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Abstract. This work is about a trans-generational mobile devices applications
(APP) analysis. The APPs were produced by undergraduates in a discipline of
the Faculty of Education by Universidade Federal do Rio Grande do Sul. We
analyze the presence of attractors (CANEVACCI, 2008) in which we call as
APP’s third generation under the approach of a Collective Intelligence (LÉVY,
2010) throught  seven application versions listed at this  study (available for
consultation at the repository site Cultura Digital e Mídias Móveis). First, we
define the concept of attractor; in a second moment we analyze this empirical
environment  in  the  light  of  that  previous  developments.  It  is  discussed  as
possibilities of having a connective intelligence in the interlocution of these
pedagogical  applications  experiencing  educational  processes  in  the  digital
culture.

Resumo. Este trabalho trata de uma análise trans-geracional de aplicativos
para  dispositivos  móveis  (APP),  produzidos  por  licenciandos  em  uma
disciplina da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.  Analisaremos a presença de atratores (CANEVACCI, 2008) no que
denominaremos  como  APPs  da  terceira  geração,  sob  o  enfoque  de  uma
inteligência  coletiva  (LÉVY,  2010)  que  se  torna  conectiva.  O  estudo  foi
realizado  a  partir  de  sete  versões  de  Aplicativos,  listados  ao  longo  deste
estudo, disponíveis para consulta no Repositório do site da Cultura Digital e
Mídias  Móveis.  Assim,  em um primeiro momento,  definimos  o conceito  de



atrator para, em um segundo momento, analisar esse ambiente empírico à luz
dessa elaboração. Discutem-se as possibilidades  de haver uma inteligência
conectiva  na  interlocução  destes  aplicativos  pedagógicos  experienciando
processos educativos na cultura digital.

1. Introdução
A inteligência coletiva exige o contato entre comunidades virtuais no ciberespaço, que
podendo arquitetar uma solução para a consecução de um fim comum - estruturante e
estruturado pela interação - necessita um período de maturação e de mútuo conhecimen-
to entre os participantes. Neste trabalho analisamos se a convivência formal para cons-
trução pedagógica de aplicativos para mídias móveis pode resultar em uma inteligência
não só coletiva mas também conectiva.  Nosso universo empírico para determinar  se
houve ou não essa construção (e em que medida) foi analisar os aplicativos desenvolvi-
dos para a aprovação parcial em uma disciplina oferecida para licenciandos.

A amostra, aplicativos produzidos ao que definimos como de terceira geração,
problematizou o uso de um conceito basilar para pesquisa de onde este estudo se origi-
nou, intitulada de “A tecnologia digital e a cultura da convergência na composição de
uma típica enunciação estética em contexto de aprendizagem móvel” - que é o de atrator.
Esse conceito, quando se apresentou no desenvolvimento de um aplicativo para disposi-
tivos móveis (APP), maximizou e intensificou formas de ser e estar, de criar e interagir
nessa relação compartilhada entre tecnologias móveis, indivíduos e o conteúdo escolar.
É importante ressaltar que as duas gerações anteriores de APPs tiveram suas especifici-
dades: a primeira delas foi mais “conteudista”, mais focada em mostrar os conteúdos e
menos interativa com os recursos da Fábrica de Aplicativos. A segunda geração já nos
pareceu mais familiarizada com os recursos, mas ainda tinha uma vocação mais voltada
para as especificidades de sua área. Acreditamos que os aplicativos de uma geração mais
antiga serviram de parâmetro para as gerações mais  novas,  que conseguem perceber
mais potencialidades técnicas.

