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Resumo: O presente artigo trata de um estudo a respeito da interação aluno-professor, por 

intermédio do letramento digital para a construção da identidade na infância. Relata práticas 

pedagógicas realizadas com crianças na faixa etária entre sete e oito anos de idade, em uma 

escola estadual de Bagé/RS. As propostas foram realizadas a partir do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), realizadas durante o ano de 2016. As práticas se 

deram, inicialmente, por meio de pesquisas realizadas em relação aos conceitos estabelecidos 

sobre a construção da identidade, trazidos por Vygotsky, Wallon, entre outros. 

Metodologicamente, estruturamos o artigo com a definição da interação aluno-professor na 

prática docente, seguida das práticas para a construção da identidade na infância, 

contextualizadas com a inclusão digital na perspectiva do letramento. Os resultados da 

pesquisa relatam sobre a experiência do PIBID no contexto da prática docente, onde o 

professor assume papel fundamental na construção identitária dos seus alunos, devendo servir 

como mediador nos processos que estimulem a capacidade cognitiva e individual de cada um, 

valendo-se das ferramentas digitais disponíveis, para que interajam de uma maneira saudável 

e prazerosa com os demais colegas. 
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Introdução 

 

A educação na contemporaneidade está inserida em um processo de constantes 

mudanças, uma vez que as novas tecnologias da informação e comunicação existentes fazem 

com que os alunos tenham um anseio maior pela busca de novos desafios. Para isso é 

necessário que os educadores se mantenham atualizados, diante das provocações que são 

apresentadas em sua prática docente diária. 

O presente artigo é resultado do trabalho desenvolvido no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), onde foram desenvolvidas atividades com alunos do 2º 

ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé, na cidade de Bagé, tendo como 

público-alvo crianças entre sete e oito anos de idade. 

No decorrer dos encontros foram propiciados aos alunos o descobrimento e a 

construção da sua própria identidade, no meio social onde estão inseridos e fora dele, 
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utilizando das tecnologias da informação, para auxiliá-los no desenvolvimento dos seus 

trabalhos diários.  

Dessa forma, trabalhar com os recursos digitais disponíveis, aliando a prática docente 

à apropriação da leitura e da escrita, faz com que diversos conceitos possam ser construídos 

na infância para que o sujeito se identifique no meio social. Dentre estes conceitos, o de 

identidade reforça a posição social do indivíduo e ressignifica sua atuação no mundo em que 

vive. 

Dadas essas considerações gerais, o presente artigo organiza-se da seguinte forma: 

primeiramente será abordada a interação aluno-professor na prática docente, na sequência será 

discuta a prática docente e a construção da identidade na infância acompanhadas da inclusão 

digital na perspectiva do letramento e por fim a abordagem a respeito da experiência do Pibid 

no contexto da prática docente. 

 

1 A interação aluno-professor na prática docente 

 

É de extrema importância dar liberdade aos alunos, deixando-os assumir a posição de 

pesquisadores, em busca de soluções para suas inquietações. Entretanto, devemos estar 

sempre ao lado deles, auxiliando e entusiasmando-os, independente das circunstâncias que 

eles estejam dispostos a desafiar. 

Em relação a essa liberdade que deve ser oferecida, Paulo Freire afirma: 

 

Para o meu interlocutor, a liberdade estava acima de qualquer limite. Para mim, não, 

exatamente porque aposto nela, porque sei que, sem ela, a existência só tem valor e 

sentido na luta em favor dela. A liberdade sem limite é tão negada quanto a 

liberdade asfixiada ou castrada. (Freire, 2016, p.103) 

 

Quando permitimos dar essa liberdade para nossos alunos, estamos proporcionando e 

mostrando seus direitos de autonomia e independência, não apenas no contexto escolar, mas 

para além dos muros da escola. Afinal, quando trabalhamos com questões relacionadas a 

emancipação destes alunos, estamos ensinando-os para à vida. 

Esse aprender/ensinar relacionado a nossa existência, equipara-se às práticas 

desenvolvidas no Pibid, o qual nos proporciona momentos assim, em que aluno e professor 

interagem em busca de um único objetivo, o conhecimento. Sem deixar de mencionar, que 

somos desafiados a cada semana a entrar na sala de aula com uma nova ideia e novos desafios 

são lançados em nossas mãos.  

