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I ntrodução 

 

Diversos estudos sobre a introdução e institucionalização das tecnologias da 

informática nas escolas têm sido conduzidos amparados pela suposição de que a disponilidade 

e qualidade de tecnologias da informática são condições  sine qua non para seu uso “efetivo” 

no processo ensino-aprendizagem. Tal suposição tem resultado em vultosos financiamentos 

governamentais destinados a “modernizar”  escolas com equipamentos de última geração, 

particularmente nos Estados Unidos (Chapman & Mahlck, 2004; Kozma, 2003; Schofield & 

Davidson, 2002; Cuban, 2001 Sandholtz et al., 1997).  Pesquisadores raramente investigam, 

porém, o que ocorre em escolas menos favorecidas, as quais possuem recursos de informática 

“ inadequados”  e carecem de investimentos. Tais escolas “carentes” têm sido geralmente 

identificadas como locais “ improváveis” para o desenvolvimento de práticas educacionais 

“exemplares”, inclusive quanto ao uso de tecnologias da informática nos processos de ensino-

aprendizagem. Essas escolas representam, portanto, um campo de estudo importante diante da 

necessidade de avançarmos o conhecimento sobre as possibilidades e os limites do uso das 

tecnologias de computadores na educação contemporânea de todos os alunos.  

O presente estudo visita essa questão ao investigar escolas que aparentemente são 

destituídas das experiências e condições materiais para inserir recursos tecnológicos de 

informática no processo ensino-aprendizagem. É importante salientar, porém, que tais escolas 

“carentes” constituem e participam em contextos culturais nos quais as tecnologias de 

informática têm se tornado uma commodity valorizada e, portanto, desejável, mesmo que 

vários desses recursos tecnológicos não estejam ainda disponíveis na escola. Essa tensão leva 

à hipótese de que a despeito da ausência de um extenso repertório de tecnologias da 

informática no processo de ensino-aprendizagem, é possível que integrantes alimentem o 

desejo de utilizar esses recursos, visto que são socialmente valorizados e sinalizam “avanços”  

em termos de práticas educativas e “modernização” da atuação profissional.  

Esse estudo investiga alguns dos complexos elementos relacionados a tal hipótese. A 

partir da tese de que mesmo escolas “carentes” de condições objetivas para efetivar o uso de 

tecnologias da informática possuem o intento de efetivar tais práticas, cabe então perguntar 
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que elementos poderiam atuar para cobrir esse vácuo gerado entre as “precárias” condições 

objetivas e a determinação de efetivar uma educação “moderna”. 

Esse estudo investiga os desdobramentos ocorridos a partir de um convite formulado a 

12 escolas públicas de diversas regiões do país para participarem em um projeto do 

aprendizagem RiverWalk Brasil, baseado em ferramentas da informática e da Internet. 

Originalmente, o projeto assumia que escolas participantes possuiam uma ótima infra-

estrutura de recursos de informática e uma razoável experiência prévia no desenvolvimento de 

projetos semelhantes — o que não foi o caso da maioria das escolas participantes no Brasil. 

Essa suposição dava-se à sua origem nos Estados Unidos, sendo destinado às escolas públicas 

daquele país e do Japão, onde existe maior disponibilidade de tecnologias da informática, de 

fontes de informação, e de experiências no uso de tais tecnologias em muitas escolas públicas. 

Dada a ausência de tais características nas três escolas enfocadas nesse estudo indaga-se como 

as professoras cujo trabalho será objeto de análise a seguir atuaram para ultrapassar os 

obstáculos existentes entre o interesse em integrar tal iniciativa, as demandas concretas 

colocadas pelo projeto e a realidade de falta de recursos “adequados”  nas escolas.  

Esse artigo apresenta uma análise contextualizada das ações das professoras 

participantes ancorada na teoria da agência. Tal conceito foi empregado para analisar como 

uma situação de “precária”  disponibilidade de tecnologias da informática e práticas 

educacionais a elas associadas se traduziu na criação de condições para a efetiva participação 

no projeto, para transformar práticas de ensino-aprendizagem e para impactar a estrutura das 

escolas integrantes desse estudo. 