Esse estudo não lidou diretamente com os produtores dos APP, com os Appers
individuais, como são chamados os criadores de aplicativos para dispositivos móveis, ou
os licenciandos criadores dos aplicativos na disciplina. Nosso objetivo é a comunidade
de desenvolvimento de software, especialmente o livre, posto que esses Appers a inau-
guram quando interagem formal (no espaço da disciplina) e informal (nos contatos com
outros produtores de APP). Mas sim com o resultado de seus trabalhos ao fim do semes-
tre e como os atratores, se existentes, conectaram os saberes estudados na aula à mobili-
dade de um celular. As questões de investigação abordadas observaram não só a relevân-
cia dos estudos dos aplicativos de primeira  e de segunda geração (BOLL, LOPES, LU-
CHINI, 2016), mas também como a constante e ininterrupta interação deste licenciando
com o uso de tecnologias e dispositivos móveis pode ultrapassar nossas expectativas



quando na usabilidade junto aos sistemas formais de educação.

De acordo com o documento da United Nations Educational Scientific and Cul-
tural Organization (UNESCO) intitulado “O futuro da aprendizagem móvel” (2014) ,
existem dois modelos principais para uso da Tecnologia Móvel nos espaços formais de
educação: ou Um Computador por Aluno (UCA) - no qual cada aluno recebe um com-
putador para uso escolar -  ou Traga o Seu Próprio Dispositivo (Bring Your Own Devi-
ce- BYOD) - em que cada aluno, normalmente do ensino médio, é subsidiado no uso do
seu próprio aparelho móvel. Na perspectiva do BYOD, o uso dos dispositivos móveis em
smartphones e em tablets pode colaborar não só para a leitura de textos em aplicativos
específicos para essas tecnologias - substituindo os papéis pela tela digital e diminuindo
o peso das mochilas também no ensino superior - mas especialmente quando se tornam
um locus capaz de promover e de significar os próprios processos educativos.

No Brasil, alguns programas governamentais como o Programa Nacional de Tec-
nologia Educacional ProInfo Integrado (criadores do projeto UCA e Tablet Educacional
para professores do Ensino Médio) promoveram o uso didático-pedagógico das Tecnolo-
gias Digitais na educação formal, que, articulado à distribuição dos equipamentos tecno-
lógicos nas escolas, aliaram a oferta de conteúdos às variadas multimídias. De acordo
com as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem Móvel (UNESCO, 2013) o uso de
tecnologias móveis pode possibilitar a aprendizagem em qualquer momento, em qual-
quer lugar e por qualquer pessoa, pois elas atualmente podem estar presentes até mesmo
em áreas onde escolas, livros e computadores são recursos escassos. Segundo dados do
IBGE (2016), o percentual de pessoas no Brasil com telefone móvel na faixa etária entre
10 a 14 anos passou de cerca de 19% em 2005 para 54,1% em 2016. Nesse sentido nos-
sos estudos fortalecem pedagogicamente essa relação tecnologia-escola, pois não só ca-
pacitamos os futuros professores ajudando-os a usar uma plataforma em software livre
brasileira sem necessidade de domínio de linguagem de programação criando aplicati-
vos, mas também a criar conteúdo significativo e original a partir de outras linguagens
que não só verbais.

Assim, a partir de nossa análise constatou-se que os aplicativos criados pelos li-
cenciandos não só potencializam a ação comunicativa entre os participantes mas intensi-
ficam o lugar do professor nessa construção pedagógica, aquela que se preocupa com o
conteúdo escolar em relação às escolhas de outras linguagens dialogando na construção
do conhecimento, produzindo sentidos e autorias em uma posição enunciativa própria.
O atrator escolhido pelo professor para compor o app se conecta ao que definimos como
inteligência conectiva de um grupo, de uma sala de aula, para que a busca pelo sentido
comunicativo se apresente também como conteúdo. 

 Pensar essa interação enquanto processo, enquanto um movimento que se auto-
organiza e se conecta para um determinado fim comunicativo é, pois, colocar em pers-



pectiva o indivíduo. Ou seja, indivíduos que, agora multivíduos, se conectam aos espa-
ços digitais de aprendizagem, espaços compartilhados e móveis que tem o atrator como
parte estruturante de uma necessária inteligência conectiva especialmente em tempos de
tecnologias digitais móveis também na sala de aula.

