referenciar uma fonte para argumentar, ou seja, defender seu 

ponto de vista, realizando assim, conexões e leituras hipertextuais, além de 

realizar a Atualização de sua opinião, acrescentando novas referências aos 

conhecimentos que já possui a cerca do tema “Gravidez”. Dessa forma, 

conforme se perceber no Gráfico 3, o resultado se manteve equilibrado, já que 

16 alunos referenciaram o texto lido em sala de aula, citando principalmente os 

resultados das pesquisas, mas 17 alunos não realizaram essa referenciação, 

apenas utilizaram informações que podem ser advindas de suas experiências 

pessoais, ou seja, conhecimentos que já possuíam anteriormente à leitura 

realizada. 
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GRÁFICO 3 – Apresentação dos dados referentes à citação de informações contidas no texto 
“Grávidas no contrafluxo”. 

O quarto quesito investigou quantos argumentos os alunos utilizaram 

para sustentar sua opinião. Visando identificar quantas Atualizações o aluno 

criou para o “nó” existente na temática a ser desenvolvida em seu texto, 

observou-se que ao escrever no papel, 22 alunos (11 alunos de cada escola, o 

que totaliza 66% das produções textuais) apresentaram Artigos de Opinião que 

continham mais de um argumento e 11 alunos (5 da Escola X e 6 da Escola Y, 

totalizando 34% dos alunos) apresentaram um argumento ou nenhum 

argumento. Para evidenciar o uso dos argumentos, o Gráfico 4 destacou o 

número de argumentos por texto realizados pelos alunos. 

 

GRÁFICO 4 – Quantos argumentos o aluno utilizou para defender sua opinião. 



69 

 

 
 

 

Com estes resultados, percebe-se que uma porcentagem significativa 

de alunos desenvolveu seus textos com dois a três argumentos (dois 

argumentos foram sustentados por 9 alunos e três argumentos por 8 alunos, 

totalizando 51,51% do total), que respondia a escolha de suas opiniões, ou 

seja, respondiam ao complexo problemático que o título proporcionara. É 

necessário destacar que 15% dos alunos não argumentaram desta forma, não 

conseguiram Atualizar e tão pouco foram Protagonista no processo de 

argumentação. Isto porque, ao escolher uma posição para defender, o aluno 

deveria explicar sua posição, mas muitos citaram fatos, como é possível 

observar no texto abaixo, da aluna J.S. da Escola Y, disponível na Figura 7. 

 

FIGURA 7 – Texto da aluna J.S. da Escola Y. 

O quinto item investigado foi a utilização dos quatro tipos de 

argumentos, destacados na Figura 8 e extraída do Livro “Singular e Plural”, dos 

autores Figueiredo, Balthasar e Goulart (2012) 
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FIGURA 8 – Tipos de argumentos 

FONTE: (FIGUEIREDO; BALTHASAR; GOULART, 2012, p. 30). 

 

Conforme apresenta o Gráfico 5, dezenove alunos utilizaram mais de 

um topo de argumento, o que totaliza 57,57% dos alunos de ambas as escolas. 

Oito alunos recorreram a apenas um argumento, o que representa 24% dos 

alunos e apenas seis alunos não argumentaram, o que representa 18,18% do 

total de alunos. 

 

GRÁFICO 5 – O aluno recorreu a mais de um tipo de argumento para a construção do texto? 

Observa-se que quando se compara os alunos que não utilizaram 

argumentos para construir seus Artigos de Opinião, a Escola Y apresenta um 

número consideravelmente alto em relação aos alunos da Escola X. Esses 
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alunos não conseguiram explicitar suas considerações sobre o tema proposto, 

não Atualizando a temática em questão. 

O sexto e último item analisado nesta etapa de produção textual, 

evidencia quais argumentos foram mais utilizados. Assim, considerou-se 

apenas os 28 alunos que Atualizaram suas opiniões, por meio da 

argumentação (uma vez que os outros 5 alunos não utilizaram argumentos). 

Conforme é possível perceber no Gráfico 6, os argumentos de Causa e 

Consequência (que foi utilizado por 23 alunos), seguido do argumento de 

Exemplificação (utilizado por 19 alunos) foram os mais utilizados.  

 

GRÁFICO 6 – Os argumentos mais utilizados para a construção do Artigo de Opinião. 

Como se observou na Figura 6, o argumento de Causa e 

Consequência utiliza explicações que evidencia as consequências de algo. O 

que se percebeu é que muitos alunos argumentaram relatando que uma 

gravidez na adolescência irá provocar “o afastamento da escola”, “mudanças 

físicas no corpo da menina”, “rejeição pelo companheiro” como consequências 

da gravidez precoce. Observa-se na produção textual da aluna E.S. da Escola 

Y, disponibilizado na Figura 9, esse tipo de ocorrência. 
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FIGURA 9 – Texto da aluna E.S. da Escola Y 

No caso do texto da aluna E.S, ela apresentou como consequência da 

gravidez precoce, problemas como o risco do bebê ser prematuro ou de morte 

da própria adolescente.  Cabe ressaltar que esta informação foi adquirida por 

meio da leitura do texto “Grávidas no contrafluxo”, lido e discutido em sala de 

aula. Quando a aluna apresenta estes pontos, realiza uma Atualização, pois 

agrega à sua opinião informações contidas no texto base, utilizado na 

sequência didática em sala de aula. Assim, a aluna utiliza outro texto para 
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“fabricar” uma nova produção textual, como aponta Lévy (1996). Dessa forma, 

a aluna demonstrou Protagonismo Cognitivo ao realizar uma Atualização, já 

que ao ler o texto utilizado em sala de aula, uniu as novas informações do texto 

lido com suas próprias ideias. Como Lévy (1996) apontou, a escrita e a leitura 

trocam os papéis quando se fala em hipertexto, já que ao realizar uma 

Atualização, o leitor se torna coautor, modificando o percurso do texto, contribui 

para uma nova redação do mesmo, e a escrita se torna interminável, já que 

quem lê sempre irá agregar novas informações a este texto, modificando 

novamente o curso de leitura e sendo coautor neste processo.  

A utilização do Argumento de Exemplificação apresenta um modelo 

para a defesa do ponto de vista defendido pelo aluno. Observa-se na produção 

do aluno S.L. da Escola Y, como se pode observar abaixo, na Figura 10: 

 

FIGURA 10 – Texto do aluno S.L. da Escola Y. 

O aluno afirma que a gravidez é um problema sem solução para as 

jovens mães, pois “… Elas também não vão conseguir dormir direito porque 
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vão ter que ficar levantando porque o bebê vai ficar chorando a noite inteira.”, 

ou seja, o aluno deu um exemplo de como a gravidez prejudicará a vida da 

jovem em diversos aspectos, mas principalmente a vida social da menina, pois 

ele complementa ainda que “… não vão pode sair para nenhum lugar porque 

vão ter que cuidar do seu filho”. Este exemplo, dado pelo aluno, se encontra no 

texto “Grávidas no contrafluxo”, o que demonstra uma leitura hipertextual.  

Ao exemplificar, os alunos conseguem “ilustrar” seus pontos de vista, 

apresentando fatos que elucidem suas teses. 

A aluna LS da Escola X, como pode ser observado na Figura 11, 

apresenta o seguinte exemplo: “muitas adolescentes engravidam porque 

querem apenas segurar o seu parceiro pra ficar ao seu lado porque se sente 

que o seu namorado está afastando cada-dia-mas e pensar em gravidar pra 

tentar ficar com ele (…)” Percebe-se que a aluna deu um exemplo do porquê 

que algumas adolescentes engravidam tão cedo. Este pode ter sido um 

exemplo que a aluna tenha observado em sua realidade e dessa forma chega-

se a conclusão que a exemplificação pode remeter aos conhecimentos 

produzidos a partir da leitura do texto bem como de seus próprios 

conhecimentos extraídos de sua percepção e experiências pessoais. 
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FIGURA 11 – Texto da aluna L.S da Escola X. 
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Os argumentos de Autoridade e de Princípio foram menos utilizados, 

mas são interessantes de serem analisados, já que o argumento de Autoridade 

foi utilizado principalmente quando o aluno apresentou o resultado da pesquisa 

apresentada no texto “Grávidas no contrafluxo” para explicarem suas opiniões. 

A aluna A.R. da Escola X evidenciou em seu texto (Figura12) que apresentava 

como título “Gravidez na Adolescência e abandono escolar: problema sem 

solução?” que “(…) o problema não é só isso. Muitas garotas depois de ter 

engravidado não quer voltar a escola. E tem mais uma preocupação, cerca de 

40% das adolescentes voltam a ter filhos depois de 3 anos, ou até menos”. 

 

FIGURA 12 – Texto da aluna A.R. da Escola X. 



77 

 

 
 

A aluna, portanto, apresentou dados referentes à pesquisa sobre 

evasão escolar que serve como suporte para a defesa de seu ponto de vista. 

Dessa forma, a aluna consegue realizar uma relação hipertextual ao 

unir o título escolhido com sua opinião e produzir um argumento que destaque 

os índices de evasão escolar e a reincidência da gravidez e, adolescentes que 

já são mães, o que dificulta mais ainda o retorno delas à escola. Portanto, a 

aluna atualizou suas leituras em sua produção de texto, participando tanto dos 

processos de coautoria como praticando o Protagonismo Cognitivo, já que 

acessando os conhecimentos obtidos, chegou à conclusão explicitada no texto. 

O argumento de Princípio, que se apresenta como defesa de ideias e 

princípios sociais ou direitos garantidos por lei foi apresentado por uma aluna. 

A jovem apresentou o fato de muitos pais obrigarem sua filha se casar para ela 

não ser “mal vista”, como é possível perceber no texto da aluna S.A. da Escola 

X, na Figura13: 

 

FIGURA 13 – Texto da aluna S.A. da Escola X 
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Assim como nos outros casos, a utilização do argumento serviu para 

comprovar que os alunos realizam leituras que os fazem remeter às suas 

leituras de mundo, criando novos significados para o objeto 

estudado/observado. 

Quando a aluna elenca o Argumento de Princípio para defender sua 

ideia, acaba realizando uma conexão entre o texto lido e suas experiências de 

mundo, ou seja, suas leituras do mundo, criando um novo texto. Esse processo 

de “deriva”, como aponta Lévy (1996), é nesse nomadismo que, atrás de 

“respostas” ou soluções para o problema contido no título que a aluna se 

apropria do saber, juntamente como o que foi discutido em sala de aula e cria 

um saber maior e mais amplo, por meio da navegação e da criação de 

conceitos únicos, resultantes da experiência textual que cada pessoa realiza 

que ocorre a Atualização. 