 

O projeto de aprendizagem baseado em tecnologias da informática 

 

O projeto RiverWalk Brazil originou-se a partir da versão americana-japonesa. Minha 

iniciativa estendeu-o à participação de escolas públicas brasileiras a partir de 2001, durante 

temporada de estudos na Universidade de Michigan. O projeto pode ser implementado como 

um projeto especial, fora da grade curricular, ou pode ser imerso no curriculo formal (nas 

disciplinas de geografia, língua portuguêsa, biologia e química). O projeto conta com uma 

interface eletrônica para aprendizagem disponível via Internet e com uma rede humana de 

professores e estudantes de escolas públicas de diversas regiões do país.   
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Professores e alunos participantes investigam um rio de sua escolha e conduzem 

viagens virtuais (através de pesquisas na Internet) e viagens a campo para aprender sobre o rio 

de escolha. As capacidades tecnológicas da interface eletrônica do projeto incluem 

ferramentas para comunicação síncrona e assíncrona (chats, lista de discussões e e-mails) e 

ferramentas para publicação de materiais na Internet. Professores e alunos desenvolvem 

narrativas semelhantes a uma web page (veja Figura 1 e Figura 2) utilizando formatos pré-

definidos de lay-outs para a inserção de textos e imagens. Cada web page é chamada de 

“viagem”  e cada viagem contém diversas páginas.  

 

 

Figura 1. Funções básicas como "escolher lay-out" e "adicionar material" são apresentadas 

dentro de botões na interface eletrônica do projeto.  
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Figura 2. Professores e alunos reproduzem em textos e imagens o resultado de interações com 

moradores ribeirinhos.  

 

Professores coordenam o projeto em várias frentes: conduzem atividades na sala de 

aula, no laboratório de informática e fora da escola; compartilham experiências com docentes 

de outras escolas através de uma lista de discussão via e-mail e de chats; desenvolvem 

perguntas geradoras que guiam a investigação sobre o rio de escolha; procuram informações 

na Internet para dar suporte ao trabalho de pesquisa dos alunos; organizam a viagem a campo 

e coordenam as atividades de coleta, organização e síntese de dados;  coordenam o trabalho 

discente de desenvolvimento das narrativas e ajudam os alunos a utilizarem as ferramentas 

para publicação dos materiais na  interface eletrônica do projeto disponível na Internet.  

 

Teor ia da Agência 

 

 As relações e as tensões que constituem agência e estrutura configuram o 

problema básico da moderna teoria social (Ortner, 1997; Archer, 1988; Giddens, 1979). A 

teoria social contemporânea estuda as condições na organização de sistema sociais que 

governam as interconexões entre ambas – estrutura e agência. Giddens (1979) indicou o 

caráter duplo da estrutura. Segundo o autor, “propriedades da estrutura dos sistemas sociais 

constituem tanto o meio como os resultados que dão substância a tais eventos… [portanto] 

estrutura tanto propicia quando limita [as ações dos atores]”  (p.69). Tal formulação permitiu a 

Giddens formular que “estruturas formam ‘personalidade’ e ‘sociedade’  simultâneamente — 

mas nunca em caráter definitivo: devido à importância das conseqüências imprevisíveis das 

ações, e devido às condições ‘ocultas’ e imprevisíveis das ações” (p.70).  

Mais recentemente, Ortner (1997) e Sewell (1992) criticaram a representação binária 

estrutura-agência desenvolvida por Giddens e também por Bourdieu. Ortner e Sewell também 

indicaram a ênfase dada por tais autores ao papel das práticas sociais associadas a processos 

de reprodução social, em detrimento de mudanças sociais. Ortner argumenta pela necessidade 

de se evitar o ciclo-vicioso produzido por tal visão binária (sujeitos e prática reproduzindo 

estruturas). A autora propõe um avanço em direção a uma perspectiva que “procura pelos 

deslizes nos processos de reprodução social, nas erosões de antigos padrões, nos momentos de 
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desordem e de ‘ resistência’ ”  (p.17). Ortner propõe, portanto, “afrouxar”  a noção de estrutura 

para que se reconheça “seu caráter hegemônico incompleto, e para reconhecermos a 

multiplicidade de disputas em andamento”  (p.20). A autora propõe que agência seja definida 

“minimamente como um entendimento de que o sujeito é dotado de uma autoridade social”  

(p.10). Giddens argumenta que agência “não se refere a uma somatória de atos distintos, mas 

a um  fluxo contínuo de condutas [de sujeitos sociais]”  (p.55, ênfase no original em inglês). 

Emirbayer e Mische (1998) seguem uma linha similar de análise para propor que 

“agência propriamente dita constitui uma dimensão que é presente (mas que é empiricamente 

distinta) de todas as instâncias empíricas da ação humana; portanto, não existem agentes 

concretos, mas sim agentes que exercem agência como parte integrante de suas interações 

com ambientes estruturantes”  (p.1004). Para Ortner, “o desafio [colocado a cientistas sociais] 

está em delinear formações indissolúveis de agência inserida na estrutura e estruturas 

impregnadas por intenções, [o desafio] está em reconhecer as formas pelas quais o sujeito é 

parte de um amplo contexto social e de redes culturais, e nos quais ‘ sistemas’  sociais e 

culturais são submetidos a desejos e projetos humanos”  (p.12). A análise dos múltiplos casos 

retratados nesse estudo será conduzida a partir de uma conceptualização de agência como um 

fenômeno contido pela estrutura, mas também capaz de alterar tal estrutura. Isso significa 

adotar a perspectiva teórica proposta por Ortner como “agência inserida”  na estrutura.  

