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Sobre a presença:
Aos professores que vi brilhando e reinventando, apesar de tudo...
Ao cotidiano e ao informal:
que algumas vezes esquecido – ou não percebido – é descartado,

Acredito, vivo e vivi diariamente com os professores e o seu cotidiano.
Presenciei uma vida cheia de possibilidades nos processos de ensino e
aprendizagem e muitas coisas além-mar nesta embarcação. Então foi dessa forma
que fui vendo, vivendo e reaprendendo... compartilhando, curtindo... e outras vezes,
não...

Que chego a essa terra ou ao m(l)ar, a essa praia, da estação...

Fonte:<https://pracalivrebh.files.wordpress.com/2010/01/figura2.jpg>

(e tantas outras)
Lembrete
Meu amigo não se esqueça
Do dia em que isso começou
E desde então, de tudo que essa vida deu
Meu amigo reconheça
O barco que nos leva é um
E o sol que nos aquece a voz e o coração
É bem maior do que esse medo
Esse nó
Que aperta vez em quando o peito
E devagar
Fortalece a caminhada
Despertar
Para uma nova travessia
Deixar esvaziar
Saber que a hora certa logo vem
Sem pressa, deixa estar que não demora
Não se esqueça
Que esse violão é seu endereço
E que esse verão é só o começo
De outros tantos que virão
Eu sei que nunca vai faltar
E temos muito o que aprender
Com o que já passou
Se concentre meu amigo

No impulso que nos faz cantar
E faz brotar a poesia sempre devagar
E é devagar que se desfaz
Todo medo
Que insiste em apertar os nós
Mas meu amigo
Reconhece-te a ti mesmo
Dê valor ao caminho que te escolhe
Palavras têm poder
E os rastros que deixamos por aí
Depressa vão chegar no infinito
Não se esqueça
Que esse violão é seu endereço
E que esse verão é só o começo
De outros tantos que virão
(Composição: Luiz Gabriel Lopes/Gustavito Amaral/Chicó do Céu, 2014)

É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e não só
de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo.
Freire, 1967, p. 39

"TODOS JUNTOS E MISTURADOS."

Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente
de relações que é. Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na
medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios.
Freire, 1967, p. 39

RESUMO

CORDEIRO, Leonardo Zenha "A queda da paçoca":sobre as práticas docentes e
a cultura digital no contexto do Ensino Médio. 2016. 156 f. Tese (Doutorado em
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
Neste trabalho, buscamos trazer as aproximações entre as áreas de
educação e tecnologias, traçando vários olhares, do ponto de vista macro até as
práticas de professores com alunos. No que tange a educação e as tecnologias, elas
vão se confundindo com as minhas próprias práticas, usos e trocas com as
tecnologias digitas e vão se multiplicando, mas, para a didática da tese, foram
divididas, compondo um mosaico sob três perspectivas:uma discussão mais ampla
sobre as tecnologias Digitais (TDIC) no âmbito educacional ;considerando-as dentro
de um projeto específico para o Ensino Médio;afinando o olhar na perspectiva do
cotidiano dos usos e das práticas dos professores, envolvendo tecnologias digitais
na perspectiva do tecnicismo/e ou cibercultura/e ou cultura digital. A pesquisa teve
como principal objetivo analisar a penetração das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) em práticas informais e formais, além das
contribuições dessas práticas para o cotidiano da sala de aula e da escola, e das
relações professor/aluno. As análises parciais apontam que o uso e o acesso às
tecnologias estão se tornando cada vez mais presentes no cotidiano dos
professores, no entanto quais os processos que potencializam essas práticas no
cotidiano da escola e da sala de aula?
Palavras-chaves: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Penetração
das TDIC. Educação informal. Educação Formal.

ABSTRACT

CORDEIRO, Leonardo Zenha."The fall of the Paçoca": on the teaching practices
and digital culture in the context of Médio. 2016. 156 f. Tese (Doutorado em Políticas
Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
In this work, we seek to bring the approaches between the areas of education
and technology, drawing several glances, macro perspective to the teacher practices
with students. Regarding education and technology, they will be confused with my
own practices, uses and exchanges with digitas technologies and will be multiplying,
but for the teaching of the theory, were divided, making a mosaic from three
perspectives: one broader discussion of the digital technologies (TDIC) in the
education sector, considering them within a specific project for high school; thinning
the look in everyday perspective of the uses and practices of teachers, involving
digital technologies in technicality perspective / cyberculture and or / and or digital
culture. The research aimed to analyze the penetration of Digital Technologies of
Information and Communication (TDIC) in informal and formal practices, and the
contributions of these practices to the daily life of the classroom and school, and the
teacher / student relationships. Partial analyzes indicate that the use of and access to
technologies are becoming increasingly present in the daily lives of teachers,
however the processes that leverage these practices daily at school and classroom?
Keywords: Digital Technologies of Information and Communication. Penetration of
TDIC. Informal Education. Formal education.
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APRESENTAÇÃO

O propósito inicial aqui é apresentar a tese e a forma como foi organizada,
descrevendo o caminho de investigação sintetizado em duas partes e suas subdivisões. O eixo central da investigação é entender a penetrabilidade das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no cotidiano dos
docentes. A via escolhida para chegar aos objetivos foi pesquisar as práticas dos
docentes no cotidiano do Ensino Médio, considerando processos formais e
informais, com o uso das TDIC em escolas públicas.
Ressalto as impossibilidades de este texto-síntese abarcar todas as vivências
desta vereda apertada, que considero cheia de riquezas para a pesquisa e o
pesquisador. Nesse sentido, a opção foi ressaltar os métodos empregados para a
percepção dos objetivos da pesquisa, perpassando questões conceituais e práticas,
assim como profissionais, enquanto não apenas observador ou explorador, mas
como vivente do meio.
Percebendo as transformações atuais e as possibilidades nos usos, nos
contextos sociais e educativos com as TDIC, percorro um pensamento no intuito
inicial de situar onde os problemas estão presentes. Discorro sobre o contexto das
tecnologias digitais e a sociedade a partir de questões práticas, simples e
imperceptíveis do uso das TDIC que vivenciamos hoje. Esse é o ponto de partida
das questões que serão aprofundadas nesta tese, e que denomino ―Dilemas inicias‖,
ou seja, um ponto de partida.
Esses fundamentos e referências iniciais situam os elementos presentes no
caminho a ser seguido, ou seja, nos ―Procedimentos metodológicos‖. Nesse
capítulo, situo a escolhas de método que foram realizadas para se chegar aos
objetivos, com ênfase na pesquisa qualitativa e na utilização de várias estratégias.
Utilizo-me da descrição dos conteúdos, do questionário semiestruturado e da
pesquisa de campo junto aos professores, além de entrevistas semiestruturadas. No
entanto, a questão central é trazer o cotidiano de pesquisa e do pesquisador de
forma imbricada, já que são desencadeadores da proposta de investigação, bem
como do processo que leva ao onde queremos chegar.

15

Essa opção de trazer as questões da vida pessoal do pesquisador e das
experiências nos traçados da tese está presente em um capítulo chamado ―Em um
ponto da colcha‖. Nessa parte, consideramos fundamental esse olhar para o
desenvolvimento da pesquisa, relacionando as práticas profissionais e algumas
questões para pensar as TDIC, os professores e a educação, no cotidiano da
cibercultura e da cultura digital, na sociedade.
Depois desse início, ressalto os entendimentos conceituais que fundamentam
os eixos centrais sobre o que estou denominando de Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC), bem como os teóricos que utilizei para melhor
compreender o fenômeno tecnológico na sociedade atual.
A próxima referência é situar o que estou chamando de penetrabilidade das
tecnologias (TDIC) e em quais circunstâncias pretendo direcionar os estudos. Nesse
sentido, utilizo autores que definem a educação formal, não formal e informal e os
teóricos de referência na área das práticas de uso, do cotidiano, da cultura digital e
da cibercultura. Essa perspectiva aponta a forma como a pesquisa foi sendo
concebida e percebida, em consonância com a realidade experienciada e as
teorias/teóricos na área.
A estrutura dos capítulos finais está organizada em dois momentos. No
primeiro apresento os dados do questionário on-line aplicado aos docentes. Utilizome desse mecanismo para me aproximar dos professores e de seus usos das
tecnologias digitais. Descrevo e contextualizo esses dados, no entendimento da
necessidade de pensar quem são esses docentes e quais os limites e possibilidades
das TDIC nas suas perspectivas. Essa investida acontece no contexto do Ensino
Médio, dentro do Projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖, da rede de ensino pública
estadual de Minas Gerais.
No último capítulo, o foco é acompanhar a escola e os professores que
desenvolvem o projeto, em suas práticas de sala de aula e fora dela, com as TDIC.
Nesse texto, descrevo as experiências presenciadas no cotidiano da escola junto
com os professores do projeto, nas aulas de suas respectivas disciplinas e na
formação no Pacto para o Ensino Médio. Nessa imersão, surgem questões de usos
e posturas em relação às TDIC e às relações sociais dentro da escola e nas redes
sociais. As vivências dentro da escola revelam toda uma complexidade e diferenças
sobre os pensamentos e as práticas dos docentes nesse cotidiano multifacetado e
vivo. O capítulo aprofunda as discussões a partir das práticas de dois professores de
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Física que, no desenvolvimento da pesquisa, foram se tornando parte fundamental
para se entender a penetrabilidade das TDIC, da cultura digital e da cibercultura
como o contrário do uso apenas de cunho técnico ou mecânico.
Nas Considerações Finais, retomo os conceitos estudados e, à luz das
experiências

vividas,

traço

algumas

evidências

e

percepções

sobre

as

potencialidades das Tecnologias Digitais, aliando o cotidiano e as potencialidades
percebidas pelos professores para seus usos. Estão em jogo também suas múltiplas
capacidades e capilaridades, penetráveis entre os sujeitos, e a necessidade de se
repensar a escola e as múltiplas possibilidades de outras práticas que contemplem
os processos de trocas comunicacionais que podem abrir ou fechar potenciais
dentro da escola e fora dela.

Dilemas Iniciais

Durante os anos de pesquisa/extensão/ensino na área, envolvendo os usos
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), a educação e o
curso de Doutorado, aliado ao processo de militância que envolve questões
múltiplas, participei de discussões fervorosas e algumas questões bem práticas
sobre os usos das TDIC que, no momento, se misturam a este texto final.
Nesse cenário, a pesquisa foi sendo apurada, percebendo-se que os
professores, independentemente de crenças religiosas ou posições políticas, usam
as tecnologias digitais em atividades de entretenimento, de relações comerciais e
financeiras, de relacionamentos interpessoais, nos mais variados espaços em que
vivem socialmente. Entretanto, em suas relações e contextos profissionais, ou seja,
no ambiente escolar, a penetrabilidade das tecnologias digitais existe de forma muito
reduzida. Por que isso acontece?
Sabemos que existem alguns professores/grupos/escolas com práticas
efetivas de usos mediados pelas TDIC, possibilitando novas formas de potencializar
práticas que ultrapassam questões como aprendizagem ou aquisição de
conhecimento. Esses modos contribuem para estabelecer, entre outras coisas,
autonomia, trocas constantes, aproximação intergeracional e cumplicidade entre
docentes, alunos, além de um repensar da escola sobre outros aspectos. Mas como
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essas práticas estão surgindo e em quais circunstâncias? O que definiria as
possibilidades da penetração das tecnologias na realidade profissional e social
desses sujeitos? Será a organização escolar um impedimento para os usos das
tecnologias digitais?
Entre outras indagações presentes na área da educação e nos usos das
TDIC, estas figuram desde o momento dos objetivos iniciais, que foram sendo
percebidos e se tornando realidade com o andamento da pesquisa. O que sempre
foi presente nas minhas práticas como profissional foi sendo explorado na pesquisa,
já que considero o binômio profissional/pesquisador o eixo fundamental para o
desenvolvimento do trabalho, que agora vai sendo relatado em seus objetivos,
caminhos metodológicos e conceituais, na escrita final.
Nesse sentido, e dizendo de outra forma, optamos por relatar os estímulos
que foram emergindo das experiências sociais vividas antes e durante a pesquisa e
que permitiram olhar as situações de penetração das TDIC no cotidiano com uma
perspicácia que consideramos reveladora, desafiadora, e complexa. Um dos
primeiros aspectos, nessa conjuntura, que consideramos importante pensar é como
se dá essa realidade de inserção tecnológica, em um primeiro momento, de forma
física, ou seja, de equipamentos e serviços?
Conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas1, hoje, no Brasil, existem
136 milhões de computadores, o que equivale a 3/5 da população brasileira, entre
usuários e empresas. Por meio de uma análise comparativa, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios – PNAD (2005; 2008; 2009; 2011) constatou que o
número de casas com computadores e acesso à internet subiu de 22 milhões, em
2005, para mais de 65 milhões, em 2011. Entre esses computadores, mais de 70%
têm acesso à rede de computadores. As estimativas da PNAD (2011) mostraram
que o contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham telefone
móvel celular para uso pessoal foi estimado em 115,4 milhões, o que correspondia a
69,1% da população.
Frente à pesquisa de 2005, quando havia 55,7 milhões de pessoas que
possuíam esse aparelho, ou 36,6% da população, o crescimento foi de 107,2%. No
mesmo período, a população de 10 anos ou mais de idade do país cresceu 9,7%: de

1

25ª Pesquisa Anual da FGV-EAESP-CIA de uso de TI, 2014, Mercado Brasileiro de TI e Uso nas
Empresas. Fonte: <http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/pesqti-gvcia2014noticias.pdf>.
Acesso: maio 2015.
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152,3 milhões de pessoas, em 2005, para 167,0 milhões de pessoas, em 2011.
Mesmo de forma genérica, esses dados demonstram o crescimento de usuários das
tecnologias digitais.
Nos dias atuais, quando entramos em um banco para sacar dinheiro, todas as
nossas informações estão armazenadas em um chip, que, em contato com um
banco de dados, identifica-nos digitalmente e nos permite fazer transações
comerciais e acessar nossa conta. Esse contato diário que passa, algumas vezes,
despercebido é composto de tecnologias digitais. Nas comunicações pelos telefones
celulares, hoje transformados em computadores portáteis como os smartphones,
estamos diariamente envolvidos com as tecnologias digitais.
De que forma essas tecnologias estão penetrando em nossas vidas, no
sentido de transformar o cotidiano e propiciar benefícios na prática docente? É
nesse sentido, buscando perceber e compreender a penetração das tecnologias
digitais no cotidiano da vida dos professores, que esta investigação foi se
desenvolvendo. Para isso, começamos a discutir questões metodológicas e modos
que foram utilizados para se chegar nos objetivos da pesquisa.

