
 

 

 
 A busca do pensamento na velocidade digital  

 
Não é duvidar para se ter como resposta a certeza da própria 
dúvida  
A dúvida é um estado de espírito polivalente. Pode significar o 
fim de uma fé, ou pode significar o começo de uma outra. Pode 
ainda, se levada ao extremo, instituir-se como “ceticismo”, isto 
é, como um espécie de fé invertida. Em dose moderada estiula 
o pensamento, mas em dose excessiva paralisa toda atividade 
mental. A dúvida como exercício intelectual proporciona um 
dos poucos prazeres puros, mas como experiência moral ela é 
uma tortura. A dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da 
pesquisa, portanto, de todo conhecimento sistemático – mas 
em estado destilado mata toda a curiosidade e é o fim do 
conhecimento. (FLUSSER, 2011, p. 21) 

 

Para o XXVIII Simpósio Nacional de História da ANPUH - Lugares do 

Historiador velhos e novos desafios - trouxe fragmentos de minhas 

investigações sobre o ensino de História e as práticas de leitura e escrita em 

diferentes suportes midiáticos. Investigo o significado da comunicação escrita 

no ambiente escolar e nas redes sociais, buscando novas práticas que 

possibilitem a transformação da sala de aula em lugar de estímulo à pesquisa e 

na busca do conhecimento de forma trans e interdisciplinar.  

Professores e alunos se colocam no papel de produtor se apropriando 

da comunicação por meio de computador (CMC) e dispositivos móveis como 

recursos de compartilhamento de ensino/aprendizagem/ensino/aprendizagem. 

Criam-se novos espaços de saberes e comunicação, onde a escrita torna-se 

um veículo de divulgação de sentidos.  

Esse estudo é decorrência do trabalho que venho realizando sobre a 

leitura e escrita no ambiente escolar, desde o mestrado, tendo como objeto de 

pesquisa os livros leitura de Felisberto Rodrigues de Carvalho, produzidos nos 

séculos XIX e XX, e a memória escolar dos que aprenderam por meio dos 

métodos propostos pelo autor. 1  

Nessa investigação alguns discursos recorrentes de -  acadêmicos, 

instrutores públicos, autores de livros escolares e professores (geralmente os 

                                                           
1 Entre os  autores que busquei essa memória escolar destaco, os escritores Vivaldi Moreira e José Lins 
do Rego. .  



 

 

mesmos sujeitos)  assinavam a falta de leitores na sociedade brasileira. A 

discussão girava entorno do alto número de analfabetos, da pouca oferta de 

livros escolares, assim como, pelo desinteresse da leitura por parte dos 

estudantes.   

Na primeira escola normal da América Latina, Escola Normal de Niterói, 

RJ, de 1835, o diretor Dr. Joaquim Mendes Malheiros, explicita a sua 

indignação com a falta de frequência à biblioteca da Escola Normal: 

“Infelizmente não é ella frequentada por aqueles para quem principalmente se 

fundou, como fonte onde pudessem matar a sua sede de sciencia; parece, 

porém, que elles não sofrem e nem conhecem essa sede: os remédios para a 

alma procuram elles allures: é dos tempos”  (NOGUEIRA, 1938 p.159)  

Malheiros nota  a indiferença dos estudantes normalistas pela leitura. 

Para se repertoriar era necessário conhecer os clássicos, literatura... afinal, 

estavam se formando professores.  Era grave o abandono à biblioteca pelos 

estudantes, isso levou muitos diretores e professores da Escola Normal à 

proposta  de abri-la para os não matriculados, como incentivo ao uso da 

mesma.   

Nesse início de século XXI, verifica-se o mesmo discurso, quem não 

ouviu dizer  - os alunos não lêem, não têm repertório, os trabalhos são cópias 

da internet?  Assim como Malheiros, criticam o desinteresse dos  estudantes, 

pela leitura, estudos e pelas aulas. É expressão comum : procuram remédios 

para alma em outros lugares – internet, rede social, com os amigos e seus 

burburinhos.  E lamentam:  isso é dos tempos...   

A escola mudou?  Antes de refletir sobre a mudança ou não da escola, é 

essencial compreender o papel de formação de subjetividades atribuído à 

instituição  escolar, como indica  Paula Sibilia2 . 