2. Tecnologias Educacionais Móveis Livres
Torna-se necessário esclarecer neste momento o panorama no qual insere-se este traba-
lho. Diversas pesquisas ocorrem investigando as interações online na Educação, porém
colocam no mesmo contexto tecnologias móveis, sem identificar a vantagem do uso da
tecnologia móvel ou fixa nas ações educacionais executadas através de recursos da inter-
net. Agrega-se ainda que estes são Recursos Educacionais Abertos (REA) construídos
através de software livre.

Por essa razão, diversos pesquisadores ressaltam a importância de distinguir o e-
learning (eletronic learning), que usa recursos educacionais usando a internet de forma
móvel ou não, do m-learning (mobile learning), que atua com base em dispositivos mó-
veis. Diversas abordagens têm sido desenvolvidas para m-learning, como a exploração
dos recursos existentes nos equipamentos móveis, tais como fotografia, gravação de áu-
dio e vídeo, troca de mensagens, acesso à internet, uso móvel dentro e fora da sala de
aula (JUNIOR, 2012); na forma de livro eletrônico (LIMA, 2013); além do uso e princi-
palmente da construção de aplicativos (SONEGO e BEHAR, 2015). Um grande número
de teorias educacionais vêm sendo relacionadas ao m-learning, visando a organização e
construção de conteúdo multimídia, criação de interações colaborativas, exploração do
espaço geográfico, incentivo à participação ativa no seu contexto social,  entre outras
(KNITTEL, 2014).

Quanto ao uso do m-learning nas escolas, percebeu-se a evolução dos computa-
dores de mesa nos laboratórios de informática, passando para ilhas de computadores
dentro das salas de aula, daí para computadores portáteis e tablets em “laboratórios mó-
veis”, até chegarmos ao conceito de BYOD (Bring Your Own Device - traga seu próprio
dispositivo), onde os estudantes e professores usam seu aparelho celular ou tablet (VIEI-
RA e CONFORTO, 2015). Apesar da aparente evolução, na verdade convive-se, na es-
cola, com o uso simultâneo de diferentes recursos como o livro didático, a lousa, o pro-
jetor e o computador (LIMA, 2013).

Portanto, quando o professor percebe o aluno focado no dispositivo móvel, ape-
sar de todos os recursos educacionais à disposição, entendemos no presente trabalho que
este efeito atrator deve ser utilizado para ampliar a percepção em tudo que está a sua vol-
ta. Compreender que o compartilhamento do que é experienciado na conexão virtual
pode ser um gatilho para ampliar a percepção do aluno sobre o mundo que se identifica
também com a cultura digital livre. 



3. O conceito de atrator
Quando nos referimos ao processo comunicativo  podemos inferir  que um atrator,  se
existente, pode ser um indicativo de que exista um padrão e que ele é compreensível
(LYRA, 2007). Assim entendemos pois que, para ser atrator, seja ele visual ou não, e ao
mesmo tempo participar do processo, o padrão passa a ser importante pois que só se co-
nhecido pode ser compreendido e, assim, cumprir seu papel comunicativo. Em um pro-
cesso comunicativo tal como o narrado no livro World Café, de Brown (2007), o poder
da conversação e do que a autora define como sabedoria coletiva narrada enquanto expe-
riência compartilhada (inclusive  on-line, através de  chat) entre milhares de pessoas de
diferentes partes do mundo, todos os participantes são convidados a sentarem-se em
uma mesa de café, a fim de que se unam em pensamentos, ideias e perguntas. Para a au-
tora os atratores de uma “linguagem dialogal” (BROWN p.135) e da inteligência coleti-
va são as perguntas pois que elas movem pensamentos, ideias e desejos de compartilhar.
Perguntas “poderosas” funcionam como perturbações que, numa rede ativa de comuni-
cação, geram um ponto de instabilidade que pode se manifestar em tensão, caos, incerte-
za ou crise. 