Procedimentos metodológicos: um processo em (des)construção

Desde o início desta investigação, a pesquisa se caracterizou como
qualitativa. Assim, apresentarei os meios e os procedimentos que foram utilizados
para abordar as questões de investigação de maneira exploratória. Nesse sentido,
os meios e as formas vão ao encontro dos autores Mazzotti e Gewandsznajder
(2002, p. 165), quando afirmam que, ―ao contrário das pesquisas quantitativas, as
investigações qualitativas são definidas pela sua diversidade e flexibilidade, e não
admitem regras precisas‖.
Busquei fontes variadas para interpretar os dados a partir de algumas
estratégias centradas nas TDIC, nos docentes, na educação e nas conexões no
processo de construção e apropriação do conhecimento, ou seja, tentei extrapolar,
sem perder o rigor de uma pesquisa científica. Mesmo ao ter essas definições em
evidência, algumas perguntas estavam presentes em meu vocabulário e nos meus
caminhos metodológicos. Uma delas foi: quais os vários elementos, dentro dessa
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abordagem qualitativa, que foram utilizados? Quais elementos estão presentes nesta
pesquisa, em consonância com o marco das pesquisas qualitativas?
Um dos vários aspectos de relevo, entre os elementos que foram se
consolidando durante os anos de investigação que compõem algumas partes desta
costura final e, nesse momento de construção do texto, foram se revelando com
mais ênfase – ou, pode ser dito, surgiram como elementos fundantes no sentido de
construção, e não centrais, que começo a tentar expor aqui. No entanto, não
consideramos hierarquicamente, mas um conjunto com vários pontos e, em alguns
momentos, são mais vistos ou de relevo maior, nas várias pontas dessa colcha de
retalhos, e fazem parte de um todo.
Um dos pontos desse enredo são o que podemos chamar de ―histórico de
vida do autor da tese‖ ou aquele que propôs o estudo, mais voltado para suas
práticas e suas experiências cotidianas, desde o momento da escolha do tema, ao
processo de trabalho para se chegar ao texto final – que acredito ser mais um
recomeço ou tudo junto, ou uma continuidade que necessita de reflexão. Ao saber
das limitações e ao viver as turbulências dessa escolha, buscarei expor como se deu
esse apuramento. Alguns autores dialogam dentro do campo da sociologia, que se
aproxima na mesma perspectiva de buscar, como, por exemplo, Abraão (2004),
Bueno (2002), Ferraroti (1991) e Larrosa (2001). Dentre esses primeiros autores,
uma das reflexões de Ferraroti (1991) define um pouco o que pretendo dizer.
Segundo ele, a relação de troca nos trabalhos de campo ultrapassa a lógica
mecanicista da pesquisa, até chegando assumir os riscos. Ressalto que a intenção
não é a definição de apenas um método ou uma abordagem, mas, sim, utilizar vários
métodos. Entre eles, utilizo a autobiografia para contextualizar as conexões
realizadas entre a pesquisa e as intenções de investigação, e como aliada para
pensar as questões no cotidiano da investigação
Esta pesquisa foi realizada em três eixos. Um deles mais amplo, ou seja, uma
discussão inicial pensando as políticas públicas na área das tecnologias digitais e
suas influências, fruto ainda de uma caminhada do mestrado que não pode ser
ignorada. No entanto, repensada e recontextualizada, passando pela investigação
na área que chamo ―imersão no campo‖, que se mistura à atuação profissional no
projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖, que será abordado mais à frente (Cap.2),
utilizando contato com textos, definições do projeto e contato com os professores.
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Nessa fase, utilizei como recurso a descrição do projeto e algumas análises
de conteúdo, aliadas ao recolhimento de dados empíricos e ao questionário com
perguntas fechadas e algumas abertas, emitido por meio do Google Formulários 2 a
professores que concordaram em participar da pesquisa. A escolha do Google
Formulários partiu de sua praticidade e da possibilidade do envio on-line para os
professores responderem (SUPPORT..., 2013).
Por último, ao utilizar o método do ―tipo etnográfico‖ (ANDRÉ, 1995), com o
processo de presença in loco no cotidiano do projeto em uma escola pública,
consegui acompanhar o cotidiano da formação dos professores dentro do ―Projeto
Pacto para Ensino Médio‖3, o dia a dia da escola, da atuação de dois professores de
Física nas salas de aula e fora delas, inclusive na internet, preferencialmente nas
redes sociais digitais, além do corpo docente de forma mais aberta, em outros
espaços da escola. Um desses professores era de Tecnologias, dentro do projeto
―Reinventando o Ensino Médio‖, e o outro de Física, que, durante o processo de
acompanhamento, foi se revelando parte desta pesquisa para repensar todos os
processos de penetração das TDIC e seus desdobramentos no contexto que estou
chamando de cibercultura/cultura digital, no contexto da escola.
Pontos que não eram referência ou centrais, pensando vários centros da
pesquisa, pelo contato diário e suas práticas envolvendo as tecnologias digitais
foram se tornando não apenas parte integrante, mas ponto de conexão para se
pensar a própria pesquisa e as práticas e penetração das TDIC no cotidiano dos
docentes.
São esses elementos citados anteriormente que conectam com a pesquisa e
os métodos que busquei de maneira prática, ou seja, considerando os elementos

2

Descrição no site de suporte do Google sobre o Google Formulários: ―Pode-se planejar eventos,
criar pesquisas ou votações e preparar testes para alunos, bem como coletar outras informações de
forma simples e rápida com os Formulários Google. É possível criar um formulário a partir do drive
ou de qualquer planilha já existente, também registrar as respostas a esse formulário‖.
(SUPPORT..., 2013).

3

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Pnem), instituído pela Portaria nº
1.140, de 22 de novembro de 2013, representa a articulação e a coordenação de ações e
estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital na formulação e implantação de
políticas para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes
modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito.Por meio do
Pacto, secretarias estaduais de educação e as Instituições de Ensino Superior assumem o
compromisso de valorizar a formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos
que atuam no Ensino Médio público, assim como de discutir e atualizar as práticas docentes.Fonte:
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/ Acesso :Maio 2015
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pulsantes da minha vida que aliam: estudante de doutorado/pesquisador,
pedagogo/professor/produtor de mídias/militante na área que envolve tecnologias e
educação. No entanto, antes esses elementos eram parte apenas externa da escrita
final, estavam em uma perspectiva que não considerava o cotidiano ou as
transformações da pesquisa pelo campo de forma mais compreensível ou
considerável. Nesse sentido, optamos pelo arrojo possível de trazer essas questões
de mudanças para a escrita, o que foi determinante na investigação.
Oliveira (2008), em estudos sobre vida, cotidiano e educação, compartilha do
mesmo sentido:
Estou considerando como premissa a ideia de que os processos de criação
de conhecimento científico são, sempre, processos sociais nos quais as
estruturas sociais, as relações de poder, as circunstâncias do momento, as
possibilidades da competência científica e da vida pessoal dos
pesquisadores, os espaços tempos nos quais tudo será pensado, vivido e
produzido se enredam. (OLIVEIRA, 2008, p. 165).

Essa compreensão foi se tornando mais nítida do meio para o final da
pesquisa, depois de cursar as disciplinas do programa. Esses rumos foram se
tornando mais explícitos, palpáveis e possíveis, e cada vez mais fazendo sentido
para o todo e para as partes.
Outros autores abordam a perspectiva do cotidiano e de suas pesquisas,
como Oliveira (2008), na perspectiva das experiências e todas as multiplicidades;
Alves e Garcia(2008), na perspectiva do cotidiano da escola; Penin (1995), com um
enfoque mais voltado para a Geografia e Martins (1998), envolvendo a Sociologia e
a Geografia. Na educação, autores como Ferraço (2007) focam em redes de
saberes e fazeres da escola e Aldo Filho (2007), na pesquisa do cotidiano da escola
e suas multiplicidades.
Mesmo que tenha aproximações e até pontos de interseção, o enfoque que
pretendo seguir, no início do desenvolvimento da tese, é o cotidiano profissional em
torno da temática e seus pontos de potencialidade para se pensar os caminhos
metodológicos que foram compondo essa paisagem. Pode-se dizer que, conforme
Gergen e Gergen (2006), no texto sobre a investigação qualitativa e suas tensões e
transformações, é possível fazer uma análise do processo do pesquisador e de suas
formas de fazer pesquisa. Essas reflexões aproximam-se de como fomos nos
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situando nas formas de investigação e nos alinhando nesse mesmo prisma4.
Não estamos mais estudando indivíduos independentes (átomos sociais), mas
entrando, em vez disso, em um campo de relações no qual nós, como
pesquisadores, somos inteiros. E, assim como no efeito de Heisenberg, à medida
que embarcamos em nossa pesquisa, alteramos a composição do campo. Agir como
pesquisador é perturbar inerentemente o sistema de relações, e tal como o bater das
asas de uma borboleta na China, os efeitos da própria pesquisa podem dar a origem
a múltiplos eventos imprevistos a distância (GERGEN; GERGEN, 2006, p. 383).
Podemos dizer que, no caminho, ou como disseram os autores citados, nessa
―embarcação‖ ou nessa nau, fomos entrelaçando os ―nós‖ enquanto pesquisadores e
o contexto da pesquisa e, mesmo que tenham separações, as situações de
pesquisa/de inserção profissional/cotidano, cada vez mais, foram se amalgamando.
Essas

situações

muitas

vezes

aconteciam

de

formas

não

perceptíveis,

principalmente nos momentos de campo, como nas observações na escola, na sala
de aula, nos outros espaços da escola e fora dela e com as TDIC.
Nessa abordagem, uma das dificuldades foi conseguir teorias que
contemplassem essas transformações durante a pesquisa, que não são apenas o
olhar de pesquisador, mas a vivência e o envolvimento que muitas pesquisas têm
com a realidade e seus desdobramentos. Neste caso, quero deixar bem claras as
minhas opções. Meus objetivos de investigação foram se desenvolvendo a partir de
meu envolvimento com o a temática e os envolvidos, ou seja, todo o contexto aliado
às discussões e às reflexões envolvendo a área e o todo. Esta forma de
compreender a pesquisa e fazer a investigação alinha-se ao que esses dois autores
se referem:
Três atividades genéricas, interligadas, definem o processo da pesquisa
qualitativa. Elas seguem uma variedade de rótulos diferentes, incluindo os
de teoria, método, análise, ontologia, epistemologia e metodologia. Por trás
desses termos está a biografia pessoal do pesquisador, o qual fala a partir
de uma determinada perspectiva de classe, de gênero, de raça, de cultura e
de uma comunidade étnica. Esse pesquisador marcado pelo gênero,
situado em múltiplas culturas, aborda o mundo com um conjunto de ideias,
um esquema (teoria, ontologia) que especifica uma série de questões
(epistemologia) que ele então examina em aspectos específicos
(metodologia e análise). Ou seja, o pesquisador coleta materiais empíricos
que tenham ligação com a questão, para então analisá-los a seu respeito.
Cada pesquisador fala a partir de uma comunidade interpretativa distinta
que configura, em seu modo especial [...]. (DENZIN; LINCOLN, 2006 p. 32).

4

Referência aqui ao prisma com entrada de luz branca e saída de um espectro de luzes variáveis,
mas com mesma matriz.
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Para Denzin e Lincoln (2006), todos os processos estão influenciados e
representados pelo autor da pesquisa ou do proponente, impregnando suas
escolhas e os processos interpretativos, e é nesse sentido que considero as fases
da pesquisa, mesmo que com uma organização que esteja um pouco definida a
priori, visto que esse desenvolvimento esteve sempre sujeito a transformações e
impregnado pela vivência e pelas experiências.
Uma aproximação que me pareceu pertinente na busca pelo método que
contemplasse, em muitas partes, minhas escolhas de pesquisa e as complexidades
da investigação percebidas durante o processo está presente no termo encontrado
no Livro Pesquisa em educação: conceituando a bricolagem, de Kincheloe e Berry
(2007). Mesmo que não seja uma aproximação em toda a sua completude, mesmo
porque, para esses autores, com uma tradição referenciada pelas teorias da
complexidade de Maturana e Varela, esse processo é considerado inalcançável ou a
incompletude é condição fundamental para o entendimento enquanto pesquisador.
Pela explanação exposta a seguir, vejo muitas aproximações nas formas
encontradas de fazer a pesquisa, assim como nas questões sobre a atuação do
pesquisador no seu campo profissional e na sua forma de fazer pesquisa.
Para Kincheloe e Berry (2007), existe uma multiplicidade que necessita um
―novo patamar de autoconsciência e discernimento da pesquisa‖, exigindo esforços e
perspicácia para não descartar nem subestimar os olhares que estão presentes, mas
a tentativa de perceber como a complexidade da realidade pode ser percebida,
[...] com relação aos inúmeros contextos em que o pesquisador opera. À
medida que se trabalha para expor as várias estruturas que moldam de
forma dissimulada as nossas narrativas de pesquisas e de outros
estudiosos, a bricolagem destaca o relacionamento entre as formas de ver
de um pesquisador e o lugar social de sua história pessoal. (KINCHELOE;
BERRY, 2007, p. 16).

Essas compreensões sobre o lugar social do pesquisador, segundo os
critérios da bricolagem, não são deterministas porque, nessa perspectiva, não existe
a centralidade quando se adotam esses critérios. Outros fatores fazem parte dessa
complexidade, como as escolhas das metodologias utilizadas e das múltiplas formas
de abordagem e de interpretação.
Denzin e Lincoln (2006), nesse mesmo sentido, concordam com essa forma
de fazer a pesquisa, como um montador e um confeccionador de colchas,
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dependendo de seu contexto e de sua inserção social, misturando-se nesse
processo, não apenas como pesquisador, mas como ―transformador‖, que, através
de múltiplas improvisações, revela a complexidade do estudo e/ou da realidade.
Nessa impregnação de sentidos e proposições, ou seja, a tese propriamente dita,
nesse fazer, foram utilizados múltiplos métodos e diversas formas de perceber a
realidade. Tais formas não podem ser hierarquizadas e nem deixadas de lado, não
de forma ilusória e ingênua, mas problematizando seus vários pontos. Entre os
pontos de vista compartilhados que não podem ser eliminados, e que
tradicionalmente eram eliminados, estão, por exemplo, os pontos de conflito e as
tensões que são inerentes ao processo.
O que não era revelado antes, agora torna-se o centro. Algo que deixo em
evidência é que sempre percebi a necessidade de se colocar nesta rede o
desenvolvimento da pesquisa, na tentativa de expor no texto questões como as
escolhas estabelecidas e os rumos tomados nas formas estabelecidas. Isso será
exposto de forma mais compreensível a seguir.
Outro ponto aqui intimamente relacionado a essas formas de fazer é o
cotidiano da vida ou suas práticas, tanto na forma como nos métodos, no desenrolar
deste novelo. Envolvendo todas as complexidades exigidas para essa compreensão
e sabendo que, como pesquisador, são impossíveis apreensões e percepções em
sua completude, no entanto, não podemos excluir ―as águas agitadas‖, como diriam
Kincheloe e Berry (2007), não nos esquecendo das questões sociais, históricas e
culturais.
O último item neste processo, de acordo com o tema central da tese, é a
possibilidade de se ter múltiplas vozes e diversas possibilidades, o que se pode
obter com os usos das TDIC.
Por fim, um desafio ainda maior está no atual processo de transformação
tecnológica, que é um convite à criação do que poderíamos considerar ―laboratório
da vida‖. Ou seja, as condições tecnológicas permitem a realização de experiências
sociais em uma escala sem precedentes – a criação de novas condições de
intercâmbio que poderiam abrir possibilidades (DENZIN; LINCOLN 2006, p. 88). Tais
possibilidades das tecnologias aliadas às experiências dentro da pesquisa e dentro
do

meu

próprio

desenvolvimento

como

estudante/profissional/pesquisador,

despertou-me para começar o estudo, voltando-me para a relação de pesquisador
com seu cotidiano e revisitando o cotidiano de pesquisa entrelaçado ao todo.
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Em um ponto da colcha

―O olho finaliza, a lente só revela E o coração numera cada
batida esquecida...‖
Lenine, “Cupim de Ferro”, 2015

Figura 1: Marcas com vida.

Fonte: Arquivo Pessoal

Na caixa da vida e no exercício de viver estão contidas várias práticas.
Podemos delinear todas elas? O exercício de contar a história, de trocar, de
sobreviver, de comer, de transformar, de pensar, de se comunicar de publicar,
compartilhar, amar, chorar, sofrer, vencer, perder... Podemos todas elas descrever?
Acredito que não. Voltaremos, mais à frente, a discutir sobre esses exercícios e
como fomos tentando fazer isso. Por enquanto, entraram duas músicas que foram
importantes nessa travessia, ―Lembrete‖ e ―Cupim de ferro‖, e algumas frases, na
tentativa de trazer para o texto outros elementos que são e foram constitutivos e que
são ligações para descrever, analisar, repensar, refletir sobre esse percurso.
No plano específico da pesquisa de doutorado, que podemos denominar
menos amplo ou mais restrito ou apenas um recorte, há alguns pontos
denominadores desta travessia, algumas vezes constantes e lineares e, em outros
momentos, mutáveis e inconstantes, constituindo os quatro anos. A proposição
central do doutorado foi chegar às conclusões e, consequentemente, à elaboração
final deste texto. Podemos dizer que chegamos à elaboração final por agora.
Outro ponto que posso afirmar é que, neste texto, existe um processo de
estudo envolvendo reflexões a partir de ações, ou tudo junto, ou uma tentativa de
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entender o uso de tecnologias no cotidiano dos docentes. O restante das
afirmações, deixo-o para os avaliadores e para todos os outros que vão ler esta tese
e tirar suas próprias conclusões. Mas, afinal, o que seria uma tese? Essa é uma
pergunta que me acompanhou e me acompanha, a todo instante.
Conforme o dicionário Michaelis (1999), ―a Tese é um assunto, um tema, um
objeto‖, por ser uma ―Monografia para ser defendida em público, em exames de
doutorado e concursos do magistério nas escolas superiores‖. Podemos dizer que é
também ―uma proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por
alguém‖, como no grego thesis, que significa ―proposição‖ com base em
determinadas hipóteses ou pressupostos. Aqui, considero a palavra tese importante
para começar as reflexões e dizer quais as ―proposições‖ que me fizeram caminhar
até aqui, chegando a continuar a propor.
Eco, em sua obra Como escrever uma tese (1999), chama a atenção aos
métodos para se fazer a tese e ressalta também os processos para essas
proposições e seus recortes para se chegar a um trabalho final. Na natureza do
trabalho, Eco afirma justamente que o trabalho na tese – ou o que ele chama de
Ph.D – ocorre a longo prazo, quando se está em uma idade mais tenra e há a
necessidade de ser original. Outro ponto mencionado pelo autor corresponde às
intenções, que são os vínculos entre as questões metodológicas e as experiências
do candidato, não deixando de lado algumas regras para o trabalho da tese. Esse é
o âmbito das experiências, no sentido bem prático da palavra – ou podemos dizer
das ações –, no sentido direto de contato perceptivo que envolve emoções, ou seja,
a própria vida.
Então comecemos pelo mais simples. Entendo o simples aqui como o mais
próximo, não no sentido menor ou menos complexo, mas sobre o passado que hoje
nos representa e é constitutivo. Acredito que, dessa forma, pensar o passado para
projetar o futuro seja uma prática importante para reflexões e ações futuras, mesmo
que, de certa forma, seja árduo e nem sempre possível representá-lo, em toda a sua
completude, por meio da escrita.
Quero trazer as coisas da vida, que foram tão presentes nesta caminhada e
que, muitas vezes, em um trabalho acadêmico, vão ficando distantes ou não ditas,
quase imperceptíveis no presente. Quero trazer as questões práticas do cotidiano
para as várias possibilidades que foram importantes e têm lugar dentro desta tese.
Nesse sentido, tentarei expor alguns momentos relevantes da minha vida e/ou da
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minha carreira acadêmica e profissional, fundamentais para a investigação atual e
que estarão presentes neste trabalho de pesquisa.
Para começar, cito a graduação cursada por mim em Pedagogia, na
Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 2001. Foi iniciada principalmente
por influência da irmã, também pedagoga, e pelos trabalhos junto à Igreja Católica e
aos movimentos sociais, mais especificamente os ligados a ela, como a associação
na qual havia a catequese e reuniões sobre os problemas do bairro, mas que
também era espaço educativo para crianças, jovens e adultos. Esses trabalhos e
discussões políticas que aconteciam foram se revelando uma paixão pela
transformação e uma opção e desejo pelas mudanças na educação. Conforme
Gadotti (1981, p. 82):
[...] ao novo educador compete refazer a educação, reinventando, criar
condições objetivas para que uma educação democrática seja possível,
criar uma alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento de um novo
tipo de pessoas, solidárias, preocupadas em superar o individualismo criado
pela exploração capitalista do trabalho, preocupadas com um novo projeto
social e político que construa uma sociedade mais justa, mais igualitária.