Entretanto, encontramos semanalmente estímulos diferentes, procedentes da mesma 

turma, ressignificando nosso papel enquanto professores em formação, que acreditam que a 



 

educação pode ser melhorada a cada dia e a cada ação. Gadotti (1995), tratando da pedagogia 

da práxis aponta o seguinte: 

 

A pedagogia da práxis pretende ser uma pedagogia para a educação transformadora. 
Ela radica numa antropologia que considera o homem um ser incompleto, 

inconcluso e inacabado e, por isso, um ser criador, sujeito da história, que se 

transforma na medida mesma em que transforma o mundo. (Gadotti, 1995, p.2) 

 

As pesquisas e descobertas realizadas a cada dia são similares a essas experiências, 

onde linhas de pesquisa se cruzam, assuntos se estreitam, opiniões divergem, percorrendo 

longos e/ou curtos caminhos, sujeitando-se as escolhas que fazemos. 

Cada aluno tem a sua área de interesse específica, suas características, seus anseios, 

seus sonhos e seus desejos. Isso influencia no momento da pesquisa e das novas descobertas, 

onde o aluno parte daquilo que lhe desperta de alguma forma, interesse ou curiosidade.  

Nós enquanto docentes em formação, devemos estar sempre atentos às áreas que este 

aluno se destinará, para que possamos contribuir de alguma forma, com o seu 

desenvolvimento moral, intelectual e social. 

Não sabemos tudo, estamos sempre construindo nossos saberes. Isso tem que ficar 

nítido para os alunos quando trabalhamos com eles, não conhecemos tudo, estamos ali para 

construirmos junto deles, experienciar e investigar novas descobertas. 

Em um de seus pensamentos, Vygotsky afirma: “O saber que não vem da experiência 

não é realmente saber”, ou seja, os saberes são construídos, investigados e experienciados. A 

criança não aprende sozinha, o conhecimento adquirido percorre um caminho para chegar até 

ela, ocorrendo aí uma interação aluno-professor. 

Para Fronza (2006), os professores necessitam esforçar-se para tornar a linguagem 

acessível, esclarecendo conceitos; fazendo analogias; estabelecendo relação entre causa e 

efeito; vinculando teoria e prática. Eles devem saber se comunicar de forma que todos 

entendam sua linguagem, dando aos alunos possibilidade de participação no processo ensino-

aprendizagem, de forma a crescerem como sujeitos da ação pedagógica. Este crescimento 

somente é possível através da participação dos alunos, no sentido de contribuir com 

colocações acerca do objeto de estudo e questionamentos elucidativos. 

Estimulando a socialização dos alunos através de práticas pedagógicas construtivas 

que promovam o desenvolvimento do sujeito aprendente, percebe-se que através da 

metodologia da interação interpessoal, descrita por Lück (2014), o docente que a utiliza, 

percebe a individualidade de seus alunos, através de atividades que destaquem a interação 

entre os sujeitos, reconhecendo suas subjetividades e a interação entre eles.  



 

Importante ressaltar, de acordo com Lück (2014) que o processo de interação aluno-

professor precisa de uma atenção especial do docente, uma vez que percebendo a importância 

de sua atuação na formação do aluno, necessita adotar atitudes que promovam o desenvolvido 

do processo de aprendizagem, além de observar como se relacionam e se comunicam com os 

alunos e as emoções que expressam em relação a eles e como são percebidas por eles. 

  

2 A prática docente e a construção da identidade na infância 

 

A infância é caracterizada como uma das melhores fases da nossa vida, onde não 

contamos com grandes responsabilidades, somos sinceros a todo isso, necessitamos trabalhar 

a identidade das crianças desde pequenas, auxiliando-as na construção desta, enfatizando seus 

atributos e desenvolvendo-os, de forma que auxiliem no seu processo de estruturação. 

Vygotsky proferia que, “através dos outros nos tornamos nós mesmos”. Isto é, nós 

contribuímos para a transformação das pessoas, buscando trabalhar sempre aquilo que há de 

melhor na vida do outro. Com as crianças não deve ser diferente. Dar ênfase para as 

características positivas mais marcantes daquela criança, conduzindo-a à evolução e 

aprimoramento das suas habilidades e capacidades enquanto ser humano são propostas 

pedagógicas que enriquecem a prática docente. 