5.2. Produções textuais desenvolvidas utilizando TICs 

No processo de análise, foram levados em consideração os mesmos 

itens avaliativos da primeira etapa de produção de texto. Foram utilizados como 

textos a serem discutidos  

Os resultados do primeiro item avaliado, como podem ser observados 

no Gráfico 7, revelam que 25 alunos (75,7% do total de alunos) conseguiram 

adequar o conteúdo produzido no texto ao título oferecido. E apenas 8 alunos 

(24,2%) não realizaram essa adequação. Dessa forma, a maioria dos alunos 

conseguiu atualizar o problema proposto no título.   
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GRÁFICO 7 – Análise da adequação do texto ao título disponibilizado. 

Para exemplificar esta questão, observa-se o caso do aluno T.G. da 

Escola X, que ao produzir seu texto no formulário desenvolvido na ferramenta 

Web Google Drive, não adequou o texto ao título fornecido, e assim não 

realizou Atualização da questão proposta no título, como se observa na 

Figura14: 

 

FIGURA 14 – Texto do aluno T.G. da Escola X 

O segundo item avaliou a adequação da linguagem ao texto proposto. 

Observa0se no gráfico 8 que 28 alunos utilizaram linguagem adequada à 

situação de uso. Vale destacar que todos os alunos da Escola Y realizaram 

esta adequação, enquanto a Escola X, apresentou um total de 11 alunos que 

realizaram a adequação da linguagem ao texto que produziram. Os 5 alunos 

que não usaram linguagem adequada à situação de uso, corresponde a 15,1% 

do total de alunos e todos eles são estudantes da Escola X. 
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GRÁFICO 8 – Análise da adequação da linguagem à situação de uso. 

Com relação à utilização de informações contidas nos textos utilizados 

nesta etapa da pesquisa, averiguasse que 19 alunos utilizaram informações 

contidas no texto e que apesar da Escola Y apresentar quase o triplo de alunos 

que utilizaram as informações disponibilizadas, quando se compara ao total da 

Escola X, evidencia-se que 4 alunos da Escola Y realizaram plágio na 

composição de seus textos, transcrevendo fielmente conteúdos 

disponibilizados na web, como pode ser constatado nos quadros 4, 5, 6, 7, 8 e 

9. A Escola X também apresentou casos de plágio. No total, 6 alunos (o que 

totaliza 18,1%) não realizaram Atualização das questões propostas, bem como 

nos demais itens avaliados, não se considerou que eles houvessem 

argumentado, uma vez que o texto não sendo produzido por eles, não 

possuiriam suas opiniões e explicações acerca do tema sugerido. 

Ainda existem os alunos que não utilizaram informações dos textos 

disponibilizados no blog, mas que apresentaram dados que já haviam sido lidos 

em sala de aula e também dados que já possuíam a partir de suas 

experiências de vida. No total, 14 alunos que corresponde a 42,42% do total, 

conforme se observa no gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 – Análise do uso de informações contidas nos textos utilizados no Webquest e no 
Blog. 

Os artigos de opinião abaixo estão seguidos dos links de onde foram 

retirados os textos copiados pelos alunos: 

Gravidez na adolescência é muito perigoso, pois a jovem perde todo o direito de viver a sua 

vida, pois terá que amamentar seu filho(a), terá também que trabalhar para dar do que comer 

seu filho. Também o conselho da mãe sempre muito bom, apesar de que não era para ela 

engravidar, pois não tem o psicológico para ter um bebê,sua mente não estar se formando 

ainda para ter um bebê. 

Apesar de tantos problemas no mundo um dos mais preocupantes de hoje em dia é a AIDS,a 

maioria das meninas jovens que engravidam na adolescência no futuro acabam pegando a 

AIDS. Meninas engravidam pensando que seu corpo não vai mudar, esse é o medo de toda 

mulher: engordar. 

Para as meninas engravidarem tem que ter todo um planejamento para saber como vai cuidar 

do bebê, pois aquela criança tem que ter um futuro, tem que ser um cidadão no mundo. 

Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos/a-gravidez-precoce/a-gravidez-

precoce2.shtml> 

QUADRO 4 – Aluna W. M. da escola Y - Texto retirado da internet  

Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 19 anos 

que encontram-se, portanto, em desenvolvimento dessa fase da vida, a adolescência. 

Esse tipo de gravidez em geral não foi planejada nem desejada e acontece em meio a  

relacionamentos sem compromisso, não se pode esquecer que embora os rapazes não  

possuam as condições necessárias para engravidar, um filho não é concebido por uma 

uma pessoa só. E se é à menina, que cabe a difícil missão de carregar na barriga, a 

criança, durante todo o tempo, e de enfrentar as difíceis dores do parto e de dar mamar  

a criança. 
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Outra coisa é que nunca deve se afastar e desestruturar de seus familiares, os pais estão 

cada vez mais afastados de seus filhos. Isso além de dificultar a conversa de pais e filhos,  

dá ao adolescente uma liberdade sem responsabilidade. 

Uma forma de evitar a gravidez é usar preservativos que evitam a fecundação do 

espermatozóide 

chegar até o últero, onde ocorre a formação de um bebê, e existem várias outras maneiras de 

evitar a gravides na adolêcencia. 

Disponível em: <http://portal.virtual.ufpb.br/biblioteca-

virtual/files/percepaao_dos_estudantes_de_uma_escola_de_ensino_fundamental_em_relaaao

_as_causas_e_consequancias_da_gravidez_na_adolescancia_1343924994.pdf > 

QUADRO 5 – Aluna J. V. da escola Y - Texto retirado da internet  

A gravidez é um grande perigo para as adolescentes porque o corpo delas não está 

totalmente preparado para ter um filho.Essa gravidez pode ser causada por falta de 

responsabilidade,por nãoo usar preservativo ou para dar um prova de amor.  

Algumas adolescentes escondem a gravidez por medo da reação dos pais, familiares e 

amigos. Como sabemos, a gravidez é uma fase que requer cuidados e acompanhamento de 

pré-natal. Se a adolescente decide fazer um aborto, além de estar cometendo um crime do 

ponto de vista cristão, os riscos para sua saúde são ainda maiores.O aborto provocado 

também pode trazer problemas como infecções, hemorragias e até esterilidade. 

A adolescência é uma fase em que os jovens não se sentem mais crianças e ainda não são 

adultos. O corpo está passando por intensas transformações. Fisicamente já são capazes de 

engravidar, mas emocionalmente não estão maduros para serem pais e mães. Isso porque 

eles ainda não têm claro seus projetos de vida para o futuro. 

Disponível em: 

<http://blog.clickgratis.com.br/anappastore/372696/Gravidez+na+Adolesc%EAncia.html>  

QUADRO  6 – Aluna J. P. da escola Y - Texto retirado da internet  

Uma gravidez na adolescência tem vários riscos para a jovem que está grávida quanto pra o 

bebê que irá nascer, ele corre um grande risco de nascer prematuro por exemplo ou então 

morrer após a parto etc. De 2007 ate 2010 são mais de 400 mil casos de jovens entre 15 e 19 

anos gravidas no Brasil. 

A adolescência é um período de grandes transformações, e desenvolvimentos por isso e 

preciso tomar muito cuidado com as decisões tomadas, e esse é considerado uma ''momento 

de crise'' . Uma gravidez indesejada na adolescência pode ocorrer por várias razões: pode ser 

por falta de proteção e isso pode provocar uma interrupção da gravidez etc. 

É preciso então saber da importância do uso de preservativos, porque quando não é usado 

pode ser que que a pessoa pegue doenças ou tenha uma gravidez indesejada e se prejudique 

mais no futuro. 

Disponível em: <http://www.escueladefeminismo.org/IMG/pdf/materiais2.pdf>  

QUADRO 7 – Aluna V. F. da escola Y - Texto retirado da internet  
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A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à sexualidade da 

adolescência, com sérias conseqüências para a vida dos adolescentes envolvidos, de seus 

filhos que nascerão e de suas famílias. 

A incidência de gravidez na adolescência está crescendo e, nos EUA, onde existem boas 

estatísticas, vê-se que de 1975 a 1989 a porcentagem dos nascimentos de adolescentes 

grávidas e solteiras aumentou 74,4%. Em 1990, os partos de mães adolescentes 

representaram 12,5% de todos os nascimentos no país. Lidando com esses números, estima-

se que aos 20 anos, 40% das mulheres brancas e 64% de mulheres negras terão 

experimentado ao menos 1 gravidez nos EUA. 

No Brasil a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes, 

número que representa três vezes mais garotas com menos de 15 anos grávidas que na 

década de 70, engravidam hoje em dia (Referência). A grande maioria dessas adolescentes 

não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e, por causa da 

repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os estudos. 

O comportamento sexual do adolescente é classificado de acordo com o grau de seriedade. 

Vai desde o "ficar" até o namorar. "Ficar" é um tipo de relacionamento íntimo sem 

compromisso de fidelidade entre os parceiros. Num ambiente social (festa, barzinho, boate) 

dois jovens sentem-se atraídos, dançam conversam e resolvem ficar juntos aquela noite. 

Nessa relação podem acontecer beijos, abraços, colar de corpos e até uma relação sexual 

completa, desde que ambos queiram. Esse relacionamento é inteiramente 

descompromissado, sendo possível que esses jovens se encontrem novamente e não 

aconteça mais nada entre eles de novo (veja Hábito de Ficar Com....). 

Em bom número de vezes o casal começa "ficando" e evoluem para o namoro. No namoro a 

fidelidade é considerada muito importante. O namoro estabelece uma relação verdadeira com 

um parceiro sexual. Na puberdade, o interesse sexual coincide com a vontade de namorar e, 

segundo pesquisas, esse despertar sexual tem surgido cada vez mais cedo entre os 

adolescentes (veja Adolescência e Puberdade). O adolescente, impulsionado pela força de 

seus instintos, juntamente com a necessidade de provar a si mesmo sua virilidade e sua 

independente determinação em conquistar outra pessoa do sexo oposto, contraria com 

facilidade as normas tradicionais da sociedade e os aconselhamentos familiares e começa, 

avidamente, o exercício de sua sexualidade. 

Há uma corrente bizarra de pensamento que pretende associar progresso, modernidade, 

permissividade e liberalidade, tudo isso em meio à um caldo daquilo que seria desejável e 

melhor para o ser humano. Quem porventura ousar se contrapor à esse esquema, corre o 

risco de ser rotulado de retrógrado. As pessoas de bom senso silenciam diante da ameaça de 

serem tidas por preconceituosas, interessando à cultua modernóide desenvolver um cegueira 

cultural contra um preconceito ainda maior e que não se percebe; aquele que aponta contra 

pessoas cautelosas e sensatas, os chamados "conservadores", uma espécie acanhada de 

atravancador do progresso. 