Pois é nesse lugar - o do “suspenso”, o do “vácuo” - que se encontra o conceito
de atrator em Massimo Canevacci (2008). O autor discute as imagens performativas dis-
postas no jogo dos atratores junto ao que ele define como “Fetiches Visuais”, como que
se a todo momento houvessem “convidados” sentados à mesa do café negociando res-
postas aos significados em processo de conectivos. Para Canevacci (2008), os atratores
visuais na composição de um Fetiche Visual se apresentam como se fossem fragmentos
mas ao mesmo tempo em busca de um padrão para que, enfim, possam ser compreensí-
veis e provocar a compreensão. Os atratores visuais se impõem, são eróticos, absorvem e
fixam olhares e intenções de significação como se potentes enigmas que disseminam in-
sinuações e atravessam identidades (idem, p. 39-42) no desejo de se conectar nesse típi-
co processo comunicativo contemporâneo.

Esses atratores são produtos ideológicos que reverberam na cultura do cotidiano
em linguagens típicas de um público jovem que parece “descobrir” seus próprios feti-
ches.  Celulares,  filmadoras,  softwares,  computadores...  enunciam,  nessa produção de
sentidos, (dis)simulados e (dis)farçados (ou nem tanto!) em atratores para serem remixa-
dos na produção de estilos. Estilos discursivos que se sobrepõem às variáveis enunciati-
vas que, de atrator a atrator, valoram em tempo real os acentos ideológicos. Fetiches Vi-
suais se tramam nessa relação interpelada pelas entonações dos enunciados (e seus atra-
tores) digitais que segundo Canevacci atuam nas possíveis liberações múltiplas do eu
(‘eus’)” (p.93), no desejo de comunicar e seduzir destinatários.

Outro autor que também discute a potência de um atrator no processo comunica-
tivo (e convergente) é Jenkins (2008) que afirma que, ao mesmo tempo em que atrai, o
atrator também ativa culturalmente, pois que instaura uma certa padronização comum,
ao que ele define de “base comum” entre as diversas comunidades impulsionando deci-



fração, especulação e elaboração compreensível (p.135). Ao passo que Canevacci (2008)
relaciona o atrator ao “... comportamento altamente dinâmico do olhar contemporâneo –
que independente do ponto de observação- tende a convergir na direção de um outro
ponto: esse ponto é o Atrator” (p.40). E nessa busca pela conexão o padrão se enuncia
enquanto possibilidade dialógica - multidirecional - produzindo tensão dos sentidos. E é
nessa tensão que trabalha o atrator, e é essa a definição que vamos dar a ele: o atrator é
um elemento simbólico que busca intencionalmente “deter” o olhar do interatuante para
que este se sinta impelido a produzir sentidos sobre ele. Nossa investigação analisa essa
estética em tecnologias móveis de software livre, mais especialmente através dos seus
aplicativos.

4. A produção de estilo e o encontro dos atratores em tempos de Cultura 
Digital: o app como forma e o Fetiche Visual como tema

Corpo e metrópole estão presentes na comunicação estética em tempos de aplicativos
para mídias móveis. Enquanto algumas escolas (leia-se no plural para que se inclua não
só as educacionais) tentam anular a produção de estilo oferecendo uniformes e padrões
CANEVACCI (2008) apresenta-nos a própria pele como não-limite. Pele essa que pelos
piercings, tatuagens e outros comprovam que nem a pele pode ser “limite”, muito menos
o que está sobre ela.