Em nossas práticas, enquanto pibidianos, buscamos sempre aliar aquilo que desejamos 

trabalhar, com a realidade onde os alunos estão inseridos, pois de nada vale, levarmos coisas 

surpreendentes para as crianças, se estas não são significativas e fazem parte do seu contexto 

social. Quando nos preocupamos com a visão de mundo que essas crianças têm, passamos a 

enxergar as coisas como elas veem e não como nós acreditamos entender. 

Só conseguiremos modificar a forma como as coisas estão, no momento em que 

trabalharmos corretamente a construção da identidade, sem partir do pensamento em primeiro 

conhecer as pessoas, mas sim, a nós mesmos. Afinal, como trabalharemos a construção da 

identidade na infância de uma criança, se não estivermos bem estruturados psicológica e 

fisicamente? Precisamos trabalhar o “eu”, antes de partirmos para o “outro”, isso deveria 

servir como regra para a vida. 

Por isso há muitos casos de professores mal resolvidos com a sua escolha profissional, 

pois eles buscam prestar assistência àqueles que necessitam, sem antes servir a si mesmos, 

procurando contribuir com o outro, sem parar e perceber que enquanto estivermos com algo 

desequilibrado em nossas vidas, não temos como intervir na vida do outro, pelo menos de 

forma assertiva. 



 

Assim como Vygostsky, Wallon (apud Oliveira 2004, p.26) definem “o 

desenvolvimento do “eu”, em uma perspectiva fundamentalmente social, em que a construção 

do conceito de si é compreendida em sua íntima relação com o “outro””, sendo assim, ainda 

para Wallon, a construção da identidade se dá de maneira onde o ser individual, forma-se 

através do meio social em que vive e convive, nomeando-se individualização progressiva, 

onde a criança através das pressões sociais e relacionais, através de inúmeras circunstâncias, 

grava sua identidade nos quadros duma existência e consciência pessoal e individual. 

Também, utilizando o conceito de construção do “eu”, ou seja, da identidade da 

criança, faz-se necessário o estímulo aos jogos que propiciam a esta criança, conhecer-se e 

distinguir-se dos outros que convivem, construindo assim suas características pessoais, 

assumindo alternadamente o lugar do “eu” e do “outro” nas diferentes relações estabelecidas 

em uma série de representações que vão construindo, conforme destaca Oliveira (2004). 

Ainda de acordo com Oliveira (2004), processo de construção identitária, de acordo 

com o legado de Vygotsky, se dá pelo processo de internalização do sujeito, onde o mesmo, 

nesta relação dialética entre o individual e o social, transforma o processo de relação 

interpessoal em um processo intrapessoal, através de uma série de eventos que ocorrem ao 

longo do desenvolvimento do sujeito. 

Percebe-se o quão importante é o papel do professor no processo da construção da 

identidade na infância. Deve o docente, através de práticas pedagógicas estimuladoras, da 

relação entre o sujeito individual e o sujeito social e a própria sociedade, direcionar as 

atividades desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem, aos processos cognitivos que 

envolvam situações-problemas que estimulem a percepção desta internalização, conforme 

define Vygostsky, ou mesmo individualização do sujeito, conforme define Wallon.  

Sendo assim, a busca por atividades que façam com que o sujeito se relacione com os 

demais, num sistema de interação e alteridade, de uma maneira lúdica e prazerosa, desenvolve 

meios de fazer com que a criança construa sua identidade a partir de relações sociais 

saudáveis, proporcionadas pelo ambiente escolar, e mediadas pelo docente em sala de aula. 

 

3 A inclusão digital na perspectiva do letramento 

 

A inclusão digital vem sendo discutida, constantemente, nos mais diversos contextos 

sociais. Dentre estes, a escola tem sido palco para grandes debates, desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e trabalhos acadêmicos, onde os profissionais buscam possíveis 

soluções, para auxiliar os professores nas suas práticas diárias, aliando a elas as tecnologias da 

informação e comunicação. 



 

Diariamente novos aplicativos, redes sociais, linguagens e outras definições 

tecnológicas são criados e desenvolvidos. Junto a toda essa transformação, a nova geração 

vem habituando-se, cada vez mais rápido, as novas tendências eletrônicas que vão surgindo. 