As atitudes das pessoas são, inegavelmente, estimuladas e condicionadas tanto pela família 
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quanto pela sociedade. E a sociedade tem passado por profundas mudanças em sua 

estrutura, inclusive aceitando "goela abaixo" a sexualidade na adolescência e, 

conseqüentemente, também a gravidez na adolescência. Portanto, à medida em que os tabus, 

inibições, tradições e comportamentos conservadores estão diminuindo, a atividade sexual e a 

gravidez na infância e juventude vai aumentando 

Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos/a-gravidez-precoce/a-gravidez-

precoce2.shtml>  

 

QUADRO 8 – Aluna R. A. da escola X - Texto retirado da internet  

'A adolescência é uma fase bastante conturbada na maioria das vezes, em razão das 

descobertas, das ideias opostas às dos pais e irmãos, formação da identidade, fase na qual as 

conversas envolvem namoro, brincadeiras e tabus. É uma fase do desenvolvimento humano 

que está entre infância e a fase adulta. Muitas alterações são percebidas na fisiologia do 

organismo, nos pensamentos e nas atitudes desses jovens. 

A gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião na mulher e envolve 

várias alterações físicas e psicológicas. Desde o crescimento do útero e alterações nas 

mamas a preocupações sobre o futuro da criança que ainda irá nascer. São pensamentos e 

alterações importantes para o período. 

Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências para 

todos os familiares, mas principalmente para os adolescentes envolvidos, pois envolvem 

crises e conflitos. O que acontece é que esses jovens não estão preparados emocionalmente 

e nem mesmo financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que 

muitos adolescentes saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as 

crianças sem saber o que fazer ou fugindo da própria realidade.' 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/biologia/gravidez-adolescencia.htm > 

QUADRO 9 – Aluna M. E. da escola X - Texto retirado da internet  

O quarto item analisado, buscou verificar se o aluno apresentou mais 

de um argumento para sustentar sua opinião. Assim, como é possível observar 

no Gráfico 10, treze alunos utilizaram mais de um argumento (quando são 

somados os resultados dos alunos que produziram textos contendo mais de um 

argumento) totalizando 39,3% dos alunos envolvidos na pesquisa. Porém, 20 

alunos não utilizaram mais de um argumento (60,6%); neste percentual se 

encontram 10 alunos que utilizaram apenas um argumento no texto e os outros 

10 não argumentaram. 
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GRÁFICO 10 – Quantos argumentos cada aluno defendeu. 

O primeiro par de colunas que explicita os alunos que não realizaram 

nenhum argumento, contém os 6 alunos que realizaram plágio, uma vez que 

como não se utilizou argumentos pessoais, não se considerou que eles 

pudessem ter argumentado – e Atualizado – as questões propostas. Os outros 

quatro alunos que apenas forneceram opiniões, não as defendendo. Assim, 

30,3% dos alunos não realizaram atualização dos conceitos.  

 Dez alunos que utilizaram apenas 1 argumento em suas produções, 

totalizaram também 30,3%.  O restante dos alunos, 13 no total, utilizaram dois 

ou mais argumentos, e fazem parte dos 39,3%.  

Percebe-se que neste item avaliado, 69,6% dos alunos realizaram 

Feedback Loop do assunto proposto, ou seja, Atualizaram o tema gravidez, 

apresentando argumentos para exporem suas opiniões.  

Sabendo que existem quatro tipos de argumentos, os textos dos alunos 

foram analisados para se observar se o aluo recorreu a mais de um tipo de 

argumento. Observa-se que o resultado se encontra bastante equilibrado entre 

os alunos que utilizaram mais de um argumento, conforme exposto nas 

primeiras colunas do gráfico 11. Constata-se que os alunos da Escola Y 

compõem o dobro do numero de alunos da Escola X que utilizaram mais de um 

tipo argumento, mas os resultados apresentados no segundo par de colunas 

indica que quase o dobro de alunos da Escola X utilizaram apenas um topo de 

argumento em relação à Escola Y. Os alunos que não argumentaram, 
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novamente se repetem, apresentado o mesmo resultado em ambas as escolas, 

como é possível constatar no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 11 – O aluno utilizou em seu texto mais de um tipo de argumento? 

Quanto aos argumentos que foram mais utilizados, é possível observar 

que os de Causa e Consequência foram utilizados por 19 alunos e juntamente 

com o Argumento de Exemplificação (utilizado por 13 alunos) constituem-se 

nos argumentos mais utilizados. O argumento de Autoridade e de Princípio 

foram utilizados por 7 alunos , como é possível se observar no Gráfico 12. 

 

GRÁFICO 12 – Quais argumentos foram mais utilizados? 

Vale ressaltar que os alunos poderiam (e deveriam) realizar vários tipos 

de argumentações, portanto, os resultados apresentados em cada par de 
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colunas não se referem ao total de alunos, uma vez que eles podem ter 

realizado mais de um tipo de argumento em seu texto. 
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6. DISCUSSÃO 

Ao se comparar os resultados da primeira ao da segunda etapa, 

puderam se percebidas alterações positivas e negativas em relação ao uso das 

Ferramentas Tecnológicas como instrumentos facilitadores do processo de 

Atualização.  

A justificativa para a escolha deste Gênero Textual baseia-se no fato 

de que para construir um Artigo de Opinião o aluno deverá acessar a rede de 

informações que já possui saber utilizá-las adequando sua linguagem e o 

argumento ao título selecionado para ser defendido; saber argumentar, ou seja, 

explicar seu ponto de vista, usando exemplos, conceitos, resultados de 

pesquisa e estatísticas. Esses usos constituem-se em Atualizações, conforme 

Lévy (1996) descreve ao destacar que o texto “esburacado” é percorrido pelo 

leitor e que no processo de significação do texto, um novo texto é fabricado, ou 

seja, Atualizado, coproduzido pelo aluno. 

Assim, a partir das informações obtidas por meio da análise dos textos 

produzidos em sala de aula e no laboratório de informática, foram obtidos os 

seguintes percentuais da comparação dos resultados: 

A adequação do texto ao título (que em ambas as situações – quando 

se usou métodos tradicionais e quando se fez uso de TICs – sugestões foram 

fornecidas ao aluno), apresentada no gráfico 13, constitui-se em uma 

Atualização, pois ao ser informado sobre o título, o aluno tem diante de si um 

nó e ao respondê-lo, com informações que já possui ou com as que acabam de 

adquirir na leitura dos textos fornecidos em sala de aula, consegue 

compreender e interpretar o comando dado. Assim, criam-se conexões 

capazes de produzir um novo texto, uma nova Virtualização, um novo nó. 

Dessa forma, neste primeiro item avaliado em ambas as etapas, foram 

possíveis de se observar aumentos percentuais na etapa de produção de texto 

no ambiente Google Drive de 6,25% dos alunos da Escola X em comparação 

ao texto produzido no papel e Escola Y atingiu um aumento de 35,29% no 

número de alunos que conseguiram adequar o texto ao título no ambiente 

Google Drive. 
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Os alunos que realizaram a adequação do texto à proposta do título 

conseguiram realizar a Atualização do “nó”, ou seja, acharam a resposta ao 

“complexo problemática” encontrado no título. Essa busca por respostas se 

constitui no próprio Protagonismo Cognitivo, uma vez que os alunos que 

adequaram o texto ao título acessaram suas redes de informações e deram a 

partir de suas percepções, respostas ao problema proposto. E é esse trabalho 

individual e de acesso aos conhecimentos que o aluno possui, unindo às 

informações novas obtidas por meio da leitura e da interação com o próximo, 

agregando sentido a este fato novo, que se constitui na Atualização. 

É válido ressaltar na primeira etapa os alunos tiveram 5 opções de 

títulos para desenvolverem a temática e na segunda eles possuíam apenas 1. 

 

GRÁFICO 13 – Resultados do questionamento sobre adequação do texto ao título escolhido 
em ambas as etapas. 

Quando, no segundo item, se observou a utilização da linguagem 

adequada à situação de uso, dois motivos foram levados em consideração - o 

primeiro era destacar que a linguagem aprendida na escola é tão importante 

quanto a que ele já utiliza – mas que em algumas situações, o aluno deverá 

adequar à linguagem que utiliza à situação de uso. Neste caso, como é 

possível de ser observado o resultado deste questionamento no gráfico 14, foi 

salientado que a linguagem verbal escrita, oferecida pela escola será útil em 

diversos momentos de sua vida e principalmente quando for escrever textos 

mais formais. Observou-se, também, se o aluno conseguiria identificar que esta 
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linguagem, mais formal, deve ser utilizada para produção do Artigo de Opinião, 

independente do suporte, ou seja, se ocorre diferença entre o texto produzido 

no suporte eletrônico e o produzido no suporte papel. Observou-se este 

detalhe, devido a grande influência das tecnologias sobre a vida dos Nativos 

Digitais e se ela poderia estimular o uso de uma linguagem despojada e menos 

formal, observada nas redes sociais e em programas de mensagem 

instantâneas.  

Assim como não se perceber o uso desse tipo de linguagem no texto 

produzido no suporte papel, não foi percebida a utilização desse tipo de 

linguagem quando os alunos utilizaram a Web. Pelo contrário: como se 

percebeu nas análises dos textos de ambas as etapas houve um aumento 

significativo na adequação da linguagem utilizada no texto desenvolvido no 

ambiente Google Drive em relação ao produzido no papel (A produção textual 

dos alunos da Escola Y que aumentou 35,29%, e englobando todos os alunos 

desta Escola envolvidos na pesquisa na segunda etapa). 

A Escola X, porém, apresentou queda da 6,25% no percentual de 

alunos que haviam produzido um texto com linguagem adequada a situação de 

uso, quando comparado ao resultado da primeira etapa. Porém, como dito 

anteriormente, os alunos não utilizaram a linguagem utilizada nas redes sociais 

e em programas de mensagens, mas usaram algumas expressões típicas da 

linguagem falada, gírias e expressões populares. 

Apesar de Prensky (2001), Voigt (2007) e Palfrey, Gasser (2001) 

evidenciarem em suas pesquisas que os Nativos Digitais são indivíduos com 

“programações cerebrais” diferentes da mente dos Imigrantes, e de muitos 

terem crescido em meio a novas descobertas tecnológicas, sem muitas vezes 

terem adquirido noções de linguagem escrita e já saberem manusear um 

celular ou um computador, levantou-se a hipótese que muitos poderiam ser 

influenciados pela mudança de suporte do papel para a internet para a 

construção do Artigo de Opinião. 
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GRÁFICO 14 – Resultados do questionamento sobre utilização da linguagem adequada quanto 
à situação de uso. 