As subjetividades são determinadas pelos grupos dominantes. Entre os 

séculos XIX e XX o capital industrial se consolidava no ocidente e junto com ele 

eram constituídos modos de vida que perpassavam pelas instituições - família, 

                                                           
2 SIBILIA, Paula. Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro. Contraponto, 2012. 



 

 

escola, hospital, universidade, como bem já foram estudadas por Michel 

Foucault.3   

A fala de Malheiros vem do século XIX, o que estava posto para escola 

entre séculos XIX e XX, sobretudo a escola de formação de professores, era a 

construção de corpos dóceis em conformidade com o sistema de fábrica. Essa 

concepção vai se naturalizando de forma que a disciplina e corpos formatados 

se tornam a meta do progresso universal, como assim explica Paula Sibilia:   

Como é bem sabido, a irrupção dos tempos modernos 

significou um cataclismo de enorme envergadura na história 

ocidental e acabou fundando um estilo de vida sincronizado em 

escola planetária. Milhões de corpos se mobilizaram ao 

compasso dos ritmos urbanos e industriais, tutelados pelos 

vigorosos credos da ciência, da democracia e do capitalismo, 

rumo a uma meta então considerada indiscutível: o progresso 

universal. (SIBILIA, 2012, p. 42). 

Entretanto, conforme enfatiza a autora, as subjetividades postas para o 

século XXI são diferentes das dos séculos passados. As atuais são forjadas 

pelo consumo, tecnologia e comunicação; os estudantes deixaram de ser 

receptores dóceis de um conhecimento transmitido pelo professor e se 

tornaram ávidos na busca do sucesso em menor tempo e espaço.  

Ressalta-se que a nova subjetividade não é produzida pela escola, mas 

pela mídia e os meios de consumo. Descompasso é maior, a escola  opera na 

subjetividade anterior e os estudantes são formados pelos novos meios. Michel 

Serres, em Polegarzinha, adverte que os estudantes com suas ondas de 

tagarelice, inventam, apresentam novas demandas e provavelmente novos 

saberes.4 Enquanto isso, a escola, assinala o autor, pouco mudou, permanece 

o mobiliário, os horários, as grades curriculares e o saber transmitido de modo 

unidirecional. Ela continua oferecendo, porém sem demanda.  

Dessa maneira verifica-se uma dissonância entre a escola, que continua 

operar na transmissão do conhecimento de forma unidirecional, e os 

estudantes.  E conforme observa-se é recorrente as queixas do  desinteresse e 

                                                           
3 FOUCAULT. M. Vigiar e punir: história nas prisões. Trad. Ligia M.P. Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1977.  
 Microfísica do poder. Trad. De Roberto Machado. Rio de Janeiro:Edições Graal, 4ª ed. 1984.  
4 SERRES, M. Polegarzinha. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.  



 

 

descrédito pela escola. A leitura e escrita nos moldes escolares também 

segundos os discursos vigentes está muito aquém do esperado.   

O que une os dois discursos de Malheiros e o atual é que ambas 

subjetividades produzidas pela lógica do capital não estimulam o pensamento. 

E nesse aspecto, as reclamações dos educadores contemporâneos são 

paradoxais, buscam muitas vezes, na escola do passado o ideal de educação.  

Cristina Corea, citada por Paula Sibilia, diante da desse abismo nos indica um 
caminho,  

“Num ambiente enfraquecido, onde o saber, a avaliação e a 

autoridade estão destituídos, não pela má-fé por parte de 
alguém, mas simplesmente pelo esgotamento prático de seus 
poderes instituintes, nós, docentes, também ficamos abalados”,  

Entretanto, diz Corea,  

estamos diante de algo inédito que não deveríamos 
desperdiçar: a chance de nos constituirmos, em algumas 
situações, num vínculo real de pensamento com os jovens, não 
instituído nem representado pelas instituições. (SIBILIA, 2012, 
p. 79) 

A partir dessa provocação, pergunta-se como estabelecer esse nexo 

com os jovens, que vivem  outra subjetividade, com corpos que transitam entre 

vários materiais ao mesmo tempo e não conseguem ouvir aulas expositivas 

além de alguns minutos? Mas...que tem habilidades para realizar leituras 

transmidiática?   