Com isso, nós educadores não podemos deixar que estes meios de comunicação evoluam e 

fiquemos para trás, desinteirados de tais transformações e avanços. 

No caso do letramento digital, o computador assume o papel de mediador, para a 

leitura e escrita digital dos alunos. Magda Soares, em seu artigo “Novas Práticas de Leitura e 

Escrita: Letramento na Cibercultura”, afirma: 

 

Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças nas 

formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto e 

até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o conhecimento. Embora os 

estudos e pesquisas sobre os processos cognitivos envolvidos na escrita e na leitura 

de hipertextos sejam ainda poucos (ver, por exemplo, além das já citadas obras de 

Lévy, também Rouet, Levonen, Dillon e Spiro, 1996), a hipótese é de que essas 
mudanças tenham conseqüências sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, 

configurando um letramento digital, isto é, um certo estado ou condição que 

adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de 

leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – 

dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. (SOARES, 2002, p.98). 

 

Dessa forma, trabalhar com os recursos digitais disponíveis, aliando a prática docente 

à apropriação da leitura e da escrita de maneira com que o sujeito se identifique no meio 

social, faz com que diversos conceitos possam ser construídos na infância, dentre eles o 

conceito de identidade, que reforça a posição social do indivíduo e ressignifica sua atuação no 

mundo em que vive.  

A possibilidade de trabalhar diferentes gêneros textuais, através da utilização das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, coloca os sujeitos envolvidos no 

processo, as possibilidades de se identificarem na sociedade em que vivem, tornando 

significativas suas vivências e possibilidades, tão logo na tenra idade que estejam.  

 

Considerações finais 

 

Conseguimos desenvolver nossa metodologia arduamente, executando práticas 

pedagógicas alusivas, as quais ampliaram a capacidade crítica das crianças, bem como, seu 

reconhecimento como ser humano e espaço físico ocupado na sociedade. Promovemos aulas 

dinâmicas, nos diversos espaços que a escola disponibiliza e fora dela, utilizando materiais 

que despertassem nas crianças o desejo de conhecimento, construindo conjuntamente, 

definições sobre identidade e infância através do letramento digital. 



 

Quanto ao objetivo do nosso projeto, de propiciar aos alunos uma interação aluno-

professor no processo de construção da identidade na infância, através do letramento digital, 

conseguimos realizá-lo com êxito, porém não foi possível aprofundar mais os trabalhos com o 

auxílio dos netbooks da escola, por falta de tomadas elétricas nos ambientes de convívio, pois 

necessitávamos de extensões e estabilizadores, tornando-se inviável para nossas aulas, não 

apenas pelo curto espaço de tempo, mas pelo risco de trabalharmos com crianças na faixa 

etária entre sete e oito anos.  

Sendo assim, o presente projeto buscou aliar o conhecimento social compreendido 

dessas crianças, com o conhecimento digital emergente em suas relações pessoais, fazendo 

com que a construção de suas identidades, de uma maneira dinâmica e satisfatória, possa 

potencializar seu conhecimento acerca do mundo, de forma que a sua função social, enquanto 

sujeito transformador, seja explorada através do letramento digital. 

 

Referências 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / Paulo 

Freire - 54ª ed - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016. 

 

FRONZA, Katia Regina Koerich. A linguagem do professor no seu fazer pedagógico: entre 

acordos (?) e negociações (?).  Rio do Sul: UNIDAVI, 2006. 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. São Paulo, Cortez, 1995. 

 

LÜCK, Heloísa. Gestão do Processo de Aprendizagem pelo Professor.  Petrópolis, RJ: 

Editora Vozes, 2014. 

 

OLIVEIRA, Ivone Martins de. Preconceito e autoconceito: Identidade e Interação na Sala de 

Aula.  Campinas, SP: Papirus, 2004. 

 

NETO, Victor Civita. Pensadores da Educação: Lev Vygotsky. Disponível em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/pensadores-da-educacao/lev-vygotsky.shtml> Acesso 

em: 20 jan. 2017. 

 

SOARES, Magda. Novas Práticas de Leitura e Escrita: Letramento na Cibercultura. 2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13935> Acesso em 23 ago. 2016. 