O terceiro item avaliado aborda o uso das informações obtidas, por 

meio da leitura dos textos produzidos em ambas as etapas. Quando se avalia o 

uso das fontes citadas, pretende-se averiguar se o aluno realizou uma leitura 

hipertextual e conseguiu Atualizar as informações obtidas em sala de aula e no 

laboratório de informática em seus textos. Assim, o aluno estaria criando novas 

conexões entre seus conhecimentos e as informações obtidas através da 

leitura criando, assim, novos textos. Vislumbra-se, também, observar se os 

Princípios do Hipertexto (LÉVY, 1998) e do Rizoma (DELEUZE, GUATARRI, 

1995) puderam ser confirmados. 

Ao se comparar o resultado da segunda etapa ao da primeira etapa de 

produção do Artigo de Opinião, que podem ser observados no gráfico 15,  

obteve-se uma queda de 18,75% na utilização de informações dos alunos da 

Escola X.  A etapa inicial contou como 8 alunos que citaram as informações 

contidas no texto “Grávidas no Contrafluxo”. Já a segunda etapa, que contou 

com as informações do vídeo “Eu, Adolescente Grávida” e dos textos 

“Pesquisa Gravidez na Adolescência prejudica o futuro da mãe”, “Saúde e 

sexualidade: Gravidez na adolescência”, “A gravidez na adolescência em 

números – Estatísticas do IBGE” e” Gravidez prematura cai no Brasil”, contou 

com apenas 5 alunos que utilizaram as informações contidos nestes textos. 

Com relação às produções da Escola Y, inicialmente, oito alunos 

utilizaram as informações dos textos usado em sala de aula e na segunda 
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etapa, 14 alunos utilizaram as novas informações, obtidas através do acesso 

aos links fornecidos no Blog “Interpretando e Produzindo” e no “Webquest” 

criado para a segunda etapa da Sequência Didática. É válido destacar que 

entre os 14 alunos que apresentaram informações contidas no texto, 4 

utilizaram-nas de forma indevida, uma vez que realizaram cópias fiéis dos 

textos de páginas da internet, cometendo, assim plágio. E, destaca-se que o 

mesmo ocorreu na Escola X entre esse 5 alunos que utilizaram as informações 

usadas nesta segunda etapa, quando se constatou 2 casos de plágio, pois ao 

invés de Atualizarem as informações encontradas nos textos fornecidos para 

consulta, “copiaram” e “coloram” textos disponíveis na Web. 

Conforme discutido por Alves (2010), e Palfrey, Gasser (2011) os 

plágios que ocorrem pela facilidade “de acesso à internet e, as informações 

contidas nela não se configuram como “próprias repostas”. Assim, não se 

considera que o aluno dê seu “Feedback Recursivo” ou ainda que ele atualize 

as informações extraídas do texto e dê uma “resposta” à elas , utilizando seus 

conhecimentos de mundo, agregando-lhes informações novos e gerando 

conhecimento. Portanto, o plágio é uma fraude e não pode ser considerado um 

ato Protagonista, pois ao realiza-lo o aluno não se promove com produtor de 

significados, como propõem Freire (2002; 1996), Silva (2009) e Costa (2001). 

 

GRÁFICO 15 – Resultados do questionamento sobre informações dos textos fornecidos para 
consulta, presentes nos textos produzidos tanto os da aula tradicional quanto da aula utilizando 
TICs. 
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O Quarto item avaliado, com resultados apresentados no gráfico 16, se 

refere a quantos argumentos o aluno utilizou para compor seu texto. A 

argumentação avaliada no quinto parâmetro diz respeito a quantas vezes o 

aluno conseguiu Atualizar sua opinião, argumentando. Assim, ele deveria 

utilizar todo o conhecimento que possui acerca do tema proposto, ou seja, 

criando conexões entro o tema, seus conhecimentos prévios e as informações 

fornecidas durante as aulas, por meio dos textos impressos, dos digitalizados e 

publicados na web, assim como do vídeo que foi apresentado. 

 

 

GRÁFICO 16 – Resultados do questionamento sobre quantos argumentos foram utilizados nos 
textos produzidos, tanto os da aula tradicional quanto da aula utilizando TICs. 

 

Percebe-se um aumento significativo no número de alunos que não 

argumentaram quando utilizado o suporte Web aumentou 25% na Escola Y e 

5,88% na Escola Y. O número de alunos que realizaram apenas um argumento 

também aumentou tanto na Escola X (18,75%) quanto na Escola Y (11,76%). 
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Em contrapartida número de alunos que utilizaram mais de 1 argumento caiu 

em ambas as Escolas. Consta-se que os alunos argumentaram menos quando 

se utilizou o suporte Google Drive que o papel. 

Apesar dessa diminuição no número de argumentos realizados, não se 

pode dizer que não ocorreu atualização. O número de alunos que 

argumentaram ainda é mais alto que o número de alunos que não explicaram 

seu posicionamento no Artigo de Opinião produzido, porém o numero de 

argumentos usados foi menor que na primeira etapa. 

Isso pode ter ocorrido por diversos motivos:  

 Conforme Palfrey, Gasser (2011), apontam é que na Web é cultural é 

a de falas muito curtas, pois estão migrando suas leituras para a Web, que 

apresenta, também textos, documentos em áudio ou vídeo em tamanho 

reduzido.  Porém, apesar das falas serem mais curtas, apresentando apenas 

um argumento, não indicam que o individuo produziu algo que não possa ser 

compreendido e muito menos que ele não possuía inteligência, assim como 

Palfrey; Gasser (2011) destacam quando afirmam que a extensão de um texto 

e de sua leitura não revela se esta pessoa possui inteligência ou não. 

 Outro fato que deve ser destacado é com relação ao tamanho do 

espaço destinado a produção de texto no formulário criado na ferramenta Web 

Google Drive. Apesar dessa ferramenta não restringir o número de caracteres a 

serem inseridos, visualmente, o espaço para a construção do texto é bastante 

limitado quando se compara ao papel, como se percebe na Figura 14 . O que 

se percebeu, nas produções realizadas neste ambiente é que elas foram muito 

mais curtas e com menos argumentos que as realizadas no papel. 
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FIGURA 14 – Espaço destinado a produção de texto no formulário desenvolvido na ferramenta 

Web Google Drive  

O quinto item avaliado, referente ao uso de mais de um tipo de 

argumento, demonstrou que ocorreu uma queda no uso de mais de um tipo de 

argumento em ambas as Escolas. Quando o aluno recorrer a mais de um tipo 

de argumento, significa que ele acessou suas experiências e interpretações 

diferentes foram realizadas, criando relações entre o novo e o conhecimento 

que já possuía.  

Constatou-se, conforme é possível observar no gráfico 17, que a 

Escola X apresentou queda de 37,5% no número de alunos que usaram mais 

de um tipo de argumento em relação à etapa anterior. Já a Escola Y também 

apresentou queda, porém de apenas 5,88%. 
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GRÁFICO 17 – Resultados do questionamento sobre o uso de mais de um tipo de argumento, 
tanto nos textos produzidos na aula tradicional quanto da aula utilizando TICs. 

 

Apesar das tecnologias, para Palfrey; Gasser (2011) apresentarem 

uma interface mais atrativa e útil ao Nativo Digital, os Artigos de Opinião 

produzidos no ambiente web foram mais curtos e utilizaram menos informações 

e argumentos em relação aos artigos produzidos no papel. 

Além dos alunos já terem tido acesso ao texto “Grávidas no 

Contrafluxo” no primeiro momento da pesquisa e terem realizado um texto com 

a mesma problemática na segunda etapa, supunha-se que eles escreveriam 

utilizando mais argumentos, pois uniriam os conhecimentos produzidos no 

primeiro momento aos conhecimentos obtidos por meio das leituras 

disponibilizadas no blog e no Webquest no segundo momento. Entretanto uma 

grande parcela dos alunos não realizou um “Mergulho profundo”, (PALFREY; 

GASSER, 2011, p.278) nos textos on-line, não acrescentando informações 

novas, muito menos argumentando sobre elas. 

Assim, apesar da Web ser uma matriz infinita de textos que podem 

auxiliar no processo de Atualização, conforme indica Lévy (1996), vários alunos 

não aproveitaram o grande número de informações disponíveis no 

Ciberespaço. 
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O último item avaliado diz respeito aos argumentos mais utilizados. 

Conforme o gráfico 18 destaca, o número de argumentos reduziu da primeira 

etapa em comparação à segunda, os tipos de argumentos utilizados também 

se reduziram. Já a avaliação dos tipos de argumentos visa categorizar quais 

dos quatro argumentos apresentados ao aluno foram utilizados em suas 

produções. Dessa forma, ao perceber os Argumentos de Autoridade, de 

Princípio, de Causa ou Consequência, e de Exemplificação, pode-se mensurar 

a quantidade de vezes que o aluno conseguiu Atualizar a informação dada por 

meio de sua opinião, utilizado falas extraídas dos textos impressos e 

digitalizados; utilizando valores e princípios de um grupo social; relacionando a 

consequência de um problema, para evidenciar sua opinião ou ainda utilizando 

exemplos que ilustrem a ideia por ele defendida. 

 

 

GRÁFICO 18 – Resultados apresentando os argumentos mais utilizados, tanto os da aula 
tradicional quanto da aula utilizando TICs, presentes nas produções dos alunos. 

 

Mediante comparação das etapas, a Escola X apresentou queda no 

uso de todos os quatro tipos de argumentos (Queda de 31,25% no uso de 

Argumentos de Exemplificação; de 37,5% no Argumento de Autoridade; de 

6,25% no Argumento de Principio e de 12,5%no Argumento de Causa e 

Consequência). 

Apesar da Escola Y ter apresentado resultados mais satisfatórios na 

segunda etapa da produção de texto quando comparado ao resultado da 
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Escola X, esta também apresentou queda no uso de 3 tipos de argumentos 

(Queda de 5,88% no uso do Argumento de Exemplificação; de 17,6% no uso 

do Argumento de Autoridade; e de 11,7% no Argumento de Causa e 

Consequência) apresentou aumento no uso do Argumento de Princípio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos teóricos que estudam e abordam o ciberespaço e o 

aprendizado dos Nativos Digitais afirmarem que o uso da Internet e de TICs 

poderia favorecer um ensino mais atrativo as diferenças observadas nos 

resultados comparados das produções de texto em salas de aula e na 

informática não apontam diferenças significativas.  