O conceito de “campo” , segundo Bourdieu, o conceitos de “recursos” , estabelecido 

por Sewell e Emirbayer e Mische, e o conceito de “ jogos sérios”, formulado por Ortner 

também estão relacionados à teoria da agência. Campos são constituídos de um sistema não 

previsível de relações entre sujeitos marcadas por certa regularidade e em dadas condições 

históricas e relações de poder. Para Bourdieu e Wacquant (1992) “um campo pode ser 

definido como uma rede de relações pessoais, ou a configuração de relações objetivas entre 

posições hierárquicas. Essas posições são definidas objetivamente, a partir de suas existências 

e das determinações por elas impostas a seus ocupantes, agentes ou instituições, dado sua 

situação corrente ou em potencial na estrutura de distribuição dos tipos de poder (ou capital)”  

(p.97). O sistema escolar, a Igreja e partidos políticos são exemplos de campos. Bourdieu e 

Wacquant afirmam que “agentes e instituições de um campo encontram-se em constante 

disputa mediada pelas regularidades e normas que constituem esse espaço de disputa (e em 

dadas circunstâncias, eles podem ultrapassar tais normas), com vários níveis de força e, 
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conseqüêntemente, diversas probabilidades de se atingir sucesso, de se apropriar produtos 

específicos que se encontram em disputa dentro do campo”  (1992, p.102). A movimentação e 

as conquistas de um participante dentro de um campo constituem agência.  

De acordo com Sewell (1992) recursos podem ser humanos e não-humanos. “Recursos 

não-humanos são objetos, animados e inanimados, naturalmente disponíveis ou 

manufaturados, que podem ser utilizados para aumentar ou manter poder. Recursos humanos 

são força física, destreza, conhecimento e compromissos emocionais que podem ser utilizados 

para aumentar ou manter poder” (p.9). O autor frisa que recursos são distribuídos 

desigualmente em sociedade e que “uma certa quantidade de [...] recursos pode ser controlada 

por todos os membros de uma sociedade, independente dos níveis de carência ou opressão a 

eles associados” (p.10).  

O acesso dos atores a recursos disponíveis dentro do campo e para além do campo 

indica a existência de formas de agência “ inserida” na estrutura que são definidas como 

“ jogos sérios” (Ortner, 1997). Para Ortner, o conceito de jogos sérios captura 

simultâneamente as seguintes dimensões das práticas sociais: a vida social é uma construção 

cultural e social; a vida social contitui-se de múltiplas redes de relações; a presença de 

agência, o que signica que os atores “ jogam com habilidades, sabedoria, conhecimento e 

inteligência”  (p.12). Ortner enfatiza que “ jogadores são ‘agentes’  qualificados e frequentes 

estrategistas que constantemente ampliam o jogo à medida que se engajam em disputas”  

(p.20).  

A partir do arcabouço teórico aqui apresentado, desenvolvo uma definição de agência 

com base na suposição de que qualquer indivíduo possui o potencial de ultrapassar limitações 

de caráter social, econômico e institucional em determinada sociedade. Indivíduos exercem tal 

possibilidade através de ações na vida cotidiana orientados por normas culturais. Esse 

potencial estabelece-se dado o caráter não totalitário das estruturas, apesar de assim se 

apresentarem em certos momentos. A existência de brechas nas estruturas, que são não 

hegemônicas, permite aos atores desenvolverem seu potencial para ampliar as fronteiras e os 

sentidos do fazer, reforçando e transformando as estruturas sociais na medida em que ganham 

acesso a recursos e à medida que atuam dentro de um campo e para além do seu campo de 

origem. 
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É através de pensamentos, ações e da linguagem situadas em práticas culturais que os 

agentes (individualemente e coletivamente) tomam parte em jogos sérios para ter acesso a 

importantes recursos (simbólicos e materiais). O uso dos recursos permite que os atores 

imprimam seu fazer às complexidades da vida social e transformem práticas culturais. Esse 

fazer ocorre em contexto, é orientado por certos objetivos e acontece ao longo da vida dos 

atores e como parte de um locus cultural. Portanto, a agência é integrada a um contexto 

cultural em movimento; ela é operacionalizada pelos agentes em tensão com as estruturas 

sociais como uma resposta destes às contingências da vida em sociedade. 