Canevacci nos afirma que nem só a pele mas o próprio corpo não é “natural”, no
sentido cultural do termo. Cada cultura preenche o indivíduo com sinais e símbolos típi-
cos mas sempre haverão tentativas de que estilos se transponham a limites para além de
fronteiras pois que “[...] quando a pele transpõe seus limites, ela se liga aos tecidos ‘or-
gânicos’ da metrópole” (idem, p.18). Então, parece-nos que enquanto se tenta padronizar
outras fronteiras até então inimaginadas insistem em sugerir que se criem estilos. E a
cultura digital intensifica essa produção.

O agente implicado nesse acontecimento se apresenta com os tecidos orgânicos
como parte de seu discurso estético. Nessa parceria com a Cultura Digital muitas coisas
parecem escapar pelas peles e corpos e ficam registradas nessa que é hoje a grande me-
trópole da internet para quem quiser ver. Essa exposição aberta começou a se movimen-
tar em direção às múltiplas vozes envolvidas para se concentrar, definitivamente, numa
singularidade enunciativa também nos aplicativos para mídias móveis.

De posse a essa singularidade, volvemo-nos aos espaços escolares na produção
de aplicativos na referida disciplina enquanto acontecimentos ético-estéticos - pois que
ali se encontram registros em textos, sons e imagens para serem consumidos enquanto
não-mercadoria, não-conteúdo e não-produto. Sem síntese, com foco. Em metamorfose:
tal como um casulo tenso que explode colorido e que no processo se descobre. Apps en-
quanto registros autorais, portanto, dialógico e digitalmente compartilhados.

Esse agente, o aluno da disciplina de graduação, se envolve em novas formas de



“publicação” contemporâneas e ao mesmo tempo o faz com a benção do (atual) clérigo:
o professor. Esse, o professor é um dos agentes da autoria dialógica da qual falamos pois
ele lhe dá ouvidos e – enfim - desce da arena e parece querer criar com os agentes um
“outro” participante: o estilo, que tem a tentativa do dialogismo como fronteira pois to-
dos precisam participar da composição para que o riso ecoe afetado pelas relações histó-
rico-sociais que os constituem.

O agente tem se apresentado um pouco nervoso nas atividades que lhe são dirigi-
das porque ele conhece as dimensões técnicas e críticas dos estudos das mídias mas pa-
rece desconhecer a parte da criação e isso lhe causa um certo mal estar “pedagógico”. A
metodologia que conhece se justifica pelo fim ou pelo começo: não há entres-começos e
entres-fins, ou seja, não há paradas contemplativas para serem conhecidas. A técnica e a
crítica captaram para si o que pode ser metodicamente estudado entre mídias e educa-
ção.

O aceno da Cultura Digital entrelaçado aos dispositivos cada vez mais móveis
nos apresentam fronteiras cada vez mais difíceis de serem visualizadas apenas do ponto
de uma dimensão técnica e crítica na produção escolar (também). A apreciação pode nos
apresentar outras singularidades em seus elementos constituidores, tais como os tecidos
orgânicos da metrópole que Canevacci (2008) nos acena, que carecem de um tipo espe-
cial não mais de agente mas de espect-autor (BOLL, 2013) para que possa contemplar a
obra apresentando outras vozes como parte de uma singular composição estética.

A composição estética tem a função contemplativa comprometida de todos os
participantes da narração, nunca imobilizada em inícios, fins e meios mas sempre em
movimento na fronteira das paradas virtuais sugeridas pelos entres: entre-professor, en-
tre-aluno, entre-espect-autor. Ela é criação. E alguns dos apps criados por nossos alunos
acabaram por extravasar um elemento dialógico que concentra os olhares de todos entres
nessa composição: o Fetiche Visual.

O Fetiche Visual está presente no uso de atratores para compor a ideia do app,
para compor o cenário do app, para compor a escrita do app. Tudo para que o espectador
seja atraído para a criação dos cenários, dos tecidos digitais-orgânicos que se tramam: os
Atratores. Os Atratores que se materializam no cinismo de um texto, de um som ou ima-
gem que se ousa entonar. O Atrator que trama a linha por onde o movimento apreciativo
de um aplicativo para uso educacional se dá junto à fronteira dos entres em direção à
composição sensível da forma estética e hoje cada dia mais móvel. Registros autorais,
portanto, dialógica e digitalmente compartilhados em uma outra dimensão de criação e
produção midiáticas digitais no espaço escolar: a estética pedagógica de um aplicativo.