O que se esperava de grande parte desses alunos é que eles 

pudessem se valer dos textos lidos e usassem as informações obtidas na 

criação de respostas ao problema encontrado no título do texto. Assim, ele 

daria respostas, ou seja, Atualizaria as informações dos textos aos quais teve 

acesso, “fabricando” novos conceitos. 

Aos se valorizar o conhecimento do aluno por meio de uma temática 

polêmica e que daria a oportunidade do mesmo dialogar e apresentar suas 

opiniões e argumentos percebeu-se que a Escola Y se saiu melhor que a 

Escola X no segundo momento – momento este no qual foram utilizadas 

ferramentas tecnológicas como apoio ao ensino.  

Considerando que as tecnologias possuem grandes vantagens, pois 

podem unir várias mídias ao texto e, assim, possibilitar a ampliação do 

conhecimento, foram verificadas alterações pouco significativas na produção 

de significados e de protagonismo cognitivo, uma vez que apenas em dois itens 

avaliados, uma das escolas se sobressaiu a outra – porém ao se comprar os 

resultados dos outros 4 itens avaliados, não houve aumento no número de 

argumentos utilizados e nos tipos de argumentos utilizados, bem como, ao 

utilizar informações contidas no webquest e no blog desenvolvidos para a 

aplicação da Sequência Didática, foram pouco citadas em comparação à etapa 

anterior.  

Os casos de plágio, que não haviam ocorrido na primeira etapa, 

surgiram na segunda etapa o que não privilegiou o Protagonismo Cognitivo 

como se esperava, uma vez que eles simplesmente não realizaram a 

Atualização de um determinado texto ao utilizar uma produção que não era sua 

para confirmar aquilo que pensava. Ou, simplesmente pelo fato Como não 

houve interação com o “leitor”, essas informações copiadas não puderam se 

transformar em novos textos, ou seja, em Atualizações. 
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Pelo que se percebeu a partir dos resultados é que surgiram algumas 

situações nas quais o uso da tecnologia não apresentou vantagem frente ao 

uso dos recursos tradicionais no que se refere ao processo de Atualização. Os 

alunos apresentaram textos mais curtos, o que influenciou no número de 

argumentos utilizados, que passou a ser menor. Ocorreram, também, e um 

número considerável, a prática de plágio, o que merece uma atenção especial 

pelo fato de serem alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

A despeito de terem sido utilizadas ferramentas tecnológicas para 

auxiliar na Promoção do Protagonismo Cognitivo e de se esperar a ocorrência 

de processos de Atualização por meio das argumentações realizadas no Artigo 

de Opinião, constatou-se uma grande dificuldade de se utilizar essas 

ferramentas nas escolas pesquisadas. Uma vez que não era uma prática 

comum das professoras regentes, que apesar de se atenderem prontamente 

ao desenvolvimento da pesquisa, se mostraram muito resistentes às aulas 

utilizando os recursos tecnológicos, pois não possuíam um constante contato 

com estas ferramentas, assim como os alunos que, apesar de terem se 

envolvido bastante com as aulas da segunda etapa, realizaram uma produção 

mais interessante e mais rica de argumentações no primeiro momento da 

pesquisa. Mas, é de suma importância, também, destacar que o período em 

que foi realizada a pesquisa, período este de aproximadamente 20 dias, é 

muito curto para mudar a prática dos professores.  

Desta forma, a partir do problema encontrado, percebeu-se que o uso 

das TICs promoveu o protagonismo cognitivo, porém não com a mesma 

intensidade do texto produzido nas aulas tradicionais. Ao se comparar os 

resultados, ficou evidente que os textos produzidos no ambiente virtual são 

mais curtos, mais objetivos. Mas, também se constatou que apesar de terem 

acesso a diversos outros textos, os alunos não se interessaram – ou não foram 

incentivados – a realizarem pesquisa. Portanto, nesta situação de pesquisa, 

considerando o curto espaço de tempo e também a dificuldade encontrada 

pelos professores regentes, o uso das TICs não auxiliou de maneira eficaz a 

população envolvida no momento de Atualizar as leituras realizadas em seus 

textos. Isso porque, ao se comparar os resultados dos textos produzidos no 

suporte papel com os alcançados no suporte tecnológico, percebeu-se que o 
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número de argumentos realizados por texto diminuiu, assim como o uso das 

ferramentas tecnológicas possibilitaram as cópias ilegais de textos, o que não 

promove a Atualização.  

Assim, os objetivos foram alcançados na medida em que durante a 

investigação, percebeu-se que os textos dos alunos pertencentes aos 9º das 

Escolas Investigadas, evidenciaram que apesar de ter ocorrido Atualização nos 

textos produzidos no suporte eletrônico, esta atualização foi mais tímida e 

discreta em relação aos textos produzidos no suporte papel. 

Dessa forma, não se pode considerar que a hipótese foi confirmada, 

uma vez que se esperava que diante da enorme rede de informações que o 

ciberespaço oferece, os alunos argumentariam mais e realizariam mais 

atualizações no texto produzido no suporte tecnológico quando comparado ao 

realizado no suporte papel, o que não ocorreu.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
  

Prezado (a) Senhor (a):  

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa “AS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTAS MOTIVADORAS NOS 
PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TEXTO COMO ATUALIZAÇÃO”. O objetivo da 
pesquisa é Investigar se ocorre motivação para produzir textos utilizando as tecnologias 
de informação e comunicação no ambiente escolar. Esse questionário é anônimo. Gostaríamos 
de esclarecer a participação dele (dela) é totalmente voluntária, podendo ele/ela: recusar-se a 
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto o acarrete qualquer ônus ou 
prejuízo. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 
pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade. Os benefícios 
esperados serão os de perceber se as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(Computadores, Internet, etc) utilizados durante as aulas de Língua Portuguesa, funcionam 
como instrumentos que motivem os alunos a ler e produzir textos. Informamos ainda que seu 
(sua) filho (a) não pagará nem será remunerado por sua participação.  
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar: Desirre 
Marques Brandão – (28) 99976-9727, Analice de Oliveira Martins – (22) 3371-4459. Este termo 
deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 
assinada entregue a você.  
 
 
Atílio Vivacqua, ___ de ________de 2014.  
 
 
   
______________________________        ________________________________ 
Desirre Marques Brandão                         Analice de Oliveira Martins 
 
 
 
 
 
Eu,_____________________________________, tendo sido devidamente esclarecido 
sobre os procedimentos da pesquisa, autorizo meu (minha) filho (a) 
_____________________________ a participar voluntariamente da pesquisa 
descrita acima.  
 
Assinatura do (a) aluno (a): ___________________________________________  
Assinatura do pai ou responsável: ____________________________________ 
 

Data:___________________ 
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Anexo 2 

EMEB “____________________________________________________” 8ª série:__________ 
Professora: _______________________________________________ Turno: _____________ 
 

O que é Maioridade Penal? 
 

A maioridade penal, também conhecida como idade da responsabilidade criminal, é a idade a 
partir da qual o indivíduo pode ser penalmente responsabilizado por seus atos, em determinado país ou 
jurisdição. 

Em alguns países, o indivíduo abaixo da maioridade penal está sujeito, a partir de certa idade, 
a punições mais leves, como detenções ou internações em instituições correcionais ou reformatórios. 

A maioridade penal não coincide, necessariamente, com a maioridade civil, nem com as idades 
mínimas necessárias para votar, para dirigir, para trabalhar, para casar etc. 
 

 
 

Agora, vamos ler dois textos com opiniões sobre a Maioridade Penal: Um que pondera, quase 
nega que a Maioridade tenha que ser reduzida; e outro que é a favor da redução da Maioridade Penal 
de 18 para 16 anos. 
 

LONGO PRAZO 
 
Infelizmente, a sociedade teima em enxergar somente saídas de curto prazo, geralmente 

ineficazes, para a superação da violência.   
O fenômeno da violência urbana no Brasil chegou a patamares intoleráveis. Somos o quarto 

País do mundo em homicídios. Um dos indicadores mais dolorosos do problema é o do crescimento dos 
homicídios de adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos, que triplicou entre 1992 e 2002, em sua 
maioria do sexo masculino, pobres, negros, vivendo nas periferias urbanas. Esses são as maiores vítimas 
da violência e não seus maiores autores, como se pensa. 

Infelizmente, a sociedade teima em enxergar somente saídas de curto prazo, geralmente 
ineficazes, para a superação da violência. Entre elas, o agravamento de penas ou a redução da 
maioridade penal. O problema da violência urbana, especialmente aquela que recruta e vitima jovens, 
não está na lei, portanto seria falacioso achar que alterando a lei reduziríamos a insegurança. 

Para um problema dessa complexidade, temos que pensar em soluções estratégicas articuladas 
entre comunidades, municípios, Estados e União. Algumas iniciativas nos parecem imprescindíveis: a 
restrição do tráfico e comércio de armas; investimentos maciços em educação, cultura e lazer para 
jovens em regiões mais vulneráveis; recuperação urbanística de áreas mais violentas da cidade, 
ampliação das oportunidades de emprego nessas regiões e, por fim, reduzir a impunidade, ou seja, 
reduzir a falta de responsabilização, notadamente, para os líderes do crime organizado. 

Para isso devemos ter uma estrutura de segurança pública que opere estritamente dentro da 
lei, investindo na ampliação, qualificação e melhor remuneração de seus recursos humanos, 
fortalecendo suas ações de inteligência, gerando as possibilidades de aplicação da lei. Mudar a lei penal, 
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 a Constituição ou o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) não é a saída. Quando o poder público e 
a sociedade geram possibilidades de exercício da cidadania, as pessoas não são recrutadas para o crime 
e a violência. 

O problema é difícil, por isso, faz-se urgente iniciar um diálogo entre União, Estado, Município e 
sociedade civil em torno da instalação de uma política pública de segurança e cidadania capaz de 
resguardar os direitos humanos de todos e todas. 

[Fonte: O Povo-CE - Jornal da Rede - 10/05/2005 
 

 
MAIORIDADE PENAL, REDUZIR OU NÃO? 