 

Método de pesquisa 

 

Neste artigo abordo as experiências de três professoras participantes do RiverWalk 

Brasil.  Como detalhado na Tabela 1, as três professoras foram selecionadas entre um grupo 

de 12 docentes (líderes da equipe formada em cada escola). A seleção seguiu o critério 

geográfico. O presente artigo também incorpora dados de outros professores participantes. O 

estudo foi conduzido em 2003 a foram coletadas mensagens via e-mail entre os professores 

participantes (organizadas temáticamente); a participação por escrito em chats (reuniões 

online em salas virtuais); entrevistas por telefone, semi-estruturadas, com duração de 

aproximadamente uma hora. Durante a pesquisa, foram produzidos relatórios analíticos para 

registrar atividades de rotina e aspectos do projeto que pareceram significativos. O conjunto 

total de dados resultou em 400 páginas de materiais (incluindo 95 mensagens via e-mail entre 

maio e dezembro de 2003 e 77 páginas de materiais impressos dos chats virtuais). 

O presente estudo não  constitui uma etnografia tradicional, apesar de seguir princípios 

dessa modalidade de pesquisa. Utilizou-se a metodologia de codificação aberta para  

desenvolver-se linguagem descritiva da natureza da participação das professoras no projeto de 

modo a avançar múltiplas perspectivas. A codificação dos dados respondeu a questões iniciais 

tais como: o que os participantes estão fazendo? Quais são suas dúvidas? Como suas ações 

variam ante certas condições? O que eles vêem como dificuldades e como possibilidades? 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 1995).  

 Analisar é organizar as estruturas de significação (Geertz, 1973). Tal etapa 

levou à seleção, integração e organização dos códigos (originados a partir do processo de 
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codificação aberta) para que fosse desenvolvida uma linguagem analítica íntegra. Múltiplas 

categorias foram inter-relacionadas para sustentar o desenvolvimento de asserções sobre 

eventos registrados nos dados. Tal procedimento baseou-se nos nódulos-chave entre vários 

ítens do conjunto de dados e entre eventos típicos (Erickson, 1986). 
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Tabela 1 — Professoras em Foco 

 

  
Escola 1 

 
Escola  2 

 
Escola 3 

 
Professora  
 

 
Maria 

 
Roberta 

 
Claudia 

 
Área da 
professora 
 

 
Literatura 
Brasileira 

 
Estudos Sociais 

 
Ciências 

 
Região do país 
 

 
Nordeste 

 
Sudeste 

 
Sul 

 
Número de alunos 
da escola 
 

 
1.900 

 
1.800 

 
2.000 

 
Número de alunos 
participantes no 
projeto 
 

 
25 

 
36 

 
19 

 
Capacidade do 
laboratório de 
informática 
 

 
9 PCs 

 
10 PCs 

 
12 PCs 

 
Forma de conexão 
à Internet  
 

 
5 PCs com linha 
dedicada discada 

 
10 PCs com 
linha discada 
não-dedicada 
 

 
2 PCs com 
banda larga 

 
Disponibilidade 
de Internet ao 
longo do ano 
letivo do projeto 
 

 
Breves 
interrupções ao 
longo do período 

 
Disponível do 
início do final 
do 7º mês do 
ano letivo 

 
Disponível após 
o 3º mês do ano 
letivo  

Obs.: Todas as professoras citadas nesse estudo são identificadas por pseudônimos. 
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Resultados e discussão 

 

Este tópico foi desenvolvido em dois eixos principais gerados a partir dos dados: as 

razões pelas quais as professoras participaram no projeto RiverWalk Brasil; e as ações  

originadas a partir de tal participação, que permitiram a superação do vácuo encontrado ao 

longo do trabalho, e que levaram à consecução de vários dos objetivos propostos. 

 

As razões da participação: Deconstruindo estereótipos 

 

 A imagem atual das escolas públicas lembra muito pouco as instituições do 

início do século passado, tidas como as melhores do país. Disso parece ter se originado, em 

parte, o senso comum de que professores públicos são profissionais de segunda categoria, em 

fim-de-carreira visto que estariam aprisionados por uma estutura anacrônica e incapaz de 

propiciar uma boa educação. Segundo Maria (veja Tabela 1), dista resulta que tais professores 

têm sido vítimas de ostracismo e preconceito social, retratados como aqueles que não sabem e 

não querem ensinar.  

As falas das professoas durante o desenvolvimento do projeto responderam a tais 

estereótipos. Claudia reafirmou a qualidade de sua pedagogia de ensino ao explicar que “nós 

apenas fornecemos [aos alunos] algumas orientações [gerais]. Se eles precisam de ajuda eles 

nos pedem e ajudamos, de outro modo não [interferimos ...] Eu digo a eles que nós vamos 

refletir sobre o tema, vamos desenvolver a fórmula [química] nós mesmos. Eu me recuso a 

colocar todas as informações no quadro-negro para que eles copiem um resumo do 

conhecimento pré-establecido. Nós construimos nosso próprio saber” . Roberta, que atua no 

magistério há 23 anos, disse que “apesar de eu nao concordar com muitas coisas e apesar de 

eu detestar o meu salário, eu gosto de desafios e gosto de novidades [como o Riverwalk 

Brasil]” . 