Acredito que essas esperanças até hoje estão presentes em minha vida, em
meus trabalhos e em minha militância diária, algo que não parou, apesar de tantas
dificuldades que vivemos, principalmente nós, profissionais da educação.
No começo, foi um sonho realizado passar em um vestibular extremamente
concorrido e entrar para uma universidade pública. Mudança de lugar, conhecer
pessoas novas. Participar de aulas e seminários com professores tão ilustres como
Miguel Arroyo (1991), ―capacidade de perceber alguns elementos materiais para
perceber a formação humana‖; Oder José dos Santos (1992), ―as pedagogias dos
conflitos sociais‖; Magda Soares (1998), ―o letramento como perspectiva de ler o
mundo‖, que já estavam quase se aposentando. Tive o prazer de conhecer e
vivenciar experiências com professores como Juarez Dayrell (2006), ―pedagogia das
juventudes‖; Gildo Scalco, ―o pensamento complexo‖5 e Juliane Correa ―tecnologias
do eu‖ ― com quem tive o prazer de trabalhar e aprender junto até os dias atuais.
Essas questões são marcas importantes que trouxeram várias transformações no
repensar das noções de educação, e as possibilidades de caminhos a serem
construídos.
5

NEPPCON, Núcleo do pensamento complexo Fae/UFMG.
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Essa realidade de atuação profissional na educação, nas escolas e na vida
foram se amalgamando no processo. Essas questões são fundamentais para o
resgate de um projeto individual e reverberam enquanto o acreditar em um projeto
de sociedade, que podemos inovar e reinventar os processos educacionais. Acredito
que, a partir dessa realidade, as marcas foram se solidificando e se tornando
referência em nossas vivências. Esse é o primeiro ponto desse despertar para olhar
para a escola, os professores, dentro da pesquisa, na tentativa de superar uma
métrica científica. Ou seja, essa sensibilização foi fundamental para me aprofundar
no campo e perceber os seus meandros.
No início do curso, uma das primeiras oportunidades de trabalho foi junto a
um projeto de extensão de pré-vestibular para trabalhadores da construção civil no
Barreiro de Baixo, um bairro da classe operária de Belo Horizonte. Esse projeto era
coordenado pelo professor Gildo Scalco. Durante as aulas convencionais de
Matemática e Português, podíamos experimentar novos conteúdos sobre relações
de trabalho, relações de classe, situação do cotidiano do trabalho, entre outros.
Experimentamos mais práticas, como a produção de programas de rádio até idas a
conferências de Educação de Jovens e Adultos. Foi importante vivenciar o processo
de exclusão pelo qual passam os trabalhadores. Quando se tem como perspectiva
entrar em uma universidade pública, algo possível com a adesão de várias
universidades ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), tal possibilidade se torna
mais democrática, porém ainda não o suficiente para tornar o acesso extensivo a
todos.
Ainda no período de graduação, pude participar também como bolsista de
pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) no projeto ―Observatório da Juventude6‖, coordenado pelo professor Juarez
Dayrell. Nesse período, conseguimos fazer uma grande pesquisa sobre o retrato dos
jovens da periferia de Belo Horizonte, pesquisa de cunho etnográfico junto a grupos
de jovens negros de periferia ligados ao RAP, à capoeira, à umbanda e ao
candomblé, bem como nos aproximar de movimentos sociais da juventude no
cenário de Belo Horizonte e do Brasil.
[...] eles são seres humanos, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito
de suas condições e de suas experiências de vida, posicionam-se, possuem
6

UFMG, 2013.
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desejos e propostas de melhoria de vida. Acreditamos que é nesse
processo que cada um deles vai se construindo e sendo construído como
sujeito: um ser singular que se apropria do social, transformado em
representações, aspirações e práticas, que interpreta e dá sentido ao seu
mundo e às relações que mantém. (DAYRELL, 2003, p. 25).

Nessa caminhada, pude perceber o quanto a exclusão de jovens de periferia
era uma realidade e o quanto a escola dialoga pouco com as juventudes, algo que
aqui, neste processo de investigação, presenciei como possibilidade pelo
acompanhamento de uma professora de escola pública que surgiu no caminho da
pesquisa, principalmente com práticas próximas dos alunos, utilizando as TDIC e as
redes sociais digitais, mostrando todas as potencialidades das TDIC, por ser uma
prática presente no cotidiano dos jovens, principalmente.
Nesse processo de trabalho sobre a juventude e a linguagem dos meios
comunicativos, vários foram os estudos apresentados em congressos e em revistas.
Esse projeto rende também até hoje grandes amizades e convívio com os jovens
que tiveram, a partir desse diálogo e dessa oportunidade, como abrir caminho em
horizontes não visitados. Percebi e presenciei os deslocamentos daqueles que
estavam à margem para centros de difusão e apropriação de novas formas de fazer
na cultura, nos meios de comunicação e em outros espaços nos quais foram se
tornando protagonistas.
Desse trabalho, surgiu a oportunidade de coordenar o projeto Jovens
Escolhas, dentro de uma Organização Não Governamental (ONG), a Oficina de
Imagens7, que trabalha com a temática da fotografia, do áudiovisual e do trabalho
educativo com a juventude. Nesse período, surgiram trabalhos enquanto
coordenador/pedagogo/educador da ONG em várias práticas dos meios de
comunicação, entre jovens e educadores que utilizavam os meios audiovisuais e as
intervenções em comunidades pobres, vilas e favelas. Aqui, o mais valioso que vai
ao encontro da tese é perceber o quanto a realidade e as intervenções foram se
consolidando dentro da ONG, da qual faço parte até os dias atuais, como
colaborador, nas relações informais, por exemplo, em projetos e conversas sobre a
educação e seus rumos no país, aliando os modos formais (dentro de escolas) e
informais (na rua, na praça, entre outros), podendo experimentar novas práticas,
aliando rádio, teatro e blogs. Sempre acreditei que existiam possibilidades de
trabalho conjunto entre professores e jovens, escolas e associações, entre outros.
7

http://oficinadeimagens.org.br/.Acesso maio de 2013.
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Tais fatos me remetem às perguntas da pesquisa: O que define essas novas
aberturas, isto é, essas novas possibilidades? O professor e sua formação, as
múltiplas possibilidades de conexões ou a possibilidade de presença nesse mar
abundante conectivo?
Nesse período, também foi importante participar de intervenções em várias
escolas, utilizando vídeos, programas de rádio e perceber ainda que a distância das
práticas da sala de aula do cotidiano da comunicação dos jovens, por exemplo, a
capacidade de produção de vídeos, era difícil, mas não impossível.
Ainda nesse momento, o trabalho com as TDIC era bem pequeno, apenas
restrito à troca de e-mails e aos blogs. De novo, as distâncias entre os conteúdos
das aulas formais estavam distantes da informalidade, do dia a dia. Mais indagações
surgiram, então: quais as perspectivas envolvendo as TDIC e a educação estão
sendo realizadas na prática, tanto formal quanto informalmente, nas escolas em que
conseguimos presenciar e vivenciar essas aproximações? As redes sociais já são
uma realidade entre os jovens. Por que ainda são tão tímidas nas práticas docentes,
principalmente entre os jovens e o Ensino Médio? As perguntas elucidam as buscas
nessa investigação e, de certa maneira, foram sendo caracterizadas no campo de
pesquisa.
Duas possibilidades foram se concretizando para encontrar e perceber esses
fatores. De um lado, descrever as políticas públicas gerais e locais e alguns
impactos e transformações institucionais em relação à penetração das TDIC, ou
seja, às questões mais formais; de outro lado, as questões do cotidiano e o
acompanhamento de processos in loco, formais e informais. Esse processo será
aprofundado mais à frente na tese (Cap 2), entendendo que, algumas vezes, ele não
é separado de outros, podendo ser diversificado em alguns momentos ou contextos
e, em outros, estarem juntos nas mesmas situações e realidades.
Fruto desse período, já no final da graduação, em 2005, defendi a monografia
relacionada ao tema: Juventude de periferia, suas relações de conflito e
aproximação com a escola. Fui, então, orientado pelo Professor Juarez Dayrell.
Consegui me embrenhar em minhas primeiras experiências de pesquisador no
acompanhamento de cunho etnográfico na escola, com professores e jovens, a
escrita de um texto e experienciar questões metodológicas, epistemológicas e
práticas investigativas de um recém-formado. Colho os frutos desse trabalho até
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hoje – isto é, pensar que jovens são esses, quais são seus desejos e como
podemos fazer a conexão enquanto professores e pensadores da educação.
Depois desse período, tive oportunidade de trabalhar com a professora
Juliane Correa, com a qual pude estabelecer parcerias e vivências em vários outros
projetos/publicações/pesquisas desenvolvidos na cátedra de Educação a Distância
(EAD)8 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), durante a graduação, na passagem para a especialização e a atuação
como pedagogo. Depois, no mestrado e no doutorado, nos trabalhos na Diretoria de
Inovação e Metodologias de Ensino – GIZ/UFMG9, entre outros10 que vão aparecer
neste estudo, devido, principalmente, ao trabalho de mídias em parceria com o
governo do estado de Minas Gerais, no projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖.
O primeiro projeto em que trabalhei juntamente com a professora Juliane
Correa foi o ―Veredas‖, de formação superior semipresencial, realizado pelo governo
de Minas Gerais, em parceria com faculdades e universidades do mesmo estado.
Compus a equipe de acompanhamento dos professores, vivenciando as mudanças
que aconteciam na organização de um curso superior dentro da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Algumas diferenças eram mais fáceis de ser
percebidas, como a organização de encontros presenciais que aconteciam uma vez
por mês, outras, mais sutis, como o acúmulo de funções por parte dos professores
da universidade, com mais uma jornada dentro da instituição. Nesse processo,
várias foram as indagações sobre a organização do trabalho e sua atuação como
profissionais, os conflitos existentes entre um curso semipresencial, seus modelos e,
o mais interessante, perceber modos que podemos chamar de inovação, como
gravação de vídeos para os alunos, a inserção em ambientes virtuais de
aprendizagem, algo ainda novo dentro da universidade.

8

A cátedra da Unesco de Educação a Distância é um núcleo iniciado em 1996, na Faculdade de
Educação da UFMG, agregando dimensões educativas em EAD, na produção de materiais didáticos
virtuais e impressos, desenvolvimento de ambientes virtuais e formação em EAD e tecnologias.
(CORREA, Juliane. Educação a Distância: orientações metodológicas. Porto Alegre: Artmed, 2007.

9

UFMG, 2014.

10

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Dengue: decifra-me ou devoro-te. Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 1 CD-ROM : il. ; 4 ¾ pol. – (Série F. Comunicação e Educação
em Saúde).
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Em tal processo, pudemos também desenvolver materiais (de vídeo, rádio e
didático) para nos aproximarmos desses professores e dos alunos que eram
docentes e que não estavam todos os dias na universidade. Nesse projeto, pude
acompanhar mais de perto a organização dos cursos e o processo de trabalho em
um curso semipresencial. Uma das reflexões foi sobre a ótica dos docentes em
relação aos cursos não presenciais. Para eles, as mudanças existiam, mas o sentido
continuava o mesmo. Entretanto, no decorrer do período do curso, foi se
desnudando uma definição objetiva de que os métodos de atuação no processo de
ensino aprendizagem na Educação a Distância (EAD) eram diferentes. As ações
foram se tornando flexíveis e havia necessidade de adaptação constante. Para cada
tipo de demanda, o professor necessitava de ação diferente. Para contatos com
alunos no momento em que ele não realizava as tarefas previstas a distância, o
professor deveria ter ações que envolviam os usos das tecnologias da informação,
como o contato por telefone, em horários noturnos, e encontros presenciais não
previstos na carga horária do curso. Esses encontros ocorriam nos finais de semana
e feriados, e eram realizados, muitas vezes, nas escolas de origem, com
necessidade de deslocamentos maiores.
No ensino presencial, a sala de aula tinha uma dinâmica de encontros diários.
No caso de cursos a distância, esse contato era mediado de outras maneiras, e, na
atualidade, potencializado pelas inúmeras formas de Tecnologias da Informação e
da Comunicação, mas ainda nem tanto a internet digital, nessa época, e pelo acesso
dos professores.
No andamento dos cursos, foram sendo desenvolvidas outras dinâmicas,
utilizando ambientes virtuais, vídeos, etc., mais interativas, porém mais ramificadas,
por isso, mais complexas, necessitando de outros profissionais, outros materiais e
trabalhos pedagógicos diferenciados. Em todo esse caminho, a atuação como
trabalhador contratado no curso era de auxiliar na parte pedagógica e no
acompanhamento na produção de conteúdos junto aos professores e alunos. Isso
me proporcionou a oportunidade de vivenciar a dinâmica do curso e perceber as
necessidades e possibilidades da EAD e, principalmente, o potencial das TDIC.
Ainda durante o período da graduação, tive a oportunidade de participar
também do movimento estudantil como tesoureiro, vice-presidente e presidente do
Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação da UFMG, durante quatro gestões;
de dois grupos de teatro; de uma banda de música; e de participar ativamente da
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construção dos encontros estudantis de pedagogia, que contribuíram intensamente
para a minha formação (a militância como forma de aliar teoria e prática e a questão
do cotidiano).
Posteriormente a essas experiências e já graduado em Pedagogia, surgiu o
interesse de aprofundar os estudos sobre organização do trabalho docente e as
mudanças na EAD. O início desse aprofundamento sobre o assunto foi realizado em
curso de especialização, primeiro na área de EAD, segundo, a respeito do que tive
contato, teorias e práticas nessa modalidade. Como trabalho de conclusão do curso
de pós-graduação lato sensu, realizei um estudo sobre os tutores do projeto
―Veredas‖ e suas percepções sobre as diferenças entre os cursos de graduação
presencial e a distância. Mesmo em um trabalho com tempo restrito para a
investigação, na análise pude perceber que existiam diferenças e mudanças nos
modelos de atuação do professor.
Esse estudo repercutiu em meu trabalho de mestrado, em que tive como
orientador o professor Fernando Fidalgo, com o qual trabalhei também em projetos
como a Escola de Gestores11. Na pesquisa de mestrado12, aprofundei-me no
trabalho dos docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e as mudanças que
estavam ocorrendo na universidade pública. Pude constatar que a cultura digital
estava cada vez mais imersa nos ambientes de ensino, de aprendizagem e na
sociedade atual, sendo incorporados no contexto dos professores e na organização
do trabalho coletivo docente ou na polidocência13. Outro fator importante é a
mudança no âmbito da universidade pública, pois estão sendo intensificados o
trabalho e, ao mesmo tempo, a EAD, constatando também as transformações no
11

―O curso de especialização (lato sensu) ora proposto, por meio da EAD, integrado a um conjunto de
ações formativas presenciais, pretende democratizar ainda mais o acesso a novos espaços e ações
com vistas ao fortalecimento da escola pública como direito social básico, uma vez que essa
modalidade de educação possibilita, dentre outras: maior flexibilidade na organização e
desenvolvimento dos estudos; fortalecimento da autonomia intelectual no processo formativo;
acesso às novas tecnologias da informação e comunicação; interiorização dos processos formativos
garantindo o acesso daqueles que atuam em escolas distantes dos grandes centros urbanos;
redução dos custos de formação a médio e longo prazo; criação de infraestrutura adequada nas
universidades públicas e de formação de recursos humanos para atuarem com EAD e sua
institucionalização no tocante à formação continuada.‖ (UFMG, Escola de Gestores, 2015).