 
         A Constituição Brasileira, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que a 
maioridade penal em nosso país é de 18 anos. Cidadãos com idade inferior a essa não podem ser 
julgados e receber punições iguais à de um adulto. Porém, há diversas propostas para que haja  redução 
da maioridade penal de 18 anos para 16 anos. 
         Se lembrarmos de alguns crimes hediondos cometidos por menores, como o caso do garoto João 
Hélio, que foi arrastado pelo carro por sete quilômetros, em fevereiro de 2007 e da jovem Liana, morta 
em Embu-Guaçu – SP, com  quinze facadas após sofrer estupro, certamente seremos a favor, não só da 
redução da maioridade penal, mas de sua total eliminação. Afinal, em países como Estados Unidos e 
Inglaterra, não existe idade mínima para a aplicação de penas e na Índia, a idade limite é de sete anos. 
         De acordo com o juiz Bismarque Leite, entre os principais motivos do aumento da violência está a 
ausência do Estado e o desajuste familiar -  “Há muitos casos de pais que não estão presentes na 
educação dos filhos. Os menores se desligam da escola e são aliciados por adultos para participar de 
delitos, o que para nós são atos infracionais”. 
         Logo, é necessária uma reforma na educação, na sociedade e na legislação. É dever de o Estado 
oferecer ensino de qualidade e infraestrutura para que a família possa criar e educar seus filhos com 
base nos valores morais e éticos, de acordo com seus princípios. Além disso, é preciso rever as leis que 
protegem amplamente os menores de idade e deixam a sociedade desprotegida. 
         Finalmente, punir de acordo com o crime cometido é preciso, para que o infrator não volte a 
praticar outros delitos e os jovens da mesma faixa etária sintam que o castigo é severo e que o crime 
não compensa. 
 
Ângela Maria Cereli Romazzini, Professora de Língua Portuguesa        
 
 

Ambos os textos lidos são considerados ARTIGOS DE OPINIÃO. O artigo de opinião é um 
gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de 
vista sobre determinado assunto. 
 
SOBRE ARTIGO DE OPINIÃO 
 
1. O gênero artigo de opinião é escrito com a função de discutir um tema, geralmente polêmico e 
controverso, presente em um determinado contexto social, argumentando e convencendo o leitor sobre 
uma ideia, influenciando-o, transformando os seus valores. 
2. No geral, a questão que dá origem aos artigos é polêmica e obriga os autores a tomarem uma posição 
e, assim, defendê-la. Quando não há essa questão, os textos podem ser opinativos e não artigos 
jornalísticos de opinião. 
3. Pode-se dizer que a intenção comunicativa do artigo de opinião seja a de persuadir, convencer ou 
tentar convencer mediante a apresentação de justificativas relacionadas a um raciocínio coerente e 
consciente. 
4. O artigo de opinião pode ser impresso ou publicado em mídias como a internet. 
5. O artigo de opinião, por caracterizar-se como um discurso argumentativo, geralmente apresenta, em 
sua estrutura, uma tomada de posição, uma justificação ou argumentos e uma conclusão. 
6. O autor, por meio da construção argumentativa, assume uma posição diante do tema proposto para 
discussão, sendo contra possíveis opiniões divergentes. 
7. Quase sempre, o artigo de opinião é escrito em terceira pessoa, mas há vários artigos de opinião 
autorais que são escritos em primeira pessoa.

http://www.caritasne2.org.br/sis/rede_noticia.kmf?noticia=3123201&canal=164&total=62&indice=60
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As frases abaixo sintetizam diferentes abordagens a respeito do tema que será discutido. 
Escolha um dos títulos abaixo para definir de que maneira você vaio explorar o assunto. 
 

e) Gravidez na adolescência: problema ou solução para as jovens mães? 
f) Gravidez na adolescência: por que algumas meninas engravidam tão cedo? 
g) Gravidez na adolescência: o que os garotos têm a ver com isso? 
h) Gravidez na adolescência e abandono escolar: problema sem solução? 

Não se esqueça: não basta dar sua opinião apenas, é preciso usar argumentos fortes para 
defendê-la. Busque argumentos de diferentes tipos que possam ajudar a construir seu texto. 
Para isso, releia os textos deste capítulo sobre gravidez na adolescência. 
Use uma linguagem formal, ou seja, a que usamos para escrever textos aqui na escola. 
Quando você terminar, releia o texto! 
Bom trabalho e sucesso! 
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APÊNDICE 

Comparativos de textos produzidos pelas escolas X e Y produzidos em papel e por meio de computador, utilizando a ferramenta Google Drive. 
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Gravidez na adolescencia 
 
a gravidez na adolescencia tem varios motivos,por segurar o namorado a 
pilula nao funcionou se nao usar camisinha pode ficar gravida e ter alguma 
doença e ate uma gravidez indesejada que por exemplo um acidente e elas 
querem ate prender o seu namorado que mesmo assim ele se separar dela e 
cuidar da criança ,nao adianta e por causa disso perde a adolescencia,nao 
tem responsabilidade com o filho e ate perde os estudos,gravidar nao 
segurar o parceiro.... boa tarde 

Escola X - Aluno A 
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Gravidez na adolescência 
 
muitas adolescentes engravidam para poder segurar o parceiro, ou isso 
pode até acontecer por acidente. as adolescente podem correr alto risco de 
saude, os bebês podem nascer prematuros, podem nascer abaixo do peso, e 
a gestante pode ter ate hipertensão. muitas adolescentes após terem seus 
fihos não querem mais ir à escola, mais com o apoio da família e dos amigos, 
pode ate acontecer da adolescente querer voltar para a escola, mais é isso é 
na maioria das vezes. a vida da adolescente nunca mais vai ser a mesma!! 

Escola X - Aluno B 
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Gravidez na Adolescência riscos 
 
Os riscos de gestação na adolescência não são apenas devido ao fator da 
idade, existem riscos biológicos, porém psiquiátricos e sociais bastante 
importantes. Quanto ao fator de idade, podem considerar duas etárias, a 
gravidez precoce de 11 a 15 anos e a tardia de 16 a 19 anos.É na primeira 
fase que ocorrem mais riscos. 
  
A gravidez na adolescência traz mais problemas devido ao início do pré- 
natal tardia do que esta se dar numa fase precoce da vida produtiva. Os 
riscos biológicos para os recém nascidos são comprovadamente mais 
frequentes nessa faixa etária. A prematuridade e o baixo peso ocorrem mais 
em filhos de adolescentes do que no de mulheres adultas. Maior que os 
riscos biológicos são os riscos psico-sociais. Em geral, a adolescente para de 
estudar e trabalhar, tem sentimentos de diminuição da auto-estima, 
depressão e algumas vezes cometem suicídio. 

Escola X - Aluno C 
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gravides na adolescencia: quem é o cupado? 
 
A gravidez nao e uma simples trasformaçao corporal , e sim uma diferença 
de ciclo de vida. 

Escola X - Aluno D 
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Gravidez na adolescencia 
 
Ficar gravida na adolescencia tras serios ricos para a saude da gestante. 
Provoca doenças como anemia alem de correr riscos tambem para as saude 
do bebe. Muitas adolescentes acabam ficando gravidas para segurarem seus 
parceiros mas tambem certas ficam gravidas apenas por acidentes, porém 
isso pode interferir na vida escolar. Existem muitas adolescentes que após 
terem seus filhos ficam com vergonha de voltar para a escola, com medo de 
enfrentar os preconceitos e as criticas. Além disso a adolescente tem de 
enfrentar as frustações como passear com os amigos ir á festas , baladas 
viagens etc. 

Escola X - Aluno E 
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Gravidez na adolescencia 
 
Um dia uma menina de 13 anos ficou gravida, éla ficou com medo que o pai 
da criança não queri registra o bebê, por que ele ia em bora do lugar que éla 
mora por que ele estava com outra menina e ia trabalhar em outra profição. 
Tinha passado 9 meses e éla tinha ganhado o bebê, e éla estava presisando 
de dinheiro pra comprar roupinhas para o bebê a, mãe déla não trabalhava 
e nein o padastro déla. Foi que éla pegou o celular e ligou para o es 
namorado déla, ele tinha falado que ele estava dizenpregado e que não 
tinha como mandar o dinheiro pra éla. 
 
Éla não tinha terminado os estudos a inda, éla perguntou a mãe déla que éla 
ficava com o bebê pra éla ir trabalhar, éla conseguiu o em prego, ganhava 
pouco muito mal dava pra comprar algumas coisas para o bebê...... ai quem 
cuidou do bebê foi a vó marterna que teve que educar, levar pra 
escola,etc.... 
 
Mais é isso que a contece com com meninas que ficam gravidas na 
adolercencia, perde a juventude todinha, ai se quiser sair tem que deixa a 
criança com a mãe ou com um vizinho...... meninas e meninos pense no 
futuro antes agir por em pusso........ 

Escola X - Aluno F 
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Menina mães 
 
ficar gravida na adolescência é mais do que um susto:é uma mudança 
radical de vida! tudo fica diferente:desde do corpo da garota ate as relações 
com o namorado, os pais,as amigas e, principalmente,com seu futuro. 

Escola X - Aluno G 



128 

 

 
 

 

gravides na adolescencia: quem é o cupado? 
 
a gravidez na adolescencia é um tempo de mudanças radicais na vidas dos 
companheiros por que eles não vão poder sair para seus encontros com os 
amigos por causa que ele tem que cuidar da criança ai a mãe não vai poder 
estudar e nem se divertir. 

Escola X - Aluno H 
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A gravidez na adolescência 
 
ficar gravida na adolescência significar pular ou, no minimo, dificultar etapas 
importantes da sua vida, como se dedicar 100% a passar na faculdade, ser 
livre pra sair e viajar com suas amigas e paquerar bastante sem muito 
compromisso. então, o melhor caminho e a prevenção . 

Escola X - Aluno I 
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gravidez na adolescencia 
 
A gravidez na adolecencia tem que ter compromiso, e muitas ezes nao t 
condiçao financeira muito boa e isso dificulta a criaçao do seu filho , por que 
algumas nao tem muito compromiso so sabe fazer o filho e nao cuidar sai 
para festas e volta altas horas da noite, sabendo que tem um filho para 
cuidar em casa, a mae fala com o marido , e o marido nao ta nem ai para o 
seu filho. 

Escola X - Aluno J 
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gravidez na adolescencia 
 
a gravidez indesejada na adolescencia ocorre por varias razoes porque o 
metado contracepitivo falhou ou porque nao utilizou qualquer protecao 
muitas vezes as adolescentes em gravidao para segurar o parceiro e para 
consequir o amor dos rapazes as adolescentes implica um periodo de 
mudancas fisicas e emocionais 

Escola X - Aluno L 
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Gravidez 
 
A gravidez é uma coisa que tem que ser pensada não pode ser de qualque 
jeito, tem que ser pensado com os dois parceiros, voce ñ pode falar eu 
quero um filho e vou fazer não quero saber, tem que pensar pergunta se a 
mulher quer um filho tambem se ela quiser ai sim voce pode pensar em ter 
um filho. Os jovens de hoje faze asssim se prostituem para ganhar dinheiro e 
não pensam em que vai ter um filho, elas devem trabalhar e ficar bem de 
vida e pensar em ter filho, não podemos se prostituir para ganhar dinheiro e 
sim trabalhar.... Eu to mandando o que eu penso ... 