As professoras também criticaram o preconceito sobre alunos das escolas públicas.  

Maria disse que é comum ouvir que os “alunos não têm nenhuma perspectiva na vida e não 

gostam de aprender nem de pensar”. Por isso, argumenta, “é importante [para os professores] 
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mostrar que a escola pública também cria oportunidades para alunos perseguirem seus 

objetivos e sonhos, que são possíveis de serem conquistados, e que esses alunos querem 

aprender e querem participar da vida social” . Maria viu no projeto uma oportunidade de 

“motivar”  os alunos. De acordo com ela, “os alunos estão cansados das formas tradicionais de 

ensino. Eles são jovens e querem explorar novas coisas e querem sair da sala de aula para 

aprender sobre o mundo lá fora. Este [projeto] mudou completamente a dinâmica da sala de 

aula” .  Roberta frisa que “meus alunos possuem o mesmo pontecial, ou até mais, que os 

alunos de escolas particulares. Então eu achei que a participação no projeto poderia ser uma 

nova oportunidade para eles [ ... e] pra eu me sentir melhor, fazendo isso pra eles” .  

As falas das professoras apresentaram novas perspectivas em relação ao senso comum 

sobre a  educação pública ao delinear uma prática profissional mais complexa e multi-

facetada centrada na experiência do projeto RiverWalk Brasil. Maria, Roberta, Claudia e as 

demais participantes do projeto se ofereceram voluntáriamente para liderar os esforços 

relacionados ao projeto em suas respectivas escolas. Nao houve remuneração financeira e o 

trabalho gerou várias horas extras na escola e em casa ante várias dificuldades dada à falta de 

experiência prévia, debilidade de recursos e equipamentos, entre outros fatores. Segundo elas, 

a participação no projeto tornou-se uma oportunidade para desenvolverem novas práticas de 

ensino-aprendizagem e, assim, lutar contra a frustração de se verem definidas como 

professoras de segundo nível, aprisionadas pelos problemas intermináveis da escola pública, 

sem horizontes profissionais e tendo que lidar com alunos indolentes e fracassados. Nesse 

caso, a estrutura do sistema público de ensino não limitou várias ações desenvolvidas pelas 

professoras no âmbito do RiverWalk Brasil, como detalhado a seguir. 

 

As razões da participação: Obtendo distinção 

 

Um elemento importante do arcabouço teórico de agência refere-se às capacidades dos 

atores em se movimentarem dentro e fora do campo em que atuam originalmente para 

atingirem certos objetivos. A análise de dados indicou três aspectos da atuação das 

professoras que se relacionam ao conceito de campo, indicando como elas se movimentaram 

para além do campo da escola pública e como isso se relacionou à sua participação no 

RiverWalk Brasil.  
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Claudia e outras professoras estavam interessadas em ultrapassar as fronteiras do 

campo da escola pública e ingressar no campo da educação de nível superior internacional, 

através da participação em um projeto de uma universidade nos Estados Unidos. Segundo 

Claudia, ao conversar com os alunos sobre o projeto pela primeira vez, ela disse que “nós 

vamos investigar rios […] existe um plano e etcetera e tal de uma universidade nos Estados 

Unidos que é o RiverWalk” . Claudia disse que “o que chamou a atenção dos alunos [e 

aparentemente dela também, ao frisar esse episódio] foi com certeza o fato de que se tratava 

de um projeto de uma universidade estrangeira”. Em uma mensagem via e-mail do final de 

junho Claudia disse que ela havia “recebido esta manhã o envelopão [materiais do projeto 

enviados dos Estados Unidos]… nem preciso dizer que certas pessoas por aqui ficaram cheias 

de inveja 
�

” . 

Roberta estava particularmente interessada em tornar-se versada no uso de algumas 

ferramentas de informática. Antes de ter sido convidada a participar no projeto ela “havia 

manifestado [junto à direção da escola] o desejo de trabalhar no laboratório de informática. 

Mas eu precisava aprender, porque eu não sabia como fazer” . A participação no projeto 

tornou-se seu passaporte para o campo da informação tecnológica. Eu “só receb[i treinamento 

técnico fora da escola] por causa do River [Walk]” , disse Roberta. 1 

Um terceiro aspecto característico da exploração de outros campos refere-se à relação 

com o que as professoras definiram ser um “famoso jornalista”. Ivana, outra participante, 

mencionou (em mensagens via e-mail e chats) que “uma das boas coisas do projeto”  era a 

experiência profissional do coordenador (trabalhei vários anos na imprensa). Durante um chat, 

Ivana escreveu que  “ele é um jornalista famoso e poderá nos ajudar a escrever muito 

melhor”. Ivana frisou tal ponto apesar de àquela altura eu não mais trabalhar na impresa. A 

partir de então várias professoras disseram que com a ajuda de um jornalista a web page que 

iriam desenvolver seria “ interessante e atraente”  ao “público” . Esse relacionamento propiciou 

o acesso das participantes ao campo do jornalismo e da mídia. 