12

Processo de trabalho e Educação a Distância: Expansão e mudanças no contexto da universidade
brasileira. Faculdade de Educação, UFMG, 2010

13

Para saber mais, ver Mill (2010).
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processo de organização dos cursos, essencialmente os de graduação. Perceber as
mudanças devido à inserção das tecnologias no cotidiano dos professores e o que
repercute essas mudanças em suas práticas foi um ponto importante para perceber
as várias diferenças e as possibilidades do trabalho docente.
Nesse período, também estive como bolsista do Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI14, no curso de
formação em docência do ensino superior, dentro ainda da rede de desenvolvimento
de práticas do ensino superior, que posteriormente se tornou uma diretoria de
inovação de ensino. Esse curso tinha foco no desenvolvimento de estratégias de
ensino e aprendizagem presenciais e a distância ministrados a alunos de pósgraduação em geral, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, e professores recémingressos na Universidade Federal de Minas Gerais.
O curso estava voltado a discutir a prática docente, métodos e técnicas de
ensino, planejamento e avaliação, entre outros processos teórico-metodológicos
para o ensino superior e para a sala de aula. Estava dividido em cinco encontros
presenciais: o primeiro foi uma conferência de abertura sobre a docência; os outros
quatro foram divididos da seguinte forma: Concepções de ensino e aprendizagem;
Funções da educação e relação professor e aluno; Planejamento didático, plano de
curso e de aula; Avaliação e suas diferentes abordagens. Entre um encontro e outro,
havia atividades a distância, como leitura de textos, fóruns e a construção de textos
coletivos.
O que mais chamava a atenção nos cursos era a perspectiva de aproximação
do entendimento de todos sobre como pensar o ensino superior, a docência e os
processos de inovação, inclusive por meio de práticas que aliassem a perspectiva de
entender contextos diferentes e, ao mesmo tempo, iguais, como o ensino superior, o
planejamento e a avaliação com dinâmicas na tentativa de desmistificar um ensino
apenas conteudista ou técnico/tecnicista. Outro ponto importante era a aliança com
as TDIC, implementando um continuum entre o virtual e o presencial, utilizando
sempre imagens, vídeos e palavras. Uma dessas dinâmicas tinha o objetivo de
perceber como representávamos o professor de forma caricatural, colocando a
silhueta do corpo de algum voluntário do grupo em um cartaz e, em dois grupos

14

O Reuni tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior.
Instituído pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007.
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separados, construindo um boneco com todos as concepções que fazemos do
docente e da docência. A seguir, um exemplo de cartaz confeccionado (FIG. 2).
Figura 2. Representação do professor.

Nota: Um dos vários cartazes produzidos durante as
aulas e discutidos e reproduzidos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem para produção de texto.

Posterior à confecção dos cartazes, eles eram discutidos, pensando-se no
contexto de cada um e no contexto geral da universidade. Depois disso, os cartazes
eram explorados no ambiente virtual, junto com as teorias, e era construído um
fórum. Essas conexões entre o conteúdo central e a docência do ensino superior, as
imagens que representamos e o contexto de cada um aliado às tecnologias traziam
possibilidades importantes para se pensar o processo de aprendizagem, a sala de
aula, entre outros elementos, inclusive o momento mais informal de troca de
saberes.
Vários outros processos foram realizados, aliando discussões e produções
coletivas presenciais e a distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)15 para se pensar todos os conteúdos propostos no curso. Nessa modelo,
percebíamos as possibilidades de ampliar os vários aspectos da sala de aula para
pensar a docência e suas várias possibilidades. Afinal, será que o caminho é por aí?
Hoje fazendo essa retomada a partir das práticas pessoais, vamos ao
encontro da pesquisa de doutorado.
15

Ver <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem>. Acesso: abril 2014.
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Faço esse paralelo entre as aulas de Física presenciadas no Ensino Médio
acompanhadas por mim durante a pesquisa, e que serão discutidas no capítulo 2
deste estudo. O objetivo do professor era o processo complexo de entender a
aceleração de massa ou a refração da luz, e consegui presenciar a forma como o
professor trouxe as conexões entre conteúdo e contexto dos alunos. Esse sentido
era o diferencial. Conseguia conectar o cotidiano do aluno com foco no aprendizado,
utilizando as TDIC em sua completude, envolvendo várias questões como utilização
de softwares de edição de vídeos, uso de algumas redes sociais digitais, entre
outros. Nesse processo de mediação, o professor trouxe, além de questões
envolvendo a produção de vídeos com os celulares e os tablets, os dispositivos e
outras questões, a realidade desses alunos como o futebol, a sinuca ou a queda de
uma paçoca que deu nome a pequisa de doutorado, que será detalhada mais à
frente.O que é importante ressaltar que foi nesse processo de produção dos
vídeos/conteúdos das aulas é que permitiu uma conexão entre professor/alunos e
que ultrapassou apenas essa relação instituída docente/discentes.
A sequência de frames a seguir foi retirada do vídeo produzido pelos alunos
sobre a queda da paçoca. Esse vídeo faz parte da tese e está publicado no
YouTube.
Mesmo que pareça simples no acompanhamento, percebia-se o quanto a
descontração, a possibilidade de autoria por parte dos alunos e todos os outros
processos eram fundamentais para as trocas e o processo de aprendizagem. As
práticas, as trocas e o processo, pode-se dizer, de aprendizagem fluíam melhor,
segundo os próprios alunos e o professor. Algumas experiências serão aqui
abordadas, inclusive a da ―Queda da paçoca‖, que representa o cotidiano muitas
vezes esquecido.
Figura 3: Frames do vídeo a ―A queda da Paçoca‖.
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Aqui está a queda da paçoca que no vídeo é colocado por varias ângulos,
mais a musica editada .

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=PVu4toQaWjc>. Acesso: julho 2015.

Guardadas as devidas proporções, acredito que as formas como são
realizadas essas interações entre o presencial e o virtual ou os múltiplos enfoques, o
cotidiano e as TDIC trazem questões que poderiam apontar que existe uma
penetração delas e entre elas. Mas como se deu esse processo? Ou como são
realizadas essas práticas? Algumas de suas dimensões são parte do problema que
vou relatar aqui. O que seriam essas questões para a aprendizagem? Sobre essa
forma de realizar as aulas: Como foi para os alunos, e para o grupo como um todo,
esse processo de troca e compartilhamento? No ensino superior ou no ensino
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básico ou médio, é possível fazer isso de forma que traga afetos (FERRAÇO, 2007)
ou mais afetiva? Algumas outras questões estão envolvidas aqui pela potencialidade
das TDIC, que envolvem desde os equipamentos usados, os softwares e os
processos de inserção de vídeos no YouTube até chegar às trocas comunicacionais
pelas redes sociais.
Surge um paralelo importante que, na pesquisa inicial, já era embrionário e, a
partir de uma prática profissional no curso, do contato com o campo, foi se tornando
mais pulsante e estará mais à frente (Cap 2).Por enquanto, começo a fazer os
paralelos e as conexões que sempre estão juntas, mas que algumas vezes não são
percebidas, entre as várias atuações profissionais e o que estamos chamando de
penetrabilidade com as tecnologias da cibercultura, do cotidiano e da informalidade
e como ―laboratórios da vida‖, no caso, a tese. Aqui, trago os processos de sala de
aula interligados com as estratégias utlizadas, com as questões do cotidiano de
como pensamos aquilo e como podemos realizar, pode-se dizer, produtos ou o
como fazer é muito importante nesse processo.
E as conexões não pararam. No processo de mestrado, fui convidado a fazer
parte da equipe de professores do primeiro curso de licenciatura do campo,
intitulado ―Pedagogia da terra‖, na disciplina Tecnologias da Informação e
Comunicação na Educação do Campo, juntamente com a professora Juliane Correa.
Nesse período, formamos uma turma de bastante representatividade e coletividade
para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, base para o curso e
experimentação de novas metodologias que perpassavam pela interface com as
tecnologias e uma realidade que tive como contribuição – os movimentos sociais
como o Movimento Sem Terra (MST), a Associação Mineira das Escolas Famílias
Agrícolas (Amefa), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg) e a realidade da vida no campo. Mesmo assim, foi um
desafio conhecer contextos que tinham iluminação apenas precariamente ou não a
tinham. Como pensar tecnologias nesse contexto?
Utilizamos uma metodologia já trabalhada no projeto ―Veredas‖, citada neste
texto, que podemos considerar as tecnologias primitivas ou básicas, como a do
cheirar, ouvir, até as do fazer, como cisternas, até chegar aos computadores ou à
internet, à produção audiovisual de forma coletiva. Isto é, tentando abordar toda a
complexidade das tecnologias presentes, pensando a autonomia e a conexão para a
luta diária por uma escola que contemplasse todos os povos, sua diversidade e suas
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especificidades. Essa possibilidade serviu para eu entender como as tecnologias
estão sendo usadas de acordo com o contexto, de acordo com os públicos, ou
deixando-o escolher suas possibilidades de forma mais aberta e horizontal.
Pudemos percorrer, nesse período, assentamentos e famílias que faziam parte do
curso em todo o estado de Minas Gerais, sempre na intenção de
[...] pensar a educação em sua dimensão política e pedagógica, explicitando
os interesses políticos e culturais de um determinado grupo social, ou seja,
explicitando a real implicação dos sujeitos concretos que vivenciam
determinadas condições sociais em um dado tempo histórico. Para isso, é
preciso indagar: que sujeitos são esses? Quais são as necessidades sociais
e tecnológicas em seus contextos de vida? Quais os conteúdos a serem
abordados? Como incorporar e potencializar tais conhecimentos em sua
dinâmica social? (FARIA et al., 2009, p. 85).

Produzimos diversos vídeos, programas de rádio, compartilhando desejos,
vontades e trocando sempre muito além dos conhecimentos, alinhando-nos com as
perguntas acima explicitadas. Publicamos, em conjunto com professores e alunos,
dois livros e vários materiais didáticos, no período de 2005 a 2010. Nesse período,
fui convidado a trabalhar no Ministério da Educação (MEC) junto ao Programa
Nacional de Tecnologia Educacional-Campo (ProInfo-Campo) e ao ProInfo Escola
Ativa, que estavam sendo implantados de forma conjunta.
Existe já consolidado, dentro do Ministério da Educação, um método de
trabalho para as escolas multisseriadas do campo como um programa. Para essa
tarefa desafiadora, um dos pontos importantes que fazem parte inclusive do
programa foi proposto por mim. Constitui-se de um grupo de trabalho para
formulação de objetivos concretos em todos os processos de formação e uso
político-pedagógico das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TDIC) no
cotidiano das Escolas do Campo/Escolas Mutisseriadas/Escola Ativa. Algo que
ainda venho acompanhando e no que vejo diversos avanços. Essas questões reais
de acesso a equipamentos a populações que não tinham acesso foi importante
nessa inserção. Hoje os jovens, como vem acontecendo, podem não ter um
computador em casa, mas têm um celular, que é um computador em sua mão,
propiciando postar um vídeo, tirar uma foto, publicar e compartilhar.
Por ser referência, o trabalho cooperativo presente nas metodologias da
Escola Ativa e nas escolas multisseriadas do campo atendidas, que rompe com a
lógica da seriação e da separação, podemos considerar hoje que essa metodologia,
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antes compreendida como providencial para a realidade que as escolas do campo
vivenciavam, é uma das formas de organização mais progressistas da atualidade.
Tomo como referência alguns conceitos como aprendizagem colaborativa,
definida na área de educação como algo que consiste em maneiras de
aprendizagem entre um aluno, em conjunto com outros alunos ou com o professor,
estabelecendo buscas, compreensão e interpretação da informação de vários
assuntos determinados. Em um texto destinado à formação de professores, Torres e
Irala (2007) definem o conceito com uma visão mais geral do que significa aprender
colaborativamente, e afirmam que não é um conceito novo, mas perpassa a história
da educação desde os gregos, até as teorias de aprendizagem e aos dias atuais,
com a internet. O que prevalece é a interação entre pares na realização de uma
tarefa ou na solução de um problema.
Hoje percebo várias formas de colaboração, conexão e integração,
possibilitando outras formas do apreender e transformar. Outros conceitos vêm
sendo debatidos na sociedade atual, como comunidades colaborativas de
aprendizagem, redes de compartilhamento, construções colaborativas. Estes e
outros conceitos vêm sendo difundidos principalmente com o advento da internet,
mas nas matrizes teóricas da educação do campo e toda luta que envolve os povos
do campo, essas práticas são uma realidade.
Para encerrar, ainda quero ressaltar dois projetos nos quais estive presente e
que envolviam tecnologias e educação. Acredito que cada um, com suas
especificidades, está presente nesta tese. São eles: O Programa Telecentros.BR e o
estágio de doutorado no Giz Rede, desenvolvimento de práticas do ensino superior
da UFMG, entre os anos de 2012 a 2014, em que estive com vários estudantes de
graduação.
É importante pensar no sentido de que não podemos cair no risco de
encantamento das tecnologias, mas acredito que podemos, a partir das redes
colaborativas construídas em cada realidade, potencializar tais instrumentos para o
fortalecimento das redes sociais. Alinho meus pensamentos aos do grande educador
Paulo Freire:
As relações que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais,
impessoais, corpóreas e incorpóreas) apresentam uma ordem tal de
características que as distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da
outra esfera animal. Entendemos que para o homem, o mundo é uma
realidade, objetivo, independente dele, possível de ser conhecida. É
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fundamental, contudo partirmos de que o homem ser de relações e não só
de contatos, não apenas está no mundo mas com o mundo. Estar com o
mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações
que é. (FREIRE, 1983, p. 39)

Outro ponto dessa colcha de retalhos, no qual estive presente e acredito que
faça parte deste debate sobre as TDIC, foi o Telecentro.BR16, que tem como eixo a
formação de monitores para inclusão digital dentro de uma política de centros como
laboratórios de informática para toda a população. Em sua maioria, esses
laboratórios estavam presentes em escolas e davam apoio a professores, sendo que
presenciei escolas nas quais o trabalho estava muito orgânico, o que contaminava a
escola e a todos para os usos de tecnologias, principalmente livres.
Essa possibilidade de inserção, que até então era desconhecida ou distante,
tornava-se efetiva, tanto para mim quanto para os meus pares e os jovens. Esses
trabalhos estavam ligados à questão do software livre, à liberdade da internet e à
neutralidade,o processo de aprovação do marco civil da internet e à possibilidade de
ampliar os usos muito além dos laboratórios ou dos núcleos de tecnologia instalados
nas escolas, mas que servissem a questões de abertura, acesso à informação e de
transformação social.
No processo de formação, existiam oito eixos, entre eles a questão da cultura
digital, a comunidade na qual os monitores estavam inseridos e, por último, as
redes, todos misturados no cotidiano de ação do projeto. Nesse quesito, acredito
que os contatos dos cidadãos em relação à tecnologia e a seu acesso estão
presentes nas questões de penetração das tecnologias, que começa com um
processo na escola, mas que incorpora outras pespectivas para esses jovens
alunos. Outro ponto importante é como os jovens, a partir de seu cotidiano na
comunidade e nos centros utilizavam as Tecnologias com experimentação podendo
definir aqui na pesquisa no esses usos no contexto da cibercultura e a cultura digital.
Para completar esta trajetória de expor o caminho ou ver as partes a partir
desse todo multifacetado, que é conectado pela inserção no campo enquanto
profissional/pesquisador, ser vivente ou ―laboratórios da vida‖, chego ao ponto de

16

Mesmo que os telecentros remontem o final da década de 1990, como o sampa.org, em São Paulo,
ou o Prodabel, em Minas Gerais, o programa é instituido pelo Decreto n. 6.991, de 27 de outubro de
2009. Para Saber mais, ver CORDEIRO, Leonardo Zenha; ZENHA, Luciana. Produção em rede de
materiais didáticos online para formação de jovens monitores do programa telecentros.BR. In:
Simpósio Internacional de Educação a Distância e o Encontro de Pesquisadores em Educação a
Distância (SIED: EnPED), 2012, São Carlos-SP. Distância (SIED:EnPED), 2012.
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culminância de um dos projetos envolvendo políticas públicas na área da educação
dentro da universidade, que se expande em outras direções, em parceria com o
governo do estado de Minas Gerais, isto é, na volta ao Giz, ao compor a Diretoria de
Inovação e Metodologias de Ensino17, no ano de 2013, na condição de estagiário de
doutorado, o que me proporcionou articular a tese para a perspectiva do Ensino
Médio, com recorte específico bem detalhado na área de empregabilidade, no
projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖18. Busquei fazer um detalhamento melhor
desse projeto no capítulo 1.3, específico sobre essa política pública. Nesse
momento, ao dar continuidade a tal proposta, abordarei os processos quanto à
equipe do Giz, que também esteve presente no projeto, além de algumas reflexões
que deram sentido à pesquisa.
Nós, enquanto equipe, estivemos presentes na produção de vídeos e outros
objetos interativos juntamente com os coordenadores das áreas, que eram
professores da UFMG, entre outros, e em contato, em alguns momentos, com as
escolas e os professores, que tinham formação presencial e a distância, os quais
pude acompanhar in loco. Tenho dados de um questionário aplicado a cem
professores que será relatado mais à frente, no capítulo 2.1.
Como membro da equipe, consegui me aproximar dos professores em vários
momentos, mesmo de maneira informal, por meio de diálogos sobre a realidade da
escola, os usos das tecnologias na área de empregabilidade: comunicação aplicada;
empreendedorismo e gestão; meio ambiente e recursos naturais; tecnologia da
informação; e turismo. No entanto, como existe em Minas Gerais uma diversidade
imensa de escolas, as demandas eram variadas, heterogêneas e complexas, no
sentido dos desafios e dos acertos com escolas com êxito na condução do projeto,
na formação dos jovens, na perspectiva de mudanças, enquanto outras tinham mais
dificuldades.
Era evidente, independentemente da política partidária, naquele momento,
que fazer formações com mais de 2 mil professores que estavam envolvidos com o
projeto e que eram professores de alguma área e, ao mesmo tempo, de uma área
de empregabilidade, podia ser entendido como um momento de ampliação de
possibilidades e compartilhamentos. Esses encontros aconteceram quatro vezes
17

18

Ver <https://www.ufmg.br/giz>.