Escola X - Aluno M 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 
 
A grávidez na adolescencia e muito arriscada por que muitas meninas 
pensam e abortar . Depois ficam com vontade de sair e não pode porque 
tem que cuidar do bebê 

Escola X - Aluno N 



134 

 

 
 

 

gravides na adolescencia: quem é o cupado? 
 
Em muitas vezes os adolescentes saem para se conhecer, e quando eles 
começam a conversa chega outros adolescentes que os convida eles para ir 
há balada e eles começam a fazer o lepo lepo e as vidas dos adolescentes 
mudam completamente e ai vem uma resposabilidade maior para eles. 
Eles ficam sem se divertir sem para escola por causa da criança a sua vida 
muda completamente ate com o seu companheiro seus relacionamento 
com a sua familia eles vão ter que trabalhar para sustentar a criança mais 
eles não vão poder por que eles são de menor. 
  
CUIDADO PARA NÃO TER FILHO POR IMPUSSO. 

Escola X - Aluno O 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 
 
A gravides é uma coisa que tem que ser pensada não pode ser de qualquer 
jeito tem que ser pensado com os dois paseiros.Você nao pode falar eu 
quero um filho eu vou fazer não quero saber tem q pensar pergunte se 
amulher quer um filho também se ai sim vc pode pensar em ter um filho.Os 
jovens de hoje fazem assim fica gravida e coloca para sua mãe cuidar. 

Escola X - Aluno P 
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Gravidez 
 
A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à 
sexualidade da adolescência, com sérias conseqüências para a vida dos 
adolescentes envolvidos, de seus filhos que nascerão e de suas famílias. 
 
A incidência de gravidez na adolescência está crescendo e, nos EUA, onde 
existem boas estatísticas, vê-se que de 1975 a 1989 a porcentagem dos 
nascimentos de adolescentes grávidas e solteiras aumentou 74,4%. Em 
1990, os partos de mães adolescentes representaram 12,5% de todos os 
nascimentos no país. Lidando com esses números, estima-se que aos 20 
anos, 40% das mulheres brancas e 64% de mulheres negras terão 
experimentado ao menos 1 gravidez nos EUA . 
 
No Brasil a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de 
adolescentes, número que representa três vezes mais garotas com menos 
de 15 anos grávidas que na década de 70, engravidam hoje em dia 
(Referência). A grande maioria dessas adolescentes não tem condições 
financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e, por causa da 
repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os 
estudos. 
 
O comportamento sexual do adolescente é classificado de acordo com o 
grau de seriedade. Vai desde o "ficar" até o namorar. "Ficar" é um tipo de 
relacionamento íntimo sem compromisso de fidelidade entre os parceiros. 
Num ambiente social (festa, barzinho, boate) dois jovens sentem-se 
atraídos, dançam conversam e resolvem ficar juntos aquela noite. Nessa 
relação podem acontecer beijos, abraços, colar de corpos e até uma relação 
sexual completa, desde que ambos queiram. Esse relacionamento é 
inteiramente descompromissado, sendo possível que esses jovens se 
encontrem novamente e não aconteça mais nada entre eles de novo (veja 
Hábito de Ficar Com....) 
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Em bom número de vezes o casal começa "ficando" e evoluem para o 
namoro. No namoro a fidelidade é considerada muito importante. O 
namoro estabelece uma relação verdadeira com um parceiro sexual. Na 
puberdade, o interesse sexual coincide com a vontade de namorar e, 
segundo pesquisas, esse despertar sexual tem surgido cada vez mais cedo 
entre os adolescentes (veja Adolescência e Puberdade). O adolescente, 
impulsionado pela força de seus instintos, juntamente com a necessidade de 
provar a si mesmo sua virilidade e sua independente determinação em 
conquistar outra pessoa do sexo oposto, contraria com facilidade as normas 
tradicionais da sociedade e os aconselhamentos familiares e começa, 
avidamente, o exercício de sua sexualidade. 
 
Há uma corrente bizarra de pensamento que pretende associar progresso, 
modernidade, permissividade e liberalidade, tudo isso em meio à um caldo 
daquilo que seria desejável e melhor para o ser humano. Quem porventura 
ousar se contrapor à esse esquema, corre o risco de ser rotulado de 
retrógrado. As pessoas de bom senso silenciam diante da ameaça de serem 
tidas por preconceituosas, interessando à cultua modernóide desenvolver 
um cegueira cultural contra um preconceito ainda maior e que não se 
percebe; aquele que aponta contra pessoas cautelosas e sensatas, os 
chamados "conservadores", uma espécie acanhada de atravancador do 
progresso. 
 
As atitudes das pessoas são, inegavelmente, estimuladas e condicionadas 
tanto pela família quanto pela sociedade. E a sociedade tem passado por 
profundas mudanças em sua estrutura, inclusive aceitando "goela abaixo" a 
sexualidade na adolescência e, conseqüentemente, também a gravidez na 
adolescência. Portanto, à medida em que os tabus, inibições, tradições e 
comportamentos conservadores estão diminuindo, a atividade sexual e a 
gravidez na infância e juventude vai aumentando 

Escola X - Aluno Q 
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gravidez na adolescência:e o processo do nicio ate a gestação. 
 
Nesse texto falaremos sobre a gravidez na adolescência com o tema os 
riscos.Falaremos sobre certas meninas estaram falando no texto, meninas 
novas e já com crianças. COMEÇAREMOS O NOSSO TEXTO AGORA! 
 
Muitas adolescêntes ou meninas,estão ficando grávidas cada vez mais 
cedo,por isso durante a gestação dessas meninas pode ocorre varios 
problemas. 
 
Existem também o problema da amamentação que em geral a adolescênte 
não produz nem o dobro do que uma mulheradulta.O leite não tão rico em 
fibra e em vitamina para conseguir suprir o bêbe,também tem a questão da 
responsabilidade.Que muitas das vezes as maes abortam ou criam sem o 
namorado ou qual quer tipo de homen que fez o bêbe,e não assumem,ter 
um filho requer você ter uma boa estrutura econômica,que quando você 
engravida sem essa estrutura e além da estrutura familiar,eles teram que 
comprar remédios,fraudas etc.... 
 
Os métodos que usam recentemente muita das vezes são muito caras e as 
familias não tem como pa- 
gar.Também tem a questão da mudança do corpo que consiste em a menina 
engordar,ela não terá tempo para nada nem para sair. 
Certas meninas abortam porque não estam preparados ainda 
psicológicamente de ter um filho. E também os pais,eles ou abandonan ou 
também assumen. 
 
encerramos esse texto dando um conselho para todas as adolescêntes do 
brasil e fora, que ser for pra fazer faça com proteção para depois não se 
arrempeder. 

Escola Y - Aluno A 
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A gravidez na adolescência 
 
Uma gravidez na adolescência tem vários riscos para a jovem que está 
grávida quanto pra o bebê que irá nascer, ele corre um grande risco de 
nascer prematuro por exemplo ou então morrer após a parto etc. De 2007 
ate 2010 são mais de 400 mil casos de jovens entre 15 e 19 anos gravidas no 
Brasil. 
A adolescência é um período de grandes transformações, e 
desenvolvimentos por isso e preciso tomar muito cuidado com as decisões 
tomadas, e esse é considerado uma ''momento de crise'' . Uma gravidez 
indesejada na adolescência pode ocorrer por várias razões: pode ser por 
falta de proteção e isso pode provocar uma interrupção da gravidez etc. 
É preciso então saber da importância do uso de preservativos, porque 
quando não é usado pode ser que que a pessoa pegue doenças ou tenha 
uma gravidez indesejada e se prejudique mais no futuro. 

Escola Y - Aluno B 
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Gravidez na Adolescência 
 
A gravidez na adolscência é um tema muito discutido hoje em dia na 
sociedade, pois os jovens estão se realacionando sexualmente cada vez mais 
cedo. 
 
Com o passar do tempo, a cada dia mais vem aumentando o número de 
jovens grávidas, isso acarreta a perda de estudos, no trabalho e também 
problemas físicso e psicológicos para elas. Além delas terem que a cuidar 
não só dos filhos, mas também muitas vezes de um marido. 
 
Muitas campanhas são feitas para combater a gravidez dessas jovens, nos 
postos de saúde e também em algumas escolas, pois gravidez na 
adolescência pode acontecer com qualquer garota. 
 
Hoje em dia vemos muitas meninas menores de idades gravidas, em alguns 
casos os pais não assumem a responsabilidade com seu filho(a) não ajuda as 
mães a cuidarem de seus filhos e alguns chegam ao ponto de abandonar e 
vingir e o filho não é seu. 

Escola Y - Aluno C 
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Gravidez na Adolescência 
 
A gravidez na adolscência é um tema muito discutido hoje em dia na 
sociedade, pois os jovens estão se realacionando sexualmente cada vez mais 
cedo. 
 
Com o passar do tempo, a cada dia mais vem aumentando o número de 
jovens grávidas, isso acarreta a perda de estudos, no trabalho e também 
problemas físicso e psicológicos para elas. Além delas terem que a cuidar 
não só dos filhos, mas também muitas vezes de um marido. 
 
Muitas campanhas são feitas para combater a gravidez dessas jovens, nos 
postos de saúde e também em algumas escolas, pois gravidez na 
adolescência pode acontecer com qualquer garota. 
 
Hoje em dia vemos muitas meninas menores de idades gravidas, em alguns 
casos os pais não assumem a responsabilidade com seu filho(a) não ajuda as 
mães a cuidarem de seus filhos e alguns chegam ao ponto de abandonar e 
vingir e o filho não é seu. 

Escola Y - Aluno D 
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Gravidez na adolescência problema ou solução 
 
A gravidez na adolescência é um problema,porque as adolescentes estão 
ficando grávidas cada vez mais cedo,alguns pais não tem condições para 
cuidar dos filhos. 
 
As mães muitas das vezes cometem aborto ou até abandonam seus 
filhos,isso é um crime. 
 
Tem adolescentes que estão ficando grávidas até mesmo antes dos 15 anos, 
muitos pais não aceitam quando suas filhas ficam grávividas,elas também 
não tem o corpo desenvolvido para engravidar. 
 