 Segundo Bourdieu (1984) “a apropriação de produtos culturais […] que operam como 

capital cultural… gera um lucro em termos de distinção, obtido dada a escassez de meios para 

se apropriar de tai produtos, e também um lucro em termos de legitimização, o lucro por 

                                                
1 Roberta foi a única professora que recebeu treinamento técnico diretamente de uma instituição governamental 
devido à sua participação no projeto. 
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excelência, que consiste no fato de ser (o que alguém é), tendo o direito de sê-lo” (p.228). 

Esse recursos configuram formas de capital cultural (acesso a uma universidade nos Estados 

Unidos, domínio do uso de tecnologias da informática) e capital social (o relacionamento com 

um jornalista) (Bourdieu, 1986). A participação das professoras no projeto, portanto, resultou 

no acesso a tais formas de capital — acesso a universidade estrangeira, ao conhecimento de 

recursos tecnológicos e ao relacionamento com um jornalista — tipicamente escassos no 

campo da educação pública. O acesso a tais formas de capital conferiu às professoras um 

senso de “distinção”  (Bourdieu, 1984) que as reposicionou diante do problemático universo 

da educação pública. Isso lhes abriu possibilidades para participarem em diversas outras 

práticas, permitindo-lhes superar o vácuo entre as demandas colocadas pelo projeto e a 

escassez de experiências e recursos para a viabilização do RiverWalk Brasil, como detalhado 

a seguir. 

  

Improvisação organizada e acesso a recursos 

 

As professoras enfrentaram problemas dada a falta de fontes de informações sobre os 

rios que decidiram investigar. Pesquisas realizadas na Internet não resultaram em dados úteis. 

As professoras achavam que tais informações eram uma peça importante do trabalho porque 

ajudariam os alunos a compreenderem questões relacionadas  ao rio e poderiam ser utilizadas 

nos textos a serem publicados na “viagem”  da escola na web page.  

Em uma mensagem via e-mail no início de junho Roberta reclamou a esse respeito. 

“Estamos encontrando uma dificuldade enorme para coletar informações sobre o rio […] 

Apesar dos alunos terem pesquisado em oito instituições, não conseguimos avançar muito [...] 

pensamos em desistir […] depois de debates intensos decidimos procurar por outras fontes de 

informação […] demoramos um pouco para perceber que as pessoas que vivem próximo às 

margens do rio poderiam nos ajudar muito”.  Os participantes do projeto entrevistaram os 

moradores, que compartilharam a história oral do rio e indicaram outras fontes de informação, 

como coleções privadas de revistas e fotografias. Essa prática foi desenvolvida por vários 

professores e alunos e caracterizam uma iniciativa de acessar “ fundos locais de 

conhecimento”  (Moll et al., 1992).  
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Uma experiência similar ocorreu em outra escola participante e rapidamente as 

professoras envolvidas compartilharam, via mensagens por e-mail, suas dificuldades para 

encontrarem recursos e as formas utilizadas para superar tais dificuldades – o uso da história 

oral das populações ribeirinhas é representativo dessa prática. A partir de então o uso de e-

mails tornou-se uma forma de buscar novos recursos entre a rede informal de participantes do 

projeto distribuídos por várias cidades do país. Algumas professoras enviraram relatos 

explicando como conduziam atividades do projeto na escola e o que fizeram para superar 

outras dificuldades. Algumas participantes também enviaram artigos técnicos sobre a temática 

dos rios e poesias para fins pedagógicos.    

As professoras também tiveram que lidar com a falta de recursos financeiros e de 

infra-estrutura para organizar as viagens a campo. Elas insistiram em realizar as viagens a 

campo para que os alunos pudessem conhecer “de fato”  os “problemas relacionados ao rio e à 

cidade [ou região] em que vivem”, como Maria afirmou durante uma entrevista. Para angariar 

fundos para a viagem algumas professoras produziram e venderam camisetas com imagens do 

projeto; outras coletaram doações. Algumas professoras utilizaram contatos pessoais nos 

governos estadual e municipal para requisitar meios de transporte da equipe até o leito do rio. 

A empreitada foi parcialmente bem-sucedida, já que a mini-van do governo não tinha 

capacidade para acomodar a todos. Carol disse que ela “dividi [u] os alunos em grupos e eles 

visitaram trechos diferentes do rio [...] Após a viagem a campo cada grupo apresentou um 

relato de experiência ao restante dos integrantes do projeto […] Foi uma ótima solução 

intermediária, apesar de eu achar que cada grupo aprendeu muito melhor sobre a região que 

pode visitar” .  