Ver <https://www.educacao.mg.gov.br/images/stories/reinventando/REINVENTANDO
_ENSINO_MEDIO_CADERNO_ORIENTACOES_WEB.pdf>. Acesso em: agosto 2015.
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durante o ano. Estávamos juntos, a equipe Giz, os professores formadores,
professores da UFMG e outros, junto com o Magistra19. Esse contato entre eles
proporcionava uma relação nova e novos processos de contato, de formação e
inclusive de diversão. O projeto exigia esse envolvimento, com contato em vários
âmbitos, como formações para conhecer regiões do estado de Minas Gerais como o
Alto Caparaó, com professores que produziram os conteúdos ou na área das
tecnologias, como os games. Produzimos mais de cem vídeos 20 e alguns objetos
que denominamos interativos. A seguir, um frame de um dos vídeos fruto dessa
produção (FIG. 5) e de um desses objetos interativos (FIG. 6).
Figura 4: Frame de um dos vídeos produzidos com os professores do projeto
―Reinventando o Ensino Médio‖

Fonte: https://vimeo.com/user19023989/videos .Acesso :fevereiro 2014

19

Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, criada pela
Lei delegada n. 180, de 20 de janeiro de 2011. Tem como objetivo promover a formação e a
capacitação de educadores, de gestores e demais profissionais da Secretaria Estadual de
Educação (SEE), nas diversas áreas do conhecimento e em gestão pública e pedagógica. Ver
<http://magistra.educacao.mg.gov.br/index.php/institucional/o-que-e-a-magistra>

20

Videos produzidos e disponibilizados em
<https://vimeo.com/user19023989/videos/page:2/sort:date>
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Figura 5: Frame de um objeto interativo produzido junto com os professores do projeto
"Reinventando o Ensino Médio‖

.
Fonte: https://www.ufmg.br/giz/objetos/

Acesso junho 2015.

Todas as produções realizadas eram discutidas em reuniões com a equipe do
Giz e do ―Reinventando o Ensino Médio‖, pensando possibilidades de formação que
dialogassem com a realidade dos professores, das escolas e dos conteúdos. Dois
pontos importantes são parte da pesquisa e são refletidos hoje, à luz da experiência
profissional no projeto. O primeiro foi a produção dos vídeos e a produção
envolvendo os conteudistas, os professores, entre outros, e sua circulação na rede.
Nos vídeos, pudemos ter oportunidade de ouvir as experiências dos professores
com suas possibilidades e desafios dentro do projeto, ou seja, o professor queria
expor suas experiências nas redes sociais, entre elas o Vimeo 21 e o YouTube. Este
estava aberto e possibilitava a troca e o compartilhamento, nos momentos das
formações presenciais e a distância.
Nesse processo, vários professores conseguiram compartilhar com outros o
que estavam fazendo e como estavam realizando suas atividades, demonstrando
pontos importantes para o desenvolvimento dentro das escolas. Nesse sentido,
começamos a perceber o quanto de impacto estava acontecendo dentro das escolas
e o quanto era possível propor inovações e reinventar o cotidiano. Daí a intenção foi
se consolidando para pensar como a área de empregabilidade de tecnologia estava
21

Vimeo.com foi criado pelo co-fundador Jakob Lodwick para uma plataforma de inserção de
videos.`O nome é um jogo das palavras 'video' (em português: vídeo) e 'me' (em português: eu)
como uma referência à dedicação exclusiva do site para vídeos feitos por usuários, e também é um
anagrama de 'movie' (filme).
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realizando suas atividades e como isso estava sendo feito nas escolas. Partiu desse
processo o acompanhamento das atividades nas escolas junto ao professor de
tecnologia, que vai ser abordado mais à frente na tese (Cap. 2.3).
Outro ponto foi o desenvolvimento dos objetos interativos22 ou que estavam
sendo chamados por nós de objetos complexos. Foram construídos dentro dos
conteúdos de cada área do 1º ano do Ensino Médio. Todos eles estão disponíveis
em um site. Nos processos de produção, uma das possibilidades encontradas foi
construir esses conteúdos a partir da realidade, com as medidas, proporções, como,
por exemplo, na área de empregabilidade da comunicação aplicada 23, pensar uma
cidade e seus processos comunicacionais ou, no caso das tecnologias, pensar um
jogo, a partir de ações do cotidiano, em que as tecnologias estão presentes no
nosso dia a dia. Foram surgindo, assim, a perspectiva e as potencialidades desse
cotidiano para produzir outras possibilidades de pensar como os professores se
utilizam desses processos para dialogar com alunos e com os conteúdos.
Para sintetizar toda essa caminhada, podemos englobar várias janelas que
foram se constituindo nesse percurso e são parte constitutiva da pesquisa e,
consequentemente, da vida. Primeiramente, é pensar a educação e todas as suas
possibilidades, desde a questão individual, como a própria formação/laboração, até
questões mais amplas, como a escola, os professores, as tecnologias e todos os
processos de organização do trabalho pedagógico da escolarização e dos processos
de aquisição do conhecimento, formal e informalmente.
Depois é pensar os modos de ser das juventudes e como podemos, enquanto
professores, possibilitar o diálogo, que acreditamos ter um amplo espectro de
oportunidades. Isso só é possível a partir dessas vivências e do momento que se dá
abertura para o compartilhamento de ideias e ações, respeitando e assumindo o
contexto de cada um. Pensar formas dessa construção, e como se dá esse processo
nas práticas cotidianas das escolas e da sala de aula, extrapolando isso para outros
espaços, como as redes sociais, entre outras, é o desafio aqui colocado.
Por último, é pensar os processos de penetrabilidade das tecnologias e o
quanto elas podem ser um agente, entre outros, de transformação, e isso pode ser
percebido porque existem mudanças. Mas quais seriam elas? Como essas

22

Ver <https://www.ufmg.br/giz/objetos/>

23

Ver <https://www.ufmg.br/giz/objetos/comunicacao/small.html>
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questões, na perspectiva da cultura digital e da cibercultura, estariam acontecendo?
Quais as características nesses processos? Nesse sentido, a seguir traçaremos um
as relações entre as tecnologias e a educação, utilizando alguns autores e reflexões
presentes nas discussões atuais sobre as características em um contexto de
transformações.

47

1 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) E
EDUCAÇÂO: CAMINHOS DA PESQUISA

Na pesquisa, denominamos as Tecnologias Digitais de informação e
Comunicação como TDIC. As TIDIC estão cada vez mais presentes nos diversos
setores, da economia à educação, das repartições públicas às privadas, dos jogos
de entretenimento aos mercados financeiros. Essa constatação, junto com os usos
profissionais e pessoais, é um dos motivos estimuladores desta pesquisa.
Negroponte (1995) estabelece parâmetros e diferentes formas como se
percebe a ―vida digital‖, entre bits e átomos. Descreve, por exemplo, uma situação
na qual ele, ao passar por uma alfândega, teve apreendido seu material físico
contendo CDs e outros objetos. Além disso, em um quarto de hotel, por meio de
uma rede, podemos enviar o que quisermos por meio da ―superestrada da
informação‖, que nada mais é que um movimento de bits ―sem peso à velocidade da
luz‖.
Para Negroponte (1995, p. 22),
Ser digital significa a possibilidade de emitir um sinal contendo informação
adicional para correção de erros como a estática do telefone, o chiado do
rádio ou o chuvisco da televisão. Tais convenientes podem ser removidos
do sinal digital com o auxílio de uns poucos bits extras empregados em
técnicas cada vez mais sofisticadas de correção de erros, técnicas estas
aplicadas a uma ou outra forma de ruído, neste ou aquele veículo.

Hoje, com o desenvolvimento tecnológico em ampla expansão, as redes
digitais caminham a passos largos para a velocidade das trocas de informações e
para novos patamares da ―vida digital‖ (NEGROPONTE, 1995). Essa é uma
realidade vivenciada por muitos em toda a sociedade atual. Castells (1999) define as
TDIC como conjunto convergente entre as tecnologias da microeletrônica e
telecomunicações, junto com o conjunto de conhecimentos aplicados à engenharia
genética.
Em um resgate etimológico do termo tecnologia, Sancho (1999) afirma ser a
palavra oriunda do grego tekhne, que significa ―técnica, arte, ofício‖, juntamente com
o sufixo logos, que significa fala. A autora argumenta que a tecné não era um saber
fazer qualquer ou sem regras, mas uma metodologia própria para se conseguir algo
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ou um produto. Essa definição é inspiradora da perspectiva das inovações e dos
usos atuais.
A autora ainda afirma que
(...) o conceito tecné é encontrado em uma primeira abordagem em
Heródoto que conceitua como um saber fazer de forma eficaz. No entanto, é
nas sociedades industriais e principalmente nas pós-industriais que a
tecnologia se transforma em um fenômeno gerador. A interação do
indivíduo com as suas tecnologias tem transformado profundamente o
mundo e o próprio indivíduo. (SANCHO, 2001, p. 30).

Existe um processo de intensa transformação, potencializado pelas TDIC
como elemento fundante para que as mudanças aconteçam dessa maneira hoje. As
modificações vivenciadas no presente trazem questões e reflexos macro, mas
também nas relações sociais micro, e estão presentes em várias pesquisas na área,
sendo referência importante para entender os elementos presentes desse processo.
Demonstrando esse cenário influenciado pelas TDIC, Lemos (2008) define
três grandes fases no processo histórico do desenvolvimento tecnológico: ―a fase da
indiferença (até a Idade Média), a fase do conforto (Modernidade) e a fase da
―ubiquidade‖, que, segundo o autor, é a
(...) fase da comunicação e da informação digital, corresponde à conclusão
da fase do conforto (a natureza é agora controlável) e ao surgimento da
tecnologia digital, permitindo escapar do tempo linear e do espaço
geográfico. Entram em jogo a telepresença, os mundos virtuais, o tempo
instantâneo, a abolição do espaço físico, em suma, todos os poderes de
transcendência e de controle simbólico do espaço e do tempo. (LEMOS,
2008, p. 53).

O autor caracteriza que essas alterações, independentemente de tempo e
espaço, e a forma rápida e instantânea, nesse sentido, são transformações globais.
Pretto (2011) também corrobora essa análise, ressaltando que as áreas hoje estão
em constante conexão, sendo impossível, no contexto, que as tecnologias digitais
sejam analisadas de forma isolada. Os processos de comunicação estão
intensamente digitais, velozes e constantes. Para Pretto (2011), com as tecnologias
digitais,
Do ponto de vista científico e tecnológico, constatamos profundas
transformações
na
maneira
como
produzimos
conhecimento
contemporaneamente. Vivemos em um mundo onde as grandes
velocidades e, principalmente, a aceleração com que os aparatos se
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deslocam, provocam modificações profundas nas nossas formas de pensar
e
de
ser.
Movemo-nos
em
velocidades
nunca
dantes
experimentadas.(PRETTO, 2011, p. 96)

No campo educacional, a pressão por mudanças advindas dos usos das
tecnologias está, na maioria das vezes, fora da escola ou nos usos em outros
espaços. Para Kensky (2007) existe uma multiplicação de formas de uso de
tecnologia propiciada pelo uso constante e em tempo real.
Essas questões estão vinculadas a esse cotidiano e ao acesso a tecnologias
miniaturizadas e suas capacidades de armazenar, além de sua potência de usos a
todo instante. A autora complementa que é necessário superar a visão de usos de
tecnologias apenas por produtores e consumidores, mas que isso seja alargado para
formas inovadoras. Por exemplo, desenvolvedores e criadores de novas
possibilidades de usos e ainda produzindo, interagindo, criando e propondo
transformações. Para a autora, as TDIC, no contexto educativo,
oferecem grandes possibilidades e desafios para atividade cognitiva, afetiva
e social dos alunos e dos professores de todos os níveis, do jardim de
infância à universidade. Para que isso se concretize é preciso olhá-los de
uma nova perspectiva. Até aqui os computadores e a internet têm sido
vistos, sobretudo, como fontes de informação e como ferramentas de
transformação dessa informação. Mais que o caráter instrumental e restrito
do uso das tecnologias para realização de tarefas em sala de aula, é
chegada a hora de alargar os horizontes da escola e de seus participantes,
ou seja, de todos. (KENSKY, 2007, p. 66)

Se temos esse usos de diferentes tecnologias no desenvolvimento histórico e
social, as tecnologias são intrínsecas ao nosso dia a dia e é impossível desvincular
as tecnologias e os seres humanos. Ou seja, não estamos inertes e passivos nesse
processo. Influenciamos e somos influenciados por esses elementos.
Para Lévy (1999, p. 26), "enquanto discutimos sobre os possíveis usos de
uma dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram‖. Autores como
Lévy, Pretto e Kensky concordam que o necessário é ter esse entendimento de
abertura e liberdade para explorar as várias possibilidades das tecnologias (TDIC)
nos contextos educativos.
Seria a tecnologia um ator autônomo separado da sociedade e da cultura,
que seriam apenas entidades passivas percutidas por um agente
exterior?Defendo, ao contrário, que a técnica é um ângulo de análise dos
sistemas sociotécnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte
material e artificial dos fenômenos humanos e não uma entidade real, que
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existiria independente do resto, que teria efeitos distintos e agiria por
vontade própria. As atividades humanas abrangem, de maneira indissolúvel,
interações entre: - pessoas vivas pensantes; - entidades materiais naturais
e artificiais; - ideias e representações. É impossível separar o humano de
seu ambiente material assim como os signos e das imagens por meio dos
quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma forma, não podemos
separar o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – das ideias
por meio dos quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem
dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. (LÉVY, 1999, p. 22)

Para o autor, a interseção cultura (dinâmica de representações), sociedade
(os indivíduos, os compartilhamentos, a comunicação, as relações entre outros) e as
tecnologias (artefatos), os elementos só podem ser separados conceitualmente. Na
verdade, estamos envolvidos cotidianamente no processo de criação desse tripé
cultura/sociedade/tecnologias, e são os seres humanos que usam, interpretam e, de
diferentes formas, inventam, todos os dias, funções e práticas abundantes.
Dessa mesma perspectiva, Baumgarten (2006, p. 288) afirma:
Tecnologia pode ser definida genericamente, como atividade socialmente
organizada, baseada em planos e de caráter essencialmente prático.
Tecnologia compreende conjunto de conhecimentos e informações
utilizados na produção de bens e serviços, provenientes de fontes diversas,
como descobertas científicas e invenções, obtidas por meio de distintos
métodos, a partir de objetivos definidos e com finalidades práticas. Todo
objeto técnico tem uma história, uma trajetória, faz parte de uma cultura. A
tecnologia está articulada com a inovação, que é indissociavelmente técnica
e social.