5. Análise do material: em busca dos atratores
Antes da análise propriamente dita, disponibilizamos uma lista dos aplicativos que fa-
zem parte de nosso universo de pesquisa, que foram produzidos pelos alunos e que pos-



suíram a nota máxima na disciplina - e que, por essa razão, foram publicados na página
do grupo. A construção desses aplicativos respondia ao objetivo da disciplina, que era o
de instrumentalizar os licenciandos para o seu uso junto aos seus atuais e futuros alunos
- para assim enriquecer a sua preparação para a prática educativa. Do ponto de vista da
pesquisa, então, buscamos a inteligência conectiva a partir do nosso indicador, o uso dos
atratores. 

Os sete construtos estão dispostos na página da equipe de pesquisa:
1. Conjunções Coordenativas e Subordinativas
2. Leituras: Pedagogia
3. Escoteiros Ubuntu 
4. Educação e Artes Visuais
5. Coolquiz
6. Collection Edu 3084
7. Lei 11.645

A metodologia de exposição foi a de abordar cada um destes apps a sua vez (dis-
ponibilizando o seu endereço para acesso online), buscando identificar se há atrator e
como ele se apresenta, articulado a uma apreciação. Vale ressaltar que a plataforma per-
mite que se acesse outras mídias (textos com links, fotos, imagens, vídeos, etc.) a partir
do próprio aplicativo, então vamos citá-las como sendo experienciáveis pelo aplicativo.
Depois de abordar cada um dos apps individualmente, vamos avançar para uma reflexão
mais global. 

Figura 1 APP Conjunções   



O aplicativo Conjunções Coordenativas e Subordinativas (figura 1) se destina a
ajudar estudantes engajados no aprendizado de língua portuguesa a estudarem esse con-
teúdo específico, que se liga à competência da linguagem. Esteticamente, o app apresen-
ta em sua capa uma figura que é colorida em um fundo branco. Acima dela, verificamos
duas setas (que lembram um player de vídeos) e um banco de questões. A atração do
olhar está na figura, mas o ícone que imita os de vídeos também chama a atenção em um
contexto social em que a imagem em movimento é a mais atraente. Dentro do aplicativo,
os conteúdos estão separados por blocos. Assim, a atração nos parece estar presa pela
fragmentação: o que cada parte diz sobre o todo? É essa tensão que cria o enigma.

O aplicativo Leituras: Pedagogia (figura 2) se dedica a ajudar alunos do primeiro
semestre do curso de pedagogia, dispondo informações sobre as disciplinas obrigatórias
ou eletivas.  Apresenta, em seu ambiente, duas figuras em sua capa. A primeira está no
topo e se trata de um livro aberto. Os itens que compõem esse aplicativo são todos
acompanhados de figuras, o que mostra um cuidado em acompanhar o conteúdo com
imagens. Em se tratando de um aplicativo sobre Recurso Educacional Aberto uma ima-
gem de um “livro aberto” nos convida a pensar sobre o próprio conceito de recurso que,
se educacional, deveria ser sempre aberto, livre enquanto possibilidade de edição, revi-
são e remixagem, por exemplo. É possível acessar URL de dentro dele, o que torna o
aplicativo atraente por convergir diretamente a outras mídias sem exigir a troca da plata-
forma de navegação. Há também disponibilizada uma galeria de áudios que aciona ou-
tros sentidos e cativa a atenção. 