As professoras falaram de várias outras situações diante das quais foi preciso 

improvisar. A escola de Carol, professora em uma pequena cidade do sul do país, possuia 

apenas um computador ligado à Internet. “ [Mesmo assim] queríamos que todos pudessem 

participar nos chats. Também não tínhamos um projetor [para gerar a imagem da tela do 

computador de forma ampliada para que todos pudessem vê-la]. Então uma de nós lia em voz 

alta tudo o que parecia na tela do computador e dizíamos ao aluno encarregado de digitar no 

teclado [alunos alternaram-se nessa posição] o que responder […] foi realmente um esforço 

coletivo. Foi assim que tivemos uma chance de participar e de aprender” , relatou Carol. 

Algumas professoras trabalharam com alguns alunos em suas residências ou em bibliotecas 
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públicas da cidade quando os computadores da escola deixaram de funcionar ou quando o 

acesso à Internet foi interrrompido durante o ano letivo. 

Dado o vácuo entre as demandas do projeto original e a escassez de experiências 

prévias e recursos tecnológicos e de informação para a viabilização do projeto, as professoras 

compreenderam que precisariam desempenhar múltiplos papéis e novas formas de ensinar 

para atingir os objetivos propostos. Elas promoveram então formas de “ improvisação 

organizada” para acessaram recursos “materiais”  e “não-materiais”  tradicionalmente não 

disponíveis no campo da educação pública. Tal feito permitiu-lhes atingir vários objetivos de 

ensino-aprendizagem do projeto.  

 

Agência inserida na estrutura 

 

Ao final do ano letivo as escolas participantes publicaram suas “viagens”  nas web 

pages utilizando os recurso da interface eletrônica do RiverWalk Brasil.  O projeto foi alvo de 

reportagens em jornais locais e em estações de televisão. Algumas professoras viajaram para 

encontros profissionais, onde apresentaram sua experiência com o projeto. Duas escolas 

receberam bolsas de estudo para sustentar o trabalho de alunos-monitores do projeto no ano 

letivo seguinte. Uma professora decidiu candidatar-se a um curso de pós-graduação dado seu 

interese em refletir sobre a experiência com o projeto. Duas professoras organizaram uma 

reunião entre os docentes participantes do projeto no estado, onde discutiram novas 

perspectivas pedagógicas para o projeto e visitaram o rio investigado. Após o encontro os 

participantes compartilharam suas reflexões com outros professores de escolas distantes 

através de mensagens via e-mail.  

Roberta ressaltou que “nosso trabalho ficou conhecido fora da escola, até mesmo no 

gabinete do secretário [de educação …] também recebemos a visita de estudantes 

universitários de jornalismo interessados nas informações que levantamos sobre o rio e seus 

problemas” . Claudia escreveu em uma mensagem via e-mail em setembro comunicando que 

ela havia inscrito a experiência da escola em um prêmio patrocinado por uma organização 

internacional ligada às Nações Unidas. Na mesma mensagem ela disse que iria levar um 

grupo de alunos para participarem de uma mesa-redonda sobre protagonismo juvenil na 
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universidade federal de sua cidade. Meses mais tarde a escola recebeu a premiação do 

organismo internacional.  

As professroas também falaram sobre o impacto gerado pelo projeto junto aos alunos. 

“O trabalho restaurou a auto-estima deles” , disse Maria. Claudia disse que “not [ou] que eles 

se tornaram mais críticos e mais independentes, mesmo que só um pouquinho mais do que 

antes [do projeto], sim, com certeza. Então essa estratégia de dar algumas informações e pedir 

a eles para fazerem senso dos dados [...] é chave para eles […] se eles não se separarem da 

professora e pensarem por eles mesmos, se eles não estudarem por conta própria, eles não vão 

aprender [...] Eu vivia dizendo isso pra eles […] e algumas vezes eles até me confrontaram 

por causa disso” . As profesoras também falaram sobre como a participação no projeto mudou 

o clima geral na escola. “Depois do River os estudantes estão pedindo mais projetos desse 

tipo. Eles querem utilizar os recursos da informática e eles sabem que é possível fazer alguma 

coisa porque mesmo eu, que não sabia como fazer, acabei fazendo”  disse Roberta.  