Constata-se que as tecnologias podem ser definidas como um conjunto de
técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios das
atividades humanas. Para Valente (2011), as TDIC permitem formas lineares e não
lineares de leitura, de escrita, da imagem e de outras formas, combinando várias
modalidades

que

estão

sendo

chamadas

de

―multimodalidades‖

e

ou

hipermodalidade, e que permitem múltiplos usos.
Bonilla (2012), em artigo no qual resgata os trabalhos acadêmicos e sua
interface tecnologias e educação no Grupo de Trabalho de Comunicação da
ANPED, indica em torno de 47 textos na área, entre 1994 e 2010. A autora define as
tecnologias da seguinte forma: ―Com o advento da internet (possibilitado pela junção
da informática com as telecomunicações), tais tecnologias passam a ser
denominadas tecnologias de informação e comunicação (TIC), hoje, tecnologias
digitais‖ (BONILLA, 2012, p. 71). Uma das conclusões da autora é que, no campo
educacional, existe uma diversidade de trabalhos a partir da análise dos textos do
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GT, e aponta fragilidades na inserção das tecnologias nas escolas e a necessidade
de ir além ―do uso instrumental24‖.A perspectiva foi perceber essas práticas de usos
das TDIC em situações de manutenção e/ou superação dessa lógica no contexto
dos docentes do Ensino Médio.
Felizmente, são inúmeras as possibilidades de transformação dessa
realidade e muitas delas estão sendo implantadas e conduzidas por
professores e professoras atuantes e animados, lutando contra a
precariedade das condições profissionais e de infra-estrutura das escolas.
No campo das tecnologias da informação e comunicação, torna-se
necessário intensificar a apropriação das TICs enquanto elementos de
cultura, e não apenas como aparatos tecnológicos (muitas vezes presentes
nas escolas por pressão da indústria!) que ilustram ou facilitam os
processos escolares. Ou seja, temos que afastar definitivamente a
perspectiva instrumental da introdução das TICs na escola […] (BONILLA,
2012 p.78)

Nesse mosaico da realidade que hoje vivemos com a interface TDIC – a partir
do uso de computadores, lousas digitais, celulares, projetores digitais, laptops,
internet – e educação, existem essas várias possibilidades de práticas. Nesse
sentido, queremos observar se os professores usam as TDIC, como as usam e quais
são suas estratégias de uso; se existe penetrabilidade e de que forma ela vai
influenciando nossos estilos de vida; e, no sentido contrário, como a vida cotidiana
vai pautando esses usos, em uma via de mão dupla. Nesse sentido, buscaremos
definir o que estamos considerando penetrabilidade das TDIC.

1.1 Podemos afirmar que existe uma penetração das TDIC em nosso
cotidiano?

Castells (1999) define a penetrabilidade das TDIC como a penetração das
Tecnologias da Informação e Comunicação em todos os domínios da atividade
humana, não como fonte exógena de impacto, mas como tecido em que essa
atividade é exercida. Em outras palavras, são voltados para o processo, além de
induzir novos produtos.
24

Podemos pensar esse uso instrumental o que MIZUKAMI (1986) denomina de ensino tradicional,
predominantemente referenciado pela participação dos alunos de forma reduzida na construção do
conhecimento .Nesse ensino o conhecimento é produzido e transmitido pelo ensino formal .Essa
concepção vai ser referenciada na tese alguma vezes como instrumental ou tradicional .
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Pode-ser afirmar que a penetrabilidade das TDIC se desdobram em um
conjunto de técnicas, práticas, atitudes e modos de pensamento que são
incorporados e influenciam as práticas, as produções e as criações dos seres
humanos.
A tecnologia extrapola a esfera do trabalho. Ao mesmo tempo em que pode
anunciar benefícios para os indivíduos e para as coletividades, torna-se
indispensável analisarem-se as implicações que venha gerar. Organismos
geneticamente modificados, nanotecnologia, tecnociência, de ponta e
sistemas personalizados de vigilância eletrônica, por exemplo, avançam
insidiosamente em todos os espaços da vida humana e das relações
sociais. A longevidade e a própria reprodução humana são afetadas por
inéditas tecnologias ou delas passam a resultar. Nada parece escapar à
intensidade e à aceleração das mudanças. (CATANI; HOLZMAN, 2006, p.
8)

Segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2014)25, a definição de
penetrar está relacionada diretamente a entrar, transpor, passar para dentro, chegar
ao íntimo e tocar profundamente. É por esse ponto de vista que Castells define o
conceito de penetrabilidade das TIDCS e afirma que o conjunto de suas atribuições
e funções modifica o sujeito, ao fazer parte ontologicamente de suas práticas.
Miranda (2000, p. 80) aponta três indicadores que demonstram a
penetrabilidade das TDIC ―na vida diária das pessoas e no funcionamento e
transformação da sociedade como um todo‖. O primeiro refere-se à penetração
geográfica e verifica-se, por exemplo, no número de usuários da internet, em
variadas regiões e diferentes populações. O segundo indicador é o que o autor
denomina ―operação ubíqua‖26, quando, em determinado contexto, sobretudo na
internet, os usuários utilizam vários recursos das TDIC, em termos de conteúdos
digitais, como produtos e serviços, tanto cidadãos quanto empresas e organizações
públicas ou privadas, especialmente se se trata de acesso à informação. O termo
ubíqua significa aquilo que é onisciente, ou seja, que está, ao mesmo tempo, em
toda parte, é difundido por todo lado e tem caráter universal – o que é evidente e se

25

26

Fonte: <http://www.priberam.pt/dlpo/ub%C3%ADquas>

Na computação, utiliza-se o termo ―aplicações ubíquas‖, que são compostas por serviços
fornecidos por diversos provedores, usam informações de contexto para realização das suas tarefas
e operam em um ambiente extremamente dinâmico. Fonte:
<http://www.imago.ufpr.br/csbc2012/anais_csbc/eventos/semish/artigos/SEMISH%20%20Monitoramento%20de%20Metadados%20para%20Computacao%20Ubiqua.pdf>. Acesso: fev.
2014.
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confirma quando utilizamos computadores em rede. O terceiro indicador refere-se à
conexão integrada, especialmente a proporcionada pela internet.
Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a
permear as atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas da
sociedade, incluindo a superestrutura política, os governos federal,
estaduais e municipais, a cultura e as artes, a ciência e a tecnologia, a
educação em todas as suas instâncias, a saúde, a indústria, as finanças, o
comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, as associações
comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as manifestações
populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbies, etc.. A
sociedade passa progressivamente a funcionar em rede. O fenômeno que
melhor caracteriza esse novo funcionamento em rede é a convergência
progressiva que ocorre entre produtores, intermediários e usuários em torno
a recursos, produtos e serviços de informação afins. (MIRANDA, 2000, p.
79)

Podemos afirmar que as TDIC estão em franca expansão em relação às
redes físicas – como cabos e equipamentos – e que pressionam práticas cotidianas,
como, por exemplo, quando acessamos redes de trocas digitais como o WhatsApp 27
ou a produção e a proliferação de vídeos na internet. No que se refere ao acesso de
bens materiais e à inclusão social, sua expansão se faz também no campo
educacional e influencia em usos pedagógicos e em pesquisas.
O processo de Inclusão nessa sociedade digital, ainda que num nível mais
rudimentar, exige no mínimo saber ler, escrever e conhecer as tecnologias
que dão sustentação a essa sociedade. Entretanto, observando pela
perspectiva da participação efetiva ou da inclusão digital, é preciso que
esses indivíduos detenham não apenas os conhecimentos superficiais
dessa sociedade tecnológica, mas que, especialmente, dominem os signos
de sua linguagem ou o seu código. (JORGE; MILL, 2013, p. 45).

Castells (1999, p. 22) contextualiza sobre esse conhecimento da seguinte
forma:
[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e
distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como
personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As
redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente,

27

―WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar
mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android,
Windows Phone e Nokia. Assim, esses telefones podem trocar mensagens entre si! Como o
WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de internet que você utiliza para e-mails e
navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus amigos.‖
(WHATSAPP, 2013).
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criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e ao
mesmo tempo, sendo moldadas por elas.

Nesta pesquisa, buscamos estratégias para tentar identificar de que forma
essas tecnologias influenciam em nosso cotidiano, nas maneiras de pensar, agir e
aprender. Salientamos que muitos autores/pesquisadores afirmam que as
tecnologias digitais estão presentes no cotidiano da sociedade e desempenham
importantes papéis em nosso cotidiano. Qual seria, então, o grau de penetrabilidade
dessas tecnologias que são utilizadas, algumas vezes, até mesmo de forma invisível
ou imperceptível por nós?
Castells (1999, p. 51) traça três momentos distintos nos usos das tecnologias
digitais, nas duas últimas décadas: ―Nos dois primeiros estágios o progresso da
inovação tecnológica baseou-se em aprender usando‖. Hoje, podemos afirmar que
chegamos a um estágio em que os usuários aprendem e desenvolvem a tecnologia,
recombinam novas configurações nas formas de usos, experimentam diferentes
possibilidades, reconfiguram, reutilizam e criam novas aplicações. O autor se
preocupa em ressaltar que as tecnologias ―são processos a serem desenvolvidos‖
(CASTELLS, 1999), necessariamente a partir do uso e do aprendizado sobre elas ou
com elas.
Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e
programação genética são todos amplificadores e extensões da mente
humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em bens e
serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos, moradia,
sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde, educação ou
imagens. A integração crescente entre mentes e máquinas, inclusive a
máquina de DNA, está anulando o que Bruce Mazlish chama de quarta
descontinuidade (aquela entre seres humanos e máquinas), alterando
fundamentalmente o modo pelo qual nascemos, vivemos, aprendemos,
trabalhamos, produzimos consumimos, sonhamos, lutamos ou morremos.
(CASTELLS, 1999, p. 51)

Parece-nos que existe sim uma penetrabilidade quase determinista das TDIC.
No entanto, quais seriam as repercussões no cotidiano e suas transformações?
Rüdiger (2011), em seu livro As teorias da cibercultura, discute a respeito dos
princípios das tecnologias e traz algumas críticas aos pesquisadores que investigam
a área. Dedica um a capítulo Castells, fazendo uma crítica a suas visões e análises.
Rüdiger disserta de forma contrária a Castells e critica seu ufanismo e entusiasmo
em relação às tecnologias. Entretanto, admite que Castells se esforça para uma
análise sociológica mais ampla. Rüdiger (2011, p.133) admite que a sociedade, por
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um lado, ―não pode ser representada sem suas ferramentas tecnológicas‖. Mesmo
assim, pontua: ―por outro [...], ela é mais do que isso‖. Rüdiger ainda levanta
questões como a razão instrumental e o fetichismo da mercadoria, quando estamos
embebidos pelo sonho tecnológico, algo pertinente para uma sociedade de consumo
e descarte.
Aqui interessa atentar e perceber os processos que estão em jogo nos
pensamentos e atitudes totalitárias das TDIC, como por exemplo das grandes
corporações do setor, que não podem ser investigadas de forma superficial ou
ilusória. Quando estamos pensando sobre a sociedade atual, não podemos também
pensar os usos das tecnologias separados das práticas cotidianas dos sujeitos.
Todavia, consideramos também as desigualdades encontradas nesse processo,
mas afirmando sua presença e pensando nessas possibilidades nos seus processos
de uso e – em uma perspectiva diferente dos processos massificadores ou apenas
técnicos.
Dentro dessa mesma compreensão e ampliando para questões do cotidiano
que estão nesta tese, fazemos referência ao livro A invenção do cotidiano, de Michel
Certeau (2009). Consideramos, como ele, as práticas associadas aos fazeres em
vários espaços, como, por exemplo, as cidades, ou nas práticas dos sujeitos em
uma cozinha. Essas reflexões nos trouxeram motivos para pensar os fazeres no dia
a dia e suas outras possibilidades e aberturas.
Em primeiro lugar, se é verdade que existe uma ordem espacial que
organiza um conjunto de possibilidades (por exemplo, por um local por onde
é permitido circular) e proibições (por exemplo, por um muro que impede
prosseguir), o caminhante atualiza algumas delas. Deste modo, ele tanto as
faz ser como aparecer. Mas também as desloca e inventa outras, pois as
idas e vindas, as variações ou as improvisações da caminhada privilegiam,
mudam ou deixam de lado elementos espaciais. Assim Charlie Chaplin
multiplica as possibilidades de sua brincadeira: faz outras coisas com a
mesma coisa e ultrapassa os limites que as determinações do objeto
fixavam para o seu uso. Da mesma forma, o caminhante transforma em
outra coisa cada significante espacial. E se, de um lado, ela torna efetivas
algumas possibilidades fixadas pela ordem construídas (vai somente por
aqui, mas não por lá), do outro aumenta o número dos possíveis (por
exemplo, criando atalhos ou desvios) e o dos interditos (por exemplo, ele se
proíbe de ir por caminhos considerados lícitos ou obrigatórios).
(CEARTEAU, 2009, p. 165)

Nesse mesmo sentido, Nilda Alves (2008) enxerga o informal, o cotidiano e
os fazeres como uma abertura para pensar outras práticas – que antes não eram
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consideradas ou percebidas pelos espaços escolares e pelos espaços de troca de
conhecimento.
Por isso mesmo, é preciso recuperar aquele espaço do saber, onde quer
que ele esteja e, para se entender a introdução das novas tecnologias e dos
novos conhecimentos no cotidiano escolar, é preciso compreender o saber
que surge do uso, com sua forma e inventividade próprias. (ALVES, 2008,
p. 98)

Um desses pontos vivenciados hoje – os quais consideramos emancipatórios
e que tornam a comunicação e as interações de múltiplas formas, foi percebido
neste estudo como aqueles que superam a perspectiva das práticas das TDIC de
forma mecânica ou apenas instrumental. No processo de superação dessa lógica,
fomos percebendo a penetrabilidade das TDIC em suas variadas formas que são
usadas e reutilizadas. Um desses processos que superam a forma instrumental
pode ser considerado no contexto da cibercultura e na cultura digital. Autores como
Lévy (2010) e Lemos (2008) – voltados para discussões sobre a cibercultura e a
sociedade – e Castells (2008) e Costa (2008) – sobre a cultura digital – estão entre
os pesquisadores que debatem as práticas com dispositivos tecnológicos do nosso
dia a dia. Essas definições estão em consonância com a investigação e foram
vivenciadas durante a pesquisa, principalmente no trabalho de campo.
Para Lemos (2008, p. 26), ―o surgimento da cibercultura não é só fruto de um
projeto técnico, mas de uma relação estreita com a sociedade e a cultura
contemporânea‖. O autor ressalta as características do fenômeno, passando pelos
momentos da história e suas modificações.
A cibercultura é fruto de novas formas de relação social. A vida social
moderna foi concebida segundo imperativos da racionalidade administrativa
e tecnocrática, cuja a face emblemática é o que descrevo como
tecnocultura. A anomia social foi detectada como uma das consequências
nefastas dessa modernidade. Parece paradoxal que a cibercultura, mesmo
estando em sintonia com os parâmetros da racionalidade moderna,
potencializa um certo vitalismo social que nos impede de falar de deserto do
social, de morte da comunicação ou de homogeneização cultural. (LEMOS,
2008, p. 261)

Lemos (2008) vai pensar outros parâmetros da vida social que, segundo ele,
não estão imunes a ―desorganizações da vida‖ como chamo atenção para as
questões da informalidade dos usos das tecnologias (TDIC). São justamente as
conexões desse processo com as práticas vitais e, principalmente, como esses
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fenômenos que realizamos a busca exploratória. Assim, percebemos que as
tecnologias foram se amalgamando ou, no caso, penetrando de forma ontológica em
nossas práticas e olhares na pesquisa.
Lévy (2010), nesse mesmo sentido, coloca a amplitude de informações e as
trocas pelos seres humanos potencializadas pelas tecnologias (TDIC). No contexto
da

cibercultura,

essas

inúmeras

possibilidades

de

trocas

informacionais

correspondem a uma característica fundamental para entender os dias atuais. As
TDIC vão criando mais condições de trocas e novos espaços de conexões, como as
redes sociais, e são cada vez mais pulsantes pelos usos.
Nesse processo de trocas e de compartilhamentos, um dos traços é a forma
de uso em diferentes ambientes e com diferentes possibilidades de softwares e
hardwares – ou, como coloca Costa (2008, p.13), dentro de ―variadas interfaces‖,
essas práticas vão se tornando múltiplas. Essa é uma das características marcantes
da cultura digital. Para ele, nesse mundo de possibilidades, motivos não faltam para
estar imbricado e conectado, e vão ―desde o simples interesse despertado pelas
imagens em movimento até a necessidade de se comunicar ou de se manter
informado‖.
Castells (2008) aponta também a capacidade criativa, as conexões e as
novas formas de apropriação e ressignificação das tecnologias (TDIC) com múltiplas
formas de interação. Para o autor, a ―cultura digital vem juntamente com os novos
processos de criação e novas maneiras de expressar a experiência humana‖
(CASTELLS, 2008, p. 52).
Nesse sentido, perceber os limites e as possibilidades da penetrabilidade das
TDIC no fazer cotidiano de professores é um dos objetivos cruciais deste trabalho.
No entanto, acreditamos que, na vivência do ser humano, desde o momento
primitivo ao mais complexo, na interação com a realidade objetiva, existe a
necessidade de alterar os processos naturais, presentes em sua existência, para
usufruto próprio. Então, como podemos perceber esse processo de aquisição de
conhecimentos permeado pelas TDIC, nessa realidade que perpassa usos
significativos e amplos? Será que é possível entender as pistas que demonstram e
sinalizam para essas penetrabilidades ciberculturais?