Figura 2 APP Leituras: Pedagogia



O aplicativo Escoteiros Ubuntu (figura 3) busca disponibilizar informações sobre
um grupo escoteiro chamado Ubuntu, para facilitar o acompanhamento da dinâmica de
suas atividades por parte do usuário. A produção possui, em sua capa, o símbolo dos
escoteiros, este último fragmentado. À primeira vista, parece-se com um mapa, cujos
logradouros são os itens do APP. Vamos observar que há a presença de ícones de outras
redes sociais,  o  que por  si  já  capta o olhar dentro do caos inicial  que parece ser  a
imagem de abertura.

Figura 3 APP Escoteiros Ubuntu  

O aplicativo Educação e Artes Visuais (figura 4) foi projetado para disponibilizar
cronogramas, conteúdos e outras informações relevantes aos alunos da disciplina Educa-
ção e Artes Visuais. Na tela inicial há um pincel imerso em uma aquarela. O aplicativo
emula as funções de um programa de uma disciplina. A colocação de suas abas é certa-
mente bem ordenada - o que não constitui um código erótico por si - mas, a diferença de
um programa em papel, disponibiliza as produções imagéticas dos alunos. Todavia, esse
elemento de atração não é explícito à primeira olhada, porque só pode ser acessado a
partir da barra de rolagem.



Figura 4 APP Artes Visuais

O aplicativo Coolquiz  (figura 5)  foi pensado para os conteúdos relacionados a
concursos vestibulares, constituindo-se em seu público os estudantes que se voltam para
esse fim. Na apresentação, há uma compressão do conteúdo (Disciplina e Sites Reco-
mendados) entre duas figuras. Uma delas é a palavra “quiz” escrita dentro de blocos co-
loridos e entre folhas brancas ilustradas com interrogações. Nas abas de conteúdo é pos-
sível apreciar-se que o atrator é a questão do texto, que é curto linkando com site da in-
ternet. Também o conteúdo é referido como um exercício de “treino”, o que torna-o qua-
se um jogo para o usuário.

Já o aplicativo Collection Edu 3084 (figura 6) possui esse nome um tanto aleató-
rio por ser focado nos materiais da disciplina em curso, intitulada de “Educação a Dis-
tância e Ambientes de Aprendizagem”, colocando-se a missão de alertar aos professores
da importância do uso das tecnologias, em especial as móveis, na educação. O APP faz
referência, na sua capa, a um quadro-negro. Fora isso, o aplicativo se torna um enigma,
porque ele cita o endereço de um workshop não especificado neste fundo o que se torna-
ria um enigma irrelevante e possivelmente resultasse no abandono do app, não fosse o
aparecimento de ícones de outras redes sociais como o YouTube.



Figura 5 APP Coolquiz

Figura 6 APP Collection EDU 3084



Figura 7 APP Lei 11.645

A partir do nome, pode-se perceber que o aplicativo Lei 11.645 (figura 7) trata
da lei homônima, que institui o ensino obrigatório o ensino de cultura afro e indígena.
Chama a atenção em sua capa por uma imagem no topo - gizes coloridos apontando
para um centro e formando um círculo - e uma imagem desfocada embaixo que recebe
as abas. A imagem desfocada necessita de um segundo nível de atenção para desvendar
suas formas, o que incentiva o usuário a apreciar o resto da composição para conferir se
a sua decodificação de fato confere. Além desse recurso, o App disponibiliza uma série
de textos a partir das abas, o que ativa a vontade de acessar as informações.

Qual a reflexão geral no que identificamos como atratores nessas situa-
ções analisadas? 

Vamos observar que os estudantes utilizaram links para outras redes soci-
ais já num primeiro momento, o que pode ser um recurso intencional ou não intencional
de parar o olhar - porque o aplicativo não se fecha em si mesmo, tal qual um livro físico,
o que foi bem comum na primeira geração de apps. Ou seja, cada vez mais os recursos
da hipermídia e suas linguagens se apresentam para compor, na mobilidade, a produção
do conhecimento de um sujeito que vive e convive em tempos de cultura digital. Ele usa
e abusa de relações, conexões entre as linguagens para fazer compor a sua linguagem,
para dar força e movimento para suas compreensões, seus estudos. E, ao fazer isso, ele
acaba por conectar outros atores, colegas e professores, a sua composição autoral que
hoje pode ser cada dia mais móvel.