Alguns adolescentes ou seja os pais do bebê não assumen seus filhos por 
medo da responsabilidade de ser pai. 
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Gravidez na adolescência 
 
Algumas adolescência tem mundanças fisicas e que por varios autoris,como 
um ``momento de crise´´  
As adolescêntes em gravido com 17 anos de idade o respeito dela ficam 
para baixo e ela asvezes não vai para a escola por isso. 
 
Os ricos de pegar alguma doça e grande como HIV e isso pode levar a ter 
serios problemas no futuro essas meninas nao usar o preservativo elas 
senpre estarão se espondo a riscos . 
 
Essas meninas que engravidam sem terminar os estudos para ter um bom 
trabalho e comprar os remedios,roupas e ter tempo para cuidar de seus 
bebê para isso as mães tem que trabalhar dobrado. 
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A Gravidez na Adolescência 
 
Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 
19 anos que encontram-se, portanto, em desenvolvimento dessa fase da 
vida, a adolescência. 
 
Esse tipo de gravidez em geral não foi planejada nem desejada e acontece 
em meio a relacionamentos sem compromisso, não se pode esquecer que 
embora os rapazes não possuam as condições necessárias para engravidar, 
um filho não é concebido por uma uma pessoa só. E se é à menina, que cabe 
a difícil missão de carregar na barriga, a criança, durante todo o tempo, e de 
enfrentar as difíceis dores do parto e de dar mamar a criança. 
Outra coisa é que nunca deve se afastar e desestruturar de seus familiares, 
os pais estão cada vez mais afastados de seus filhos. Isso além de dificultar a 
conversa de pais e filhos, dá ao adolescente uma liberdade sem 
responsabilidade. 
 
Uma forma de evitar a gravidez é usar preservativos que evitam a 
fecundação do espermatozóide chegar até o últero, onde ocorre a formação 
de um bebê, e existem várias outras maneiras de evitar a gravides na 
adolêcencia. 
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Os Riscos da Gravidez na Adolescência 
 
Uma gravidez na adolescência provoca alterações na transformação que já 
vem acontecendo de forma natural. Às mudanças emocionais e físicas 
juntam-se questões de ordem social e, em muitas situações,  os riscos de 
abandono escolar. 
 
Uma gravidez indesejada na adolescência ocorre por várias razões: porque 
não se utilizou qualquer proteção durante as relações sexuais; por falta de 
informação. 
 
Muita das vezes uma gravidez pode ocorrer varios riscos, pois o corpo de 
uma adolescente pode estar  em fase de desenvolvimento, e corre grandes 
riscos, pode até levar a morte, alguns exemplos de gravidez de riscos são: A 
mãe pode ter infecções, ou ter consumido drogas, bebidas alcoólicas ou 
determinados medicamentos e assim a criança pode ter problemas de mal 
formação; também problemas geneticos na família pode ser muito grave, 
pois a criança pode ter o mesmo problema genetico da família. E assim pode 
ter uma gravidez de grande risco. 
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Elas engravidam na adolescência. 
 
Gravidez não é brincadeira, gravidez não é só fazer o sexo, engravidar e 
acabou. Muitas pessoas pensam isso mas não é só isso não, a partir que 
você fica grávidas e o bebê nasce a menina e o menino vai ter 
responsabilidade por resto da sua vida. 
 
Muitas meninas ficam grávidas por falta de juízo porque muitas país cansam 
de dar conselho, porém também tem alguns que não dão conselho nenhum 
e depois acham ruim, esses que não dão conselhos estão errados, porque se 
eles não dão conselho quem vai dar?, na rua que não vai ser. 
 
O pai muitas vezes não assume por não ter responsabilidade ou porque 
acham que é muito novo para assumir um filho. As amigas ajudam muito em 
chá de bebê e outras coisas mais. 
 
A gravidez de muitas meninas é complicada, por serem muito novas, sem 
contar com a condição financeira e a falta de responsabilidade, por isso 
aparece várias reportagens falando de abandono de bebês. 
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A gravidez na adolescência! 
 
Adolescentes engravidam sim.,mas tem umas que cuidam e outras que não, 
e na maioria das vezes os meninos pedem para ficar com as meninas e ai 
engravidam. As amigas sempre dão apoio uma as outras. As mães quase 
sempre não tem condiçães, para cuidar de seus filhos,os pais dos filhos 
quase nunca assumem seus filhos.e algumas meninas que morrem no 
parto,sobra pra sua mães,avó de seus filhos cuidarem. 
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Elas, na adolecencia gravidas !!! 
 
As meninas que engravidam cedo são porque nao tem muito experiéncia 
sobre isso, e também por falta de juizo, e nen sempre os pais estao por 
perto para comcelha e nen para ajuda, mais as vezes mesmo os pais 
esplicando que gravides nao e brincadeira na adolecencia elas se 
engravidao.  
 
A responsabilidade de cuidar de um bebê e muito grande por que prisa de 
troca de fralda, presida de cuidados medicos especiais. As maes adolecente 
presisar de dar muito carinho para seus futuros filhos. 
Gravides e um assunto muito serio e nao e brincadeira para ninguem por 
isso tenham muito cuidado meninas . 
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Gravidez antes da puberdade 
 
As vezes muitas das adolescentes engravidam antes da "hora". Elas estão 
começando a descobrir seu corpo e muitas das vezes querem fazer relações 
sexuais muito cedo. Muitas das vezes os país não dão conselhos sobre a 
gravidez na adolescência, tem jovens que são muito maturas, e outras que 
são muito imaturas, essas jovens que são imaturas pensam que a 
adolescência e só para fazer sexo.  
 
Na maioria das vezes as jovens são influenciadas pelos seus namorados a 
fazer relaçôes sexuais com eles, eles pedem uma prova de amor a elas que 
na verdade isso não é uma prova de amor, muitas meninas ficam gravida 
por falta de juízo e de responsabilidade, e porque não tem uma estrutura 
famíliar boa.  
 
O pai na maioria das vezes não assume o filho por falta de responsabilidade, 
na hora de ter as relaçôes sexuais muitos jovens gostam, mais na hora de 
assumi o filho o maioria não assumen. A gravidez de muitas adolescentes é 
complicado, por serem muito novas e não terem o corpo totalmente 
preparado para receber um filho. Sem falar da condição financeira que na 
maioria das vezes é muito pouca, a gravidez de muitas adolescêntes e 
complicada por serem muito novas. 
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A gravidez na adolescência 
 
A gravidez é um grande perigo para as adolescentes porque o corpo delas 
não está totalmente preparado para ter um filho.Essa gravidez pode ser 
causada por falta de responsabilidade,por nãoo usar preservativo ou para 
dar um prova de amor. 
 
Algumas adolescentes escondem a gravidez por medo da reação dos pais, 
familiares e amigos. Como sabemos, a gravidez é uma fase que requer 
cuidados e acompanhamento de pré-natal. Se a adolescente decide fazer 
um aborto, além de estar cometendo um crime do ponto de vista cristão, os 
riscos para sua saúde são ainda maiores.O aborto provocado também pode 
trazer problemas como infecções, hemorragias e até esterilidade. 
 
A adolescência é uma fase em que os jovens não se sentem mais crianças e 
ainda não são adultos. O corpo está passando por intensas transformações. 
Fisicamente já são capazes de engravidar, mas emocionalmente não estão 
maduros para serem pais e mães. Isso porque eles ainda não têm claro seus 
projetos de vida para o futuro. 
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Gravidez na adolescência 
 
A adolescência inplicam um periodo de mudanças fisicas e econõmicas 
considerado por varios autores como um momento de ricos não podem 
descrever a adolescência como um simples adaptação as transformações 
corporais. 
 
Uma gravidez na adolescência ocorre por várias razões.  
O alto indice esta na faixa etaria de 15 e 19, com mais de 400 mil 
registrados. 
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A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA . 
 
A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA É MUITO RUIM ; POIS CAUSA VÁRIOS 
PROBLEMA SERIOS COMO: OS PAI DAS CRIANÇAS PODE ABANDONA SEUS 
FILHOS . MAS , NEM TODOS OS PAI ABANDONA . ALGUNS TRATA SEUS 
FILHOS COM CARINHO . TODOS SABEM QUE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 
NÃO E BOM E TODOS PENSAM QUE AS ADOLESCENTES NÃo TEM 
CAPACIDADE DE CUIDA DE UMA CRIANÇA MAS NEM TODAS AS 
ADOLESCENTES SAo ASSIM ALGUMAS FICA ENPOGADA , NÃO VE A HORA DE 
GANHAR SEU FILHO OU FILHA . 
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Á GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA! 
 
A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCÍA PODE PROVOCAR O ÁBANDONO ESCOLAR 
POIS A MENÍNA PODE ABANDONAR A ESCOLA PARA CUÍDAR DE SEU FÍLHO E 
ALGÚNAS VEZES O PAI NEM LÍGA E ABAMDONA A MÃE GRAVÍDA COM O 
BEBE .OS PAÍS DA ADOLESCENTE QUE ESTA GRAVIDA A MAIORIA DOS PAIS A 
ABANDONAM MAIS O QUE NA MAÍORIA DAS VEZES ACONTESSE SÃO OS 
PROPRIOS AMIGOS A ABAMDONAREM MAIS NEM SEMPRE ACONTECE ISSO .  
 
COM O NASCIMENTO DO BEBE VEM AS RESPONSSABILIDADES COMO: O PRÉ 
NATAL A AMAMENTAÇÃO,A RESPONSSABILIDADE COM FRALDAS 
;REMEDIOS E CUIDADOS EM GERAL.AS MUDANÇAS NO CORPO SÃO 
FREQUENTES POIS AS VEZES A MENINA SE SENTE GORDA.NA MINHA 
OPINIÃO SE AS MENINAS TOMASSEM MAS CUIDADOS NADA DISSO 
ACONTECERIA. 
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Gravidez antes da hora 
 
As adolescentes estão engrávidando cada vez mais cedo, antes as mulheres 
só tinham suas relações sexuais só depois do casamento, e tinham juízo, 
sabiam as consequências que estavam ocorrendo, porque antes não 
existiam forma de proteção como existem hoje, por exemplo: camisinha, 
pìlulas para não engravidar. 
 
Hoje em dia as meninas tão engravidando muito cedo, até mesmo antes dos 
15 anos, e porque não tem uma estrutura famíliar boa, as vezes aconteceu 
isso com a mãe, os pais não se preucupam e os meninos que engravidam 
essas jovens a maioria das vezes não querem assumir os filhos. Essas 
meninas tinham que ter mais conciência do que fazem, porquê isso pode 
acabar com o futuro delas. 
 
Algumas meninas acham muito fácil fazer um filho o difícil é cuidar , ter um 
filho na adolecência acaba com muitos sonhos de jovens meninas.  
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