58

1.2 A formalidade e a informalidade no processo de aquisição do
conhecimento como questão de investigação

Existem aprendizados para toda a vida e aprendemos durante o nosso
processo de existência. O foco dos trabalhos realizados a respeito das TDIC e os
professores sujeitos deste estudo está centrado principalmente no cotidiano da sala
de aula ou na formação inicial dos docentes.
Bonilla (2012) aponta quatro grandes áreas de pesquisa nesse tema que são:
a formação de professores; as escolas; os jovens; e as linguagens. Quanto à
formação de professores, Bonilla (2012) encontrou, nas pesquisas realizadas, que a
―maioria dos cursos de formação inicial não contempla o estudo e o uso das
tecnologias digitais nos currículos, e aqueles que contemplam apresentam
pouquíssimas disciplinas que envolvam saberes relacionados às tecnologias‖. E
afirma:
O que é possível concluir, a partir da análise dessas pesquisas, é que a
fragilidade apresentada pelos processos de formação dos professores no
Brasil, seja formação inicial, seja formação continuada, para o uso das TIC
nos processos pedagógicos, influem, impactam, reverberam diretamente na
forma como as mesmas são (ou deixam de ser!) incorporadas nas escolas
de educação básica no país, bem como na compreensão e sentidos a elas
atribuídos pela comunidade escolar. (BONILLA, 2012, p. 75)

Para Belloni (2009), as tecnologias e sua inserção no cotidiano das escolas
tornam-se fundamentais porque já estão presentes na vida cotidiana, mesmo de
forma ―desigual‖, real ou virtualmente, e funcionam como agências de socialização.
Mas será que a TDIC não estão sendo acessadas pelos cidadãos que frequentam a
escola, como alunos, professores, gestores e demais profissionais, no cotidiano de
suas vidas?
A despeito da grande difusão e assimilação das TIC na sociedade, em
geral, especialmente em sociedades pós-industriais, como os [Estados
Unidos da América] EUA, a tímida integração das TIC nas escolas e no
ensino se tornou uma questão desafiadora para se compreender a
educação contemporânea. Trata-se de um paradoxo intrigante. Como
compreender o fato de que muitos professores mantenham-se refratários à
―modernização tecnológica‖, mesmo rodeados por uma crescente
disponibilidade dessas tecnologias em diversos setores-chave da sociedade
(agências bancárias, hospitais e até mesmo em suas casas)? (JUNQUEIRA,
2012, p. 291)
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Para Junqueira (2012), citando estudos de Cuban sobre as TDIC nas escolas
americanas, tenta-se colocar outras questões no processo de indagação sobre as
dificuldades de implementação das tecnologias no cotidiano da escola. Cuban
ressalta que as,
[...] explicações ancoradas em estereótipos dos professores como sendo
mais interessados em relações interpessoais do que em máquinas, ou
sendo tecnofóbicos por natureza ou naturalmente opostos a mudanças, não
conseguem explicar a grande maioria dos professores que se tornaram
grandes usuários de computadores em casa – fora do local de trabalho.
(CUBAN apud JUNQUEIRA, 2012, p. 303)

Ao pensarmos nas diferenças entre a educação formal e a informal, para
formular nossa questão, consideramos importante defini-las para se pensar os usos
das TDIC fora da escola. Podemos pensar como as práticas dentro das salas de
aula pelos professores incorporam as práticas de fora da escola. Para pensar esses
dois espaços, vamos definir algumas de suas características e especificidades.
Podemos definir três espaços específicos de processos de aprendizagem: a
educação formal, normalmente realizada pelas escolas de educação básica, média e
superior; a educação não formal, relativa às Organizações Não Governamentais
(ONGs), aos sindicatos, entre outros; e a educação informal, mais ampla. Para Gohn
(2006, p. 31), é vista ―como aquela que os indivíduos operam nos espaços de
socialização‖.
A autora define as diferenças a partir dos espaços físicos onde se educa, os
objetivos de cada campo, os principais atributos e os resultados esperados. Na
educação formal, os espaços seguem regras padrão e regras definidas por lei. Já na
educação não formal, desenvolvem-se aprendizagens em ambientes, em relações
sociais, seguindo gostos e pertencimentos herdados. A educação informal
desenvolve hábitos, modos de pensar. Para Gonh (2006, p. 29), em tal modalidade
de educação, ―trata-se do processo de socialização do indivíduo‖. Mas podemos
pensar que, na escola, esse processo também acontece juntamente com a
educação informal.
A educação formal requer tempo, local específico, pessoal especializado,
organização de vários tipos (inclusive curricular), sistematização sequencial
das atividades, disciplinamento, regulamentos e leis, órgãos superiores etc.
Ela tem o caráter metódico e, usualmente, divide-se por idade/classe
conhecimento. A educação informal não é organizada, os conhecimentos
não são sistematizados e são repassados a partir das práticas e
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experiências anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. Ela
atua no campo das emoções e sentimentos. É um processo permanente e
não organizado. (GOHN, 2006, p. 30).

Mesmo que em campos diferentes, é possível dizer que esse processo
estabelece constantes trocas e interações, sendo nesse contexto de trocas entre o
informal para o formal que consideramos importante esta investigação. Trilla (2008),
em um trabalho sobre a educação não formal, estabelece alguns critérios e algumas
caracterizações sobre a educação formal, não formal e informal e algumas fronteiras
e não fronteiras entre elas.
Uma das questões importantes que dialogam e contribuem para se pensar os
processos de convergência que o autor ressalta são as ―interações funcionais‖, isto
é, a ―maneira como as funções se relacionam e os efeitos desses tipos de
educação‖ (TRILLA, 2008, p. 48) entre a educação formal, a não formal e a informal.
Trilla ainda coloca mais dois tipos de inter-relações, as ―intromissões reais‖, de
caráter ―fenomenológico‖ e/ou ―intromissões mútuas‖.
Nas interações funcionais, Trilla (2006, p. 45) ressalta a potência das trocas e
de transferências entre elas‖ e afirma:
É uma espécie de interdependência que pode ser expressa
diacronicamente (a capacidade da experiência educacional é vivida em
função das experiências educacionais anteriores e prepara e condiciona as
subseqüentes) e também sincronicamente (o que acontece com a crianças
em determinado ambiente educacional tem relação com o que ela vive nos
outros ambientes educacionais dos quais participa). De fato se não existe
essa interdependência dos efeitos educacionais produzidos nos diversos
ambientes, a própria eficácia formativa de cada um deles seria posta em
questão.

Umas das hipóteses que queremos comprovar na investigação é: Com as
TDIC, essas trocas se tornam mais constantes e permanentes, principalmente com
as redes sociais e a internet. Indagamos, então, como são realizadas e como essa
potencialização se concretiza nas relações cotidianas?
Para Trilla (2006), as relações funcionais, como citado anteriormente,
acontecem das seguintes maneiras:


Relações de complementaridade: como o próprio nome diz, complementam
a atividade formal. Hoje podemos apontar como exemplo a Escola Integrada
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28

do sistema de ensino municipal da cidade de Belo Horizonte, em Minas

Gerais, ou aquelas de capacitação para o trabalho, por exemplo.


Relações de suplência ou substituição: quando uma educação substitui a
outra.



Relações de esforço e colaboração: quando os recursos informais e não
formais são utilizados para reforçar ou colaborar com os meios informais,
como, por exemplo, programas dos meios de comunicação, atividades em
outras instituições como museus, galerias de arte, entre outros.



Relações de interferência ou contradição: segundo o autor, não existe um
ambiente fechado e homogêneo no universo educacional. ―Uma instituição
total, poderia aproximar de uma educação totalmente harmoniosa e sem
contradições.‖ Essas relações entre as questões informais e formais, como na
escola, ou informal, como um jogo de futebol na rua ou uma conversa na
internet, estão presentes na heterogeneidade da vida.
Não existe essa totalidade e essa harmonia, sobretudo na educação informal.

Nesse sentido, são essas categorias de relações entre os aprendizados informais e
formais que tomamos como base para estabelecer o processo de investigação e
tentar perceber como as aprendizagens com as tecnologias digitais estão se
tornando (ou não) penetráveis no cotidiano dos professores. Investigamos as
relações de interferência, de contradição ou de contribuição entre as práticas do
cotidiano em relação aos usos das tecnologias digitais e o cotidiano da escola ou a
contrário, se existe essa exploração e como é realizada.
Outros trabalhos enfocam essa perspectiva da informalidade e as situações
cotidianas no que perpassa a aquisição de conhecimentos e estão presentes nas
relações sociais. Mike Rose (2007), em uma pesquisa sobre os saberes do
trabalhador nessa aprendizagem informal, enfoca essas situações que parecem
simples e corriqueiras, mas fazem parte diariamente das aprendizagens da vida. A
autora entrevista uma garçonete, que é sua mãe, e revela o quanto as práticas, as
observações e as trocas informais entre outros trabalhadores e os clientes fazem
parte desse processo de entender a sociedade.

28

A Escola Integrada é uma política municipal de Belo Horizonte que estende o tempo e as
oportunidades de aprendizagem para crianças e adolescentes do ensino fundamental, nas escolas
da Prefeitura. Fonte: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=
ecpTaxonomiaMenuPortal&app=educacao&lang=pt_BR&pg=5564&tax=17919>. Acesso: mar. 2014.
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De que outro jeito o mundo chega até mim? Por meio da interação
garçonete – cliente, minha mãe adquiriu conhecimentos em uma série de
atividades do dia a dia – jardinagem, culinária, remédios caseiros – e
também alimentou uma curiosidade, que tivera desde sempre, por assuntos
relacionados à medicina, à psicologia e às relações humanas: ―No
Restaurante, não há um só dia em que você não aprenda alguma coisa‖.
Algumas das coisas que aprendeu eram os fatos ou procedimentos (por
exemplo, como plantar rosas) e outras eram mais empíricas e relacionais. O
restaurante tornou-se uma espécie de laboratório informal de observar
comportamentos e pensar sobre questões da motivação humana. Esse
aspecto a atraía muito: ―A gente aprende bastante, e isso me interessa‖
(ROSE, 2007, p. 87)

A pesquisa de Mike Rose tem foco no trabalho de encanadores a
carpinteiros, e trouxe questões importantes para se pensar a complexidade da vida e
das relações sociais no cotidiano informal. As possíveis e complexas aquisições de
conhecimento nesse campo muitas vezes são esquecidas ou ganham um olhar
menos importante, principalmente dentro da escola.
Outra questão importante sobre a informalidade é uma metáfora utilizada em
algumas pesquisas: ―ponta do iceberg‖. Esta expressão é sobre estarmos
considerando os processos de ensino e aprendizagem dentro da escola e outros
espaços educativos apenas uma ponta, e existe toda uma questão submersa,
muitas vezes relegada ou não considerada.
Livingstone (1999), em um trabalho com o título ―Exploring the icebergs of
adult learning: findings of the first canadian survey of informal learning practices‖,
aborda questões sobre a informalidade. Nele, o autor aborda a aprendizagem
informal de adultos e mostra o quanto é relevante a busca de informações e
conhecimentos em outros espaços por esse público. A pesquisa confirma que, para
a maioria de adultos, as formas de aprendizagem são comparáveis a um iceberg –
quase invisível na superfície e existe uma imensa realidade de características e
práticas na maior parte submersa nessa vertente informal.
The iceberg metaphor for detectable adult learning is not exact but close
enough.--an iceberg is approximately 90% invisible, adult learning
29
approximately 80% informal. (LIVINGSTONE, 1999, p. 11).

Na averiguação, o autor encontra indícios de que o conhecimento adquirido
entre os adultos seja 80% invisível ou não percebido. Esses aspectos têm como
29

―A metáfora do iceberg para a educação de adultos detectável não é exato , mas pode fechar o
suficiente de aproximadamente de 90% invisível, e na educação de adultos , aproximadamente de
80 % informal." (LIVINGSTONE, 1999, p. 11, tradução nossa).
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características formas mais abertas e menos hierárquicas na aquisição de
conhecimento e na educação.
O aspecto abordado nesta pesquisa de doutorado é perceber, no cotidiano da
escola e dos professores, se existem algumas características e potenciais nesses
usos

informais que foram potencializados pela penetrabilidade das tecnologias

(TDIC) e estão escondidos.
Nas abordagens realizadas por autores como Penãlvo, Palacios e Lytras
(2012), os jovens e adultos, nos usos cotidianos das TDIC e da internet, existe um
novo cenário dentro de contextos informais de múltiplas formas de conhecimento. Aí
a comunicação é um meio de transformação e trocas extremamente relevantes,
muitas vezes não considerado. Nessa mesmo sentido, a pesquisa realizada com o
titulo ―Projeto Juventude Digital‖, de 2012, pela Fundação O John D. e Catherine T.
MacArthur,

demonstra

a

aprendizagem

e

a

inovação

que

acompanham

compromissos cotidianos dos jovens com as TDIC em ambientes informais. Buscase interpretar a juventude e as várias maneiras de compreender seu uso de novas
mídias e, às vezes, as barreiras que encontram em seus desejos para usá-las. O
foco foi centrado em práticas juvenis de jogo, comunicação e produção criativa e
coloca a aprendizagem em contextos que são significativos e formativos para os
jovens.
Once teens find a way to be together—online, offline, or both—they integrate
new media within the informal hanging-out practices that have characterized
their social worlds ever since the postwar emergence of teens as a
distinctive youth culture, a culture that continues to be tightly integrated with
commercial popular cultural products targeted to teens. While the content,
form, and delivery of popular culture (e.g., music, fashion, film, and
television) continue to change, the core practices of how youth engage with
media while hanging out with peers remain much the same.xix This ready
availability of multiple forms of media, in diverse contexts of everyday life,
means that media content is increasingly central to everyday communication
and identity construction. Mizuko Ito uses the term ―hypersocial‖ to define
the process through which young people use specific media as tokens of
identity, taste, and style to negotiate their sense of self in relation to their
30
peers. (BOYD et al., 2008, p. 14)
30

Uma vez que os adolescentes encontram uma maneira de estar juntos, online, offline, ou ambos,
eles se integram novos meios de comunicação dentro das práticas informais que têm caracterizado
os seus mundos sociais desde o surgimento do pós-guerra dos adolescentes como uma cultura
jovem distinto, uma cultura que continua a ser totalmente integrado com produtos culturais
populares comerciais direcionados para adolescentes. Enquanto forma e entrega de cultura popular
(por exemplo, música, moda, cinema e televisão) continuam a mudar, as práticas fundamentais de
como a juventude se envolve com a mídia, enquanto conectam com os colegas diariamente de
forma muito intensa. Esta disponibilidade imediata de várias formas de mídia, em diversos contextos
da vida cotidiana, significa que o conteúdo da mídia é cada vez mais central para a comunicação
cotidiana e construção de identidade. Mizuko Ito usa o termo "hypersocial" para definir o processo
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O interessante é perceber a importância desses espaços para a produção e
socialização da juventude nos dias atuais e, como diz Boyd (2008) em referencia a
Mizuko Ito, a questão do ―Hypersocial‖, ou seja, esse alargamento das trocas é
constitutivo nos modos de ser e estar no mundo.
Logo, investigamos a partir de um momento de acompanhamento dos
professores, percebendo tais relações e as compreensões e usos das tecnologias
nesse cotidiano formal-informal, além de como utilizam esse processo com os jovens
do Ensino Médio.
Algumas referencias foram se consolidando como pontos iniciais para o
trabalho, ou como olhares para entender o cotidano e as Tecnologias. Por exemplo:
Quais as relações de interferência de contribuição entre as práticas do cotidiano em
relação aos usos das tecnologias digitais com o cotidiano da escola ou vice-versa?
O que reforça essa interação ou o que impede que isso aconteça? È importante
ressaltar que não existe respostas definitivas para essas questões mas referencias
que foram se delineando no decorrer da pesquisa.
Para começar a problematizar de forma mais ampla, colocamos o papel das
políticas públicas nesse processo, e adentramos no contexto de uma política
pública, ou seja, o ―Reinventando Ensino Médio‖, no estado de Minas Gerais. Coloco
também outras questões que estão envolvidas nesse cenário, como mudanças e as
TDIC que estão aí imersas.