Verificamos a presença dos atratores na análise da amostragem da terceira
geração de Apps descrita acima, caracterizada de diversas formas. Contudo, ao que nos
indica especificamente este estudo qualitativo, os atratores configuram-se como parte de
um  enunciado  que  “[...]  em  algum  momento  nos  paralisa  e  nos  instiga  a  decifrá-
lo.”(BOLL, 2013, p.65). Nesse intuito, o APP desperta a curiosidade e estimula o desejo
de visualizá-lo, conhecê-lo, entendê-lo, usá-lo tensionando o olhar fixado no sentido de
apropriar-se e ao mesmo tempo “dissecá-lo” em direção ao desejo de compreender os
sentidos produzidos pelo criador e pelo outro criador, o que olha e consome o aplicativo,
pois que ele também é convidado a mergulhar na obra em busca dos sentidos dessa pro-
dução estética (e móvel). 

6. Considerações Finais
Podemos encontrar um uso generalizado desse recurso dos atratores nos apps?

Como eles traduzem uma inteligência conectiva?

Acreditamos que a inteligência conectiva esteja bem consolidada em alguns dos
aplicativos, que retratam as evoluções técnicas da primeira e da segunda geração, acres-
centando elementos novos - estes que serão apropriados pela geração seguinte. Não é um
conhecimento que uniformiza aos aplicativos, mas sim que expressa a pluralidade enun-
ciativa dessa estética que vai se tornando referência (ou agências) para as próximas gera-
ções. 

Os atratores se apresentam “tensionados” tanto pelo aperfeiçoamento da parte
técnica (através dos vínculos ocasionados pela existência dos aplicativos) quanto pelas
trocas compartilhadas em ambiente “escolar”. Assim, é uma inteligência que é densa na
busca dos possíveis estilos ali criados para que uma comunicação para além de palavras,
imagens e sons se instaurem, embora, é possível, lentamente (porque expressa em alguns
aplicativos específicos). Acreditamos que haja cada vez mais a necessidade de conver-
gência da educação formal e a cultura digital para que assim o aprendizado não se res-
trinja - e se limite - as formas de produção de conhecimento em que não havia mais do
que papel, lápis e verbo. Queremos reforçar a almejada mudança de paradigmas que re-
vigoram a ação pedagógica inovadora na perspectiva da aprendizagem móvel - enquanto
parte inerente de uma modalidade educacional tensionada pelos smartphones – que dá
vicissitude aos conteúdos escolares para além do caráter técnico e informacional o que
impulsiona a capacidade de criação autoral em uma rede comunicacional de empodera-
mento de um saber compartilhado também em sentidos.

Consideramos que os APP não se constituem como “livros digitais” - que apre-
sentam dados e informações curriculares selecionados pelos licenciandos - mas que pos-
suem funcionalidade em um ambiente comunicativo, interativo e comunitário – ciberes-
paço- envolvendo recursos intelectuais da informação neste espaço de funções distribuí-
das e aglutinação de intertextos hoje embebidos pela cultura digital. Fortificando essa
teia organizacional de atratores em um dispositivo que funciona como instrumento na



concepção de inteligência conectiva que ao mesmo tempo atrai e pergunta, constrói e
conecta sentidos.

Concluímos que nessa trama educativa, há a descoberta de uma composição esté-
tica a partir dos atratores dispersos nos APP tensionado olhares que buscam por um pa-
drão para que a comunicação se apresente. Atratores que provocam sentidos nessa rela-
ção comunicativa movimentando a atenção em tempos de convergência tecnológica e de
composição autoral.
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