 

Considerações finais 

 

A disponibilidade de tecnologias da informática nas escolas públicas, mesmo que em 

caráter limitado e precário, abre possibilidades para novas experiências educacionais, a 

exemplo do RiverWalk Brasil. O descompasso entre as características originais desse projeto 

de aprendizagem desenvolvido nos Estados Unidos e a situação das escolas públicas 

brasileiras originou um vácuo, criado entre demandas de “Primeiro Mundo”  e certas 

condições das escolas públicas de “Terceiro Mundo”. Em alguns casos, tal vácuo gera 

“ intervenções”  diretas (financiamentos, treinamento profissional e outros aportes) ou derrotas 

(os professores partem em debandada, a experiência naufraga). Tal não foi o caso do projeto 

em análise nesse artigo. A experiência do RiverWalk Brasil revela a participação de outros 

agentes dispostos a explorar as brechas na estrutura de um sistema complexo na busca de 

certas conquistas. As professoras operaram dentro e fora do campo da educação, 

improvisaram e acessaram recursos necessários às ações destinadas a preencher tal vácuo. As 

particularidades da participação das docentes e da operacionalização do projeto foram 

conferidas por tais dinâmicas, detalhadas na seção anterior e analisadas à luz do conceito da 

agência.  
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Bourdieu propôs que “a atividade estruturante dos atores intervém entre as condições 

da existência e as práticas ou representações. Os agentes, longe de reagiram mecânicamente à 

estimulação mecânica, respondem às inovações ou às ameças de um mundo que eles ajudam a 

construir”  (1984 p. 467). Tal proposição ressoa com a afirmação de Giddens de que  “  todos 

os atores sociais, não importa quão pouco, têm algum nível de penetração nas forças sociais 

que os oprimem”  (1979, p.72, ênfase no original em inglês). Isso deriva da “tensão entre 

estrutura e recursos” (Sewell, 1992) e das brechas nas estruturas não-hegemônicas, como 

indicado por Ortner (1997).  

Ao integrarem o projeto, as professoras recusaram acomodar-se e não aceitaram o 

julgamento ideológico negativo sobre seu trabalho profissional, seus alunos e o potencial das 

escolas em que atuam. As professoras, como indicado por Bourdieu, queriam ajudar a criar 

um sentido para elas mesmas e tal processo desenvolveu-se em tensão com a estrutura 

limitante da escola pública (baixos salários, falta de incentivos, debilidade de recursos, 

imagem negativa perante setores da opinião pública). Algumas professoras não puderam 

concluir todas as atividades programadas devido à interrupção do serviço de Internet na escola 

no último trimestre letivo. Outra professora abandonou o projeto após alguns meses, 

aparentemente devido à falta de condições para operar o precário laboratório de informática 

da escola. Tais fatores indicam barreiras e limites colocados pela estrutura da escola pública 

que, na maior parte dos casos, não inviabilizaram a execução do projeto.  

  O engajamento das professoras em “ jogos sérios” traduziu-se na decisão de 

participarem do projeto. Isso aconteceu mesmo diante do fato de muitas professoras sentirem-

se “coagidas”  pela estrutura limitadora da escola pública e apesar de falta de conhecimentos 

prévios e de recursos “apropriados” de informação e de informática na escola em que 

lecionam. A participação das professoras, a superação de várias dificuldades e a consecução 

dos objetivos do projeto indicou a existência da agência. As professoras movimentaram-se 

para além do campo do ensino público para a aquisição de novas formas de capitais (cultural e 

social). Através da participação no projeto elas “ transitaram” pelos campos da educação 

superior internacional, das tecnologias da informática e da mídia e do jornalismo. Elas 

também acessaram vários recursos típicamente raros na escola pública para operacionalizar 

um projeto nunca antes desenvolvido por elas. Ao fazê-lo, elas alteraram as regras do jogo. 

Ao invés de serem definidas socialmente — inferiorizadas profissionalmente — elas deram 
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novos contornos ao termo professora-da-escola-pública. As profesoras disseram que a 

participação no projeto foi uma forma de enriquecer suas experiências professionais e 

pessoais, e também uma forma de transformar a aprendizagem dos alunos, negando, portanto, 

o caráter passivo e derrotista da escola pública. A agência das professoras também introduziu 

mudanças no projeto de aprendizagem original ao delinear formas hibridas — ao extrapolar a 

estutura da escola e ao incorporar novos elementos que definiram a experiência — de 

operacionalizá-lo em condições diversas das de muitas escolas nos Estados Unidos e do 

Japão. 

Esse estudo revela que professores podem efetivar complexos projetos de 

aprendizagem mesmo enfrentando a falta de condições básicas à prática docente e ao uso das 

tecnologias da informática. E isso pode resultar em melhorias do ensino, como atestado pelos 

alunos. O fato de as professoras terem desenvolvido formas de superar as adversidades não 

significa que as autoridades responsáveis devam se sentir desobrigadas de cumprir com as 

responsabilidades de proverem condições para uma ótima educação pública. Pelo contrário, as 

ações das professoras retratadas nesse artigo e os resultados alcançados são um indicador do 

potencial de ação das educação pública caso os requisitos sejam preenchidos a contento pelo 

poder público e sociedade civil.  
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