Para constituir esse vínculo entre os educadores e os jovens indicado 

por Cristina Corea, Serres sugere: ouvir o rumor confuso e caótico dessa 

demanda tagarela, vinda dos alunos que, antigamente, ninguém consultava 

para saber se realmente demandavam tal oferta. (Serres, 2013, p.47). Que ela 

supere o sistema de fábrica, unidirecional, como nos mostra o autor, ao se 

referir à escola que permanece nostalgicamente no passado:  

Jamais existiu democracia do saber. Não que alguns, detendo 

saber, detivessem poder, mas sim porque o saber 

propriamente exigia corpos humilhados, inclusive dos que o 

detinham . O mais apagado dos corpos, o corpo letivo, dava 

aula fazendo sinais para aquele absoluto ausente, para aquela 

totalidade inacessível. Fascinados, os corpos nem se mexiam. 

(...) O foco e todos na direção do estrado em que o porta-voz 



 

 

exige silêncio e imobilidade reproduz, na pedagogia, o mesmo 

do tribunal com relação ao juiz, do teatro com relação ao palco, 

da corte real com relação ao trono, da igreja com relação ao 

altar, da habitação em relação ao lar...da multiplicidade com 

relação a um. (Serres, 2013, p.47-8) 

Contudo essa superação não significa tratar estudantes como clientes 

consumidores pouco satisfeitos com o produto escolar que o mercado atual 

lhes oferece, de modo que seria necessário cativá-los com táticas de Marketing 

para eles voltarem a se interessar por uma mercadoria tão pouco valorizada. 

(SIBILIA, 2012, p. 79).  

É preciso ir além: compreender o momento e ousar.  

Nesse sentido a experiência da prática de ensino em História no 9º ano, 

do ensino fundamental 2, na Escola Nossa Senhoras das Graças, Escola 

Gracinha, em São Paulo, pode trazer muitas questões.    

A Sala de Aula em Rede é uma proposta de compartilhamento de 

aprendizagens significativas entre estudantes/professorx/estudantes. A 

geografia da sala de aula foi alterada e redefinidos os lugares sociais da sala 

aula convencional.    

Os estudantes passaram a ser organizados em grupos de trabalho (GT) 

que mudam a cada bimestre. Aos membros do grupo foram atribuídos funções 

– o mediador que intermedeia conflitos; relator, responsável pelo cuidado com 

os registros dos colegas; organizador, encarregado  pela ordem na dinâmica do 

grupo em sala de aula, pela eventual divisão de tarefas e atenção com os 

prazos.   

Com essa configuração pretende-se desestabilizar a ideia de um 

emissor para a massa de receptores, os discursos produzidos em rede vão 

constituindo sentido no emaranhar da pluralidade de ideias. Todos os 

participantes são responsáveis pelo desenvolvimento do tema.   

As competências e habilidades são trocadas de forma cooperativas, em 

determinado momento o estudante pode ter dificuldade com algumas 

habilidades, atitudinal ou conceitual, o grupo será o seu apoio. Alguns, por 



 

 

exemplo, não têm dificuldade cognitiva, mas são centralizadores e não 

conseguem socializar as suas aprendizagens, então  grupo funciona como um 

auxílio para a sua aprendizagem no trabalho coletivo.  

O ponto de partida é estabelecido pela professora, mas durante o 

percurso as propostas podem ser alteradas diante de novas questões 

apresentadas. Os GT’s desenvolvem um tema bimestralmente, por exemplo, 

Direitos e cidadania, Participação política e cidadania na Grécia Antiga, Direitos 

e cidadania Brasil e França no século XVIII, Totalitarismo, nacionalismo e 

preconceito. É possível uma sociedade democrática e sustentável?. O primeiro 

e segundo tema é uma proposta da professora, mas os demais, ancorados 

pelo eixo  Construção da cidadania moderna são discutidos organizados pelos 

estudantes.  

As atividades são desenvolvidas em conjunto, seja a leitura, produção 

de um texto ou o desenvolvimento de um projeto, como construir uma Eclesia 

de Atenas Antiga. Todas as fases são sistematizadas, socializadas e avaliadas 

pelos GT’s e professorx.   

Por exemplo, na leitura compartilhada de um texto inicia-se pelo 

levantamento de hipóteses sobre o título; os grupos discutem as hipóteses, 

registram e socializam suas primeiras impressões. Durante essa discussão, os 

estudantes são estimulados e se dirigir aos colegas e não à professora, uma 

parte do gestual importante para ressignificar a hierarquia na sala.  

A dinâmica de socialização tem início com o participante de um GT, e 

em seguida o grupo tem a palavra, complementa, discute e propõe. Após é 

aberta a palavra para o grupo classe, para discordâncias ou concordâncias e 

complementações e novas propostas. Algumas perguntas facilitadoras são 

realizadas para orientar a discussão entre os grupos: O que você 

complementaria no registro do colega? Com o que você concorda? Com o que 

você discorda?; Como você falaria isso de outra maneira? O que o autor 

acrescenta de um parágrafo para outro? Alguma data é citada? Como são 

abordados os sujeitos sociais? Qual papel é exercido pelo sujeito citado? O 

que é destacado em cada parágrafo? Como o autor dá fundamentação para a 

comparação que estrutura?  



 

 

O caráter coletivo do trabalho se estende às avaliações. Os textos feitos 

no grupo devem ser registrados  e todo o grupo deve se responsabilizar pela 

qualidade dos registros.  

A cada aula os estudantes se prepararam em grupo de forma presencial 

ou online (conforme combinado do grupo) trazem para o grupo classe a 

discussão realizada. Nela há socialização e novos problemas são colocados. A 

professora exerce o papel de mediador e estimula as discussões oferecendo 

subsídios para ampliar a discussão.   

Os assuntos tratados em sala de aula são ampliados e discutidos via 

rede social, para tanto foi criado um grupo fechado no facebook. Professora e 

estudantes  postam informações, jornalísticas, fílmicas, artigos, ampliando os 

momentos de sala de aula da disciplina História, Interdisciplinar. As discussões 

em geral se dão em linguagem sincrônica, mas podem ocorrer on-line. De 

forma que os estudantes se manifestem individualmente e trabalhem com a 

ideia de contínuo debate e articulação de pensamentos, por meio de textos 

curtos objetivos e fundamentados.  

Os assuntos a serem debatidos são muitas vezes acontecimentos 

sociais, políticos nacionais ou internacionais, mas sempre vinculados de 

maneira direta ou indireta ao tema estudado.  Além disso, semanalmente um 

estudante, em esquema de rodízio, é responsável por registrar e publicar uma 

síntese das aulas na rede, as postagens ficam abertas para  comentários. O 

exercício da síntese das aulas é importante para trabalhar com essa habilidade 

de escrita.  

É importante que os estudantes usem esse espaço para romper os 

limites da sala de aula, comentando as publicações, organizando sua vida 

escolar e discutindo os temas referentes ao curso. Os dispositivos móveis são 

liberados potencializando o trabalho em rede.  

A ideia da rede é ir além do cumprimento de tarefas, deve ser um 

estímulo à produção do conhecimento de forma autônoma, incentivando a 

criatividade, o pensamento crítico, a colaboração, a responsabilidade e 

prontidão para solucionar problemas.  



 

 

Além disso, é importante salientar que os jovens são responsáveis pelo 

uso inadequado da rede social. Essa discussão sobre a responsabilidade sobre 

as informações/opiniões que são divulgadas funciona como uma sensibilização 

para o trabalho com os grupos colaborativos, onde precisarão desenvolver sua 

autonomia como estudantes.  

A tecnologia é importante, se bem usada potencializa a rede, entretanto, 

antes da prótese tecnológica está o pensamento. Mesmo sem equipamentos 

de última geração, com as plataformas livres existentes e em uma sala de aula 

com mobiliário tradicional é possível a adaptação para a formação de redes.   

Os aparelhamentos em si não transformam o ensino  unidirecional em redes de 

aprendizagens. O importante é a apropriação do mesmo para produzir 

pensamentos.   
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