1.3 O contexto da pesquisa em uma conjuntura de propostas de mudanças:
reinventar o Ensino Médio

O projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖ vem desencadeando ou, podemos
dizer, provocado/provocando a partir de circunstâncias variadas e refletindo a
política nacional na perspectiva de rediscutir o Ensino Médio e propor novas ações e
organizações. Esse aspecto vai ao encontro dos questionamentos do papel da
escola, a relação com os jovens e uma outra realidade no século XXI, que a
escolarização não acompanhou. Existe, nessas propostas, um ponto comum de
pelo qual os jovens usam mídias específicas como símbolos de identidade, sabor e estilo de
negociar o seu senso de si em relação aos seus pares. (BOYD et al., 2008, p. 14 tradução nossa)

65

mudanças presentes: nas diretrizes para o Ensino Médio, no parecer 05/2011 do
Conselho Nacional de Educação (CNE), no Pacto para Ensino Médio, no Proemi
Ensino Médio Inovador e, consequentemente, no ―Reinventando o Ensino Médio‖.
Todos estão no contexto de uma tentativa de repensar a escola, a conexão dos
professores com os jovens e todo o ambiente escolar frente a uma conjuntura de
transformações. Consideram importante situar esse quadro nas políticas públicas
como uma conjuntura que tem reflexos.
Na pesquisa, o eixo de análise foram a sociedade, a educação e as TDIC. A
compreensão de que uma escola fechada está na contramão de um mundo cheio de
possibilidades, principalmente quando estamos tratando de juventudes, professores,
da educação e das TDIC, está presente quase em toda a pesquisa quando vamos
expor os videos produzidos pelos alunos, dessa interação professor e aluno entre
outros. Essa realidade pode ser traduzida, pelo exemplo, de forma até simples,
como o acesso ao wi-fi no bar ou na praça, sempre aberto e sem nenhuma senha,
criando um mundo de possibilidades, e, na escola e na sala de aula, restrito e
fechado ao conteúdo escolar. Afinal por que essas diferenciações estão ainda
presentes no interior da escola, nas práticas dos professores e no desenvolvimento
escolar? Essa pergunta esteve sempre presente em nossas indagações.
Nos Cadernos temáticos: Juventude brasileira e o Ensino Médio, de Correa e
Alves (2014), as autoras problematizam os desafios sob vários ângulos, como, por
exemplo, a questão racial, de forma mais ampla, as metodologias de ensino dentro
da escola, de forma mais restrita, e também as questões sobre as TDIC, com a
publicação de uma série temática com vários outros livros e pesquisadores. Carmo e
Correa (2014), em uma unidade específica sobre os desafios do ensino médio,
colocam também esse processo de transformações em evidência e afirmam que,
nesse momento, exige-se um pensamento contemporâneo, no sentido de produzir
sentido da escola para a vida dos alunos, havendo a necessidade de reinventá-la e
transformá-la.
A urgência dessas transformações está expressa no parecer do Conselho
Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica CNE/CEB n. 05/2011,
direcionada às diretrizes para Ensino Médio. Esse parecer traz uma discussão sobre
as transformações ocorridas ao longo dos séculos XX e XXI e sobre a necessidade
de adequação para novos processos no que tange à escola, transformando-a para
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torná-la mais atrativa para os jovens e uma nova estrutura para aquisição dos
conhecimentos.
No projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖, no caderno de atividades, existem
também essas questões, partindo de uma análise sobre a realidade e sobre o eixo
das mudanças que vão acontecendo em uma via de mão dupla, ou seja, que
transforma e exige transformações. Os sujeitos e suas práticas já estão
impregnados por essas mutações, vivenciadas no cotidiano dentro de uma
conjuntura diferente, que as formas modernas praticadas na escola já não atendem
mais, em sua completude.
As mudanças de grande amplitude que caracterizam a sociedade
contemporânea vêm causando um impacto de proporções inéditas no
campo educacional. O aumento crescente da demanda por mais
escolaridade, a busca urgente por novas formações, a necessidade de
estruturas e os percursos curriculares dotados de flexibilidade, os novos
papéis exigidos do professor, a chegada ao mercado de recursos
pedagógicos tecnologicamente avançados, a evidente limitação das
metodologias mais ortodoxas, somados a tantos outros fatores, constituem
um desafio para quaisquer sociedades, particularmente para as instituições
que nelas estão mais estritamente associadas à educação. Em especial, as
instâncias públicas, em vista das funções constitucionais que lhes
concernem e dada a extensão do atendimento de que estão encarregadas,
acham-se diante de uma tarefa de grandes proporções, seja no sentido de
possibilitar uma formação pertinente aos novos tempos, seja no sentido de
aumentar as taxas de desempenho escolar, seja no sentido de difundir de
forma significativa a chamada propensão para aprender. É bem provável
que estejamos diante, no que se refere à instituição escolar, não apenas de
uma mudança de grau, mas de uma modificação mais aprofundada, cujas
consequências apenas começam a ser revistas. (BRASIL, CNE/CEB n. 05,
2011)

Esses desafios estão também no parecer citado, uma vez ―que o aprendizado
dos conhecimentos escolares tem significados diferentes conforme a realidade do
estudante. Vários movimentos sinalizam no sentido de que a escola precisa ser
repensada para responder aos desafios colocados pelos jovens‖ (BRASIL,
CNE/CEB n. 05, 2011, p. 2).
O parecer coloca questões como a educação como direito social, a
importância da melhoria constante de sua qualidade e uma revisão do olhar sobre as
juventudes e seu contexto atual, não apenas no atendimento ao público, mas como
sujeito de direito e indo além, tendo como referência Dayrell em seu texto ―O jovem
como sujeito social‖ (DAYRELL, 2003).
Outro ponto central nesse parecer são os impactos ou as influências devido
às tecnologias e o cotidiano no qual todos estão envolvidos, sendo que a escola não
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pode desprezar esse processo em suas práticas, nem em seus currículos, que
exigem atenção e um grau de reflexão para não apenas como olhar a instituição
escolar, mas todo o contexto atual. No parecer, as tecnologias são interpretadas à
luz das mudanças e suas verberações no interior da escola e dos reflexos em seus
vários aspectos, como, por exemplo, nas suas práticas.
O impacto das novas tecnologias sobre as escolas afeta tanto os meios a
serem utilizados nas instituições educativas quanto os elementos do
processo educativo, tais como a valorização da ideia da instituição escolar
como centro do conhecimento; a transformação das infraestruturas; a
modificação dos papéis do professor e do aluno; a influência sobre os
modelos de organização e gestão; o surgimento de novas figuras e
instituições no contexto educativo; e a influência sobre metodologias,
estratégias e instrumentos de avaliação. (BRASIL, CNE/CEB n. 05, 2011)

Os métodos de ensino e a própria escola hoje precisam de uma revolução, e
carecem potencializar as outras formas de comunicação e de ―outras interações que
não mais desvinculam o mundo fora da escola, da sala de aula ou o reconhecimento
do aluno‖. Acredito que tais possibilidades sejam possíveis de serem exploradas
pela escola, pelos professores e por todos na educação, e foram, inclusive, vividas
na experiência relatada neste trabalho.
A apropriação de conhecimentos científicos se efetiva por práticas
experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com
a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas e sem significado
para os estudantes. Estas metodologias estabelecem relação expositiva e
transmissivista que não coloca os estudantes em situação de vida real, de
fazer, de elaborar. Por outro lado, tecnologias da informação e comunicação
modificaram e continuam modificando o comportamento das pessoas [...].
(BRASIL, CNE/CEB n. 05, 2011)

O ―Reinventando o Ensino Médio‖ preconizou esses mesmos objetivos com
ações que tinham como propostas uma nova organização, pois visavam a responder
aos desafios a partir da ressignificação da escola pública. O projeto foi proposto pela
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e teve início, no ano
de 2012, em onze escolas da rede estadual de ensino. No ano de 2013, a SEE/MG
promoveu a expansão do projeto em mais de 122 escolas dessa rede.
O projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖ teve três eixos centrais como
princípios fundamentais:
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Por significação/identidade entendemos, inicialmente, a necessidade de
que esse ciclo de estudos venha a ser percebido pelos estudantes como a
oferta de um conjunto de recursos simbólicos capaz de favorecer a inserção
no mundo e a compreensão dos processos sociais. Entretanto, se, de um
lado, o contato com o acervo constituído pelos campos disciplinares ―
científicos e humanísticos ― é condição insubstituível de enfrentamento,
seja do mundo da vida, seja do mundo do trabalho, de outro lado, é
indispensável que este acervo seja apresentado de modo a que os
estudantes possam perceber, efetivamente, a sua relevância. Ao requisito
da significação se acrescenta o da identidade, a outra face da mesma
moeda. O Ensino Médio não deve ter sua identidade submetida às
exigências dos ciclos de estudos que se seguem.
O segundo princípio, que estamos nomeando como empregabilidade, não
significa ensino médio profissionalizante, que continuaria com o perfil e a
oferta hoje existentes. Por empregabilidade entendemos a oferta de uma
formação que possibilite ao estudante dispor de maiores condições de
inserção múltipla no mercado de trabalho.
Ao invés de uma destinação profissionalizante específica, o propósito do
Reinventando é fornecer instrumentos que permitam a atuação num
espectro profissional mais irradiado e, por isso mesmo, mais amplo.
O terceiro princípio, a garantia de que a formação ofertada propicie o
prosseguimento dos estudos, indica, junto com os princípios
anteriormente mencionados, a natureza pública do Reinventando. Embora
nem todos os alunos venham a prosseguir os estudos após a conclusão do
Ensino Médio, estamos diante de um direito que a todos deve ser estendido.
(Minas Gerais SEE, Caderno de Atividades Reiventando Ensino Médio,
2013)

Esses princípios, de certa forma, orientaram o projeto no seu contexto geral,
como uma carta de princípios para se pensar a identificação do ensino com a
realidade dos jovens e dentro de uma proposta de mudanças significativas para a
escola. É evidente que o foco da pesquisa não é analisar o projeto ―Reinventando o
Ensino Médio‖ como um todo. Relacionei seus princípios aqui apenas para mostrar
os objetivos de mudança mais radical que estavam embutidos nele. Do ponto de
vista propositivo e nos conteúdos, isso está bem nítido. Sabendo-se que, na prática,
devido à imensa heterogeneidade de escolas, as mudanças são a longo prazo e que
cada escola, em sua realidade, apresentou certo caminho. Tais fatos nos levam à
seguinte questão: Quais os impactos desses fundamentos para o cotidiano dos
professores?
Conforme os documentos orientadores do ―Reinventando o Ensino Médio‖, e
nesse quesito sobre as práticas dos professores, este contexto do projeto foi o
desencadeador do trabalho de campo. Dentre os objetivos centrais que foram sendo
desencadeados, segundo os cadernos de orientações, destacamos os seguintes:
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Os princípios deram origem a uma proposta caracterizada por percursos
curriculares alternativos, flexibilidade, uso das novas tecnologias de
ensino/aprendizagem, atividades interdisciplinares e instrumentos
formativos extraescolares. Os percursos curriculares propostos adicionam
os conteúdos das áreas de empregabilidade ao atendimento do que é
estabelecido pelo Currículo Básico Comum (CBC). Dessa forma, o
estudante percorre, simultaneamente, dois eixos formativos interrelacionados com identidade clara, de modo que, ao concluir o Ensino
Médio como uma etapa significativa da vida escolar, além da formação que
lhe permite o prosseguimento dos estudos, conte, também, com os
instrumentos proporcionados pela área de empregabilidade cursada.
(MINAS GERAIS SEE, Caderno de Orientações Reinventando Ensino
Médio, 2013)

As áreas de empregabilidade são, em sua maioria, ofertadas com ampliação
de mais um horário nas aulas do diurno e do noturno, em atividades de projetos
desenvolvidas em horas fora da escola. Nesse sentido acompanhei apenas as aulas
do horário diurno. Cada área de empregabilidade foi definida por um currículo básico
para cada ano, compreendendo uma carga horária e um professor específico com
formações por área. As áreas foram definidas da seguinte forma:
As áreas de Empregabilidade
As áreas de empregabilidade a seguir relacionadas constituem o presente
acervo do Reinventando o Ensino Médio.
1. Comunicação Aplicada
Formação voltada para a habilitação em mídias distintas, tendo como
objetivo o desenvolvimento da capacidade de comunicação e de interação
social.
2. Empreendedorismo e Gestão
Formação voltada para o desenvolvimento do potencial criativo, capaz de
transformar conhecimentos e bens em novos produtos inovadores, e para a
gestão de negócios, com foco no planejamento, avaliação e gerenciamento
de pessoas e processos.
3. Estudos Avançados: Linguagens, Ciências, Humanidades e Artes
Desenvolvimento de estudos relativos a temáticas e tópicos não
contemplados no acervo dos Conteúdos Básicos Curriculares e voltados
seja para a área de Linguagens (Português e Matemática), das Ciências
Naturais, e de Humanidades e Artes.
4. Meio Ambiente e Recursos Naturais
Formação na área de meio ambiente, voltada para tecnologias associadas à
melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza e à
difusão de atitudes e comportamentos sustentáveis.
5. Tecnologia da Informação
Formação voltada para o desenvolvimento de habilidades referentes ao uso
de ferramentas tecnológicas e para o entendimento da lógica de processos
e sistemas de tecnologia.
6. Turismo
Formação voltada para tecnologias relacionadas aos processos de
recepção, viagens, eventos, intercâmbios, serviços de alimentação e
bebidas, entretenimento e interação.
(MINAS GERAIS SEE, Caderno de Atividades Reiventando Ensino Médio,
2013)
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A definição da pesquisa se deu pela proximidade do tema e pelo que os
professores de tecnologias na área de Empregabilidade e Tecnologias da
Informação e Comunicação estavam percebendo, já que estavam envolvidos com os
objetivos, bem como suas práticas e com como se dava a penetrabilidade das TDIC
nesse processo.
Por último, citamos mais dois projetos que estão presentes neste processo de
transformação proposto para o Ensino Médio, pois, de certa forma, acreditamos que
têm impacto nele. O primeiro deles é o Pacto do Ensino Médio, que tem como
objetivos:
Em consonância com o Programa Ensino Médio Inovador, em
desenvolvimento nas escolas desde 2009, e que tem foco no redesenho
curricular orientado pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio, propõe-se, como uma das ações do Pacto, a realização da
Formação Continuada de Professores do Ensino Médio que deverá ocorrer
no chão de cada escola, ao mesmo tempo em que se inicia uma grande
discussão sobre a Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica, junto às Universidades e ao Conselho Nacional de Educação.
(MEC, Documentos Orientadores Pacto do Ensino Médio, 2014)

Entre os vários desafios para essa formação dentro do Pacto estão a
universalização do atendimento de alunos com 15 a 17 anos; a necessária garantia
do acesso a uma educação de qualidade, com efetiva aprendizagem; a garantia da
formação inicial e continuada dos profissionais da educação, condizente com a
realidade da Educação Básica; a ampliação do acesso ao Ensino Médio diurno; a
efetiva melhoria da oferta do Ensino Médio noturno para os estudantes
trabalhadores que dele precisam; a ampliação da jornada escolar na perspectiva da
educação em tempo integral; a formação integral para o desenvolvimento humano; a
construção dos direitos à aprendizagem; constituição de condições efetivas para que
os jovens de 15 a 17 anos, retidos no Ensino Fundamental, cheguem ao Ensino
Médio; a ampliação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Essas incitações por parte das políticas públicas estão presentes nas
escolas, nos professores e em toda a educação, de forma geral, como perspectiva
propositiva de transformações. Percebemos os investimentos na área da educação,
com o incremento de equipamentos, redes e outros, do ponto de vista físico e na
formação de professores, como uma pressão pela própria ideia de crise na escola.
Uma dessas possibilidades de transformação está na implementação das
tecnologias digitais no cotidiano da escola. Existe essa pressão, como vimos, da
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perspectiva do Ensino Médio, mas que se amplia para todos os outros setores da
educação. No que tange as políticas públicas, elas estão cada vez mais
pressionadas para a implantação de ações que contemplem tanto a informatização e
a inclusão digital, do ponto de vista físico, quanto a instalação de computadores,
redes de internet para o acesso à web e outros materiais multimidiáticos, como
câmeras, laptops, celulares, entre outros. Assim como a formação do docente para o
uso pedagógico das TDIC no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem,
como o ―Reiventando o Ensino Médio‖ e o ―Ensino Médio Inovador‖. Essa pressão
está cada vez mais pautada pelo direito ao acesso e à inclusão de todos os atores
envolvidos no processo de ensino de aprendizagem em sala de aula.
As políticas públicas para inclusão, em específico a digital, e a formação para
TICs, no contexto latino-americano, podem ser identificadas em vários países. Essa
realidade foi potencializada pelos processos de redemocratização, como no Brasil 31,
no Chile, na Argentina e, mais recentemente, por meio de eleições diretas nos
governos da Venezuela, da Bolívia, do Equador e do Uruguai. Esse processo pode
ser balizado por uma maior participação popular e por maiores demandas de acesso
à educação para todos, na pauta das políticas públicas.
Os debates, os estudos e as pesquisas sobre as TDIC na educação
apresentam dois pontos. Um ponto indica os estudos mais tecnofílicos, na
perspectiva de entender as TDIC como salvacionistas. O outro é uma perspectiva
mais tecnofóbica, entendendo as TDIC como prejudiciais e extremamente
excludentes. Acreditamos que as tecnologias são decorrentes da transformação
histórica e que precisamos entender todos os movimentos complexos em que
estamos imersos, no atual estágio.
Esses pontos são referências e condicionantes para o processo de inclusão,
defesa de direitos e principalmente pela luta por uma sociedade igualitária. Sendo
assim, a defesa pelo direito ao acesso, ao uso e à apropriação das tecnologias
digitais pelos docentes está presente neste contexto.
Bastos (2010) descreve algumas políticas públicas sobre as TICs e educação
nos países da América Latina. O Quadro 1 traz as categorias de velhas tecnologias
e novas tecnologias agrupadas.

31

Ver BRASIL, Constituição Federativa do Brasil de 1988, art. 206.
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Quadro 1: Projetos envolvendo tecnologias na América Latina.
“VELHAS” TIC

“NOVAS” TIC

PAÍS/REGIÃO

Programa/Iniciativa

Ano

Programa/Iniciativa

Ano

Argentina

Xx

Xx

EducAr
Um Laptop por Niño

1990
2007

Brasil

Projeto Saci (Sistema
Avançado
de Comunicações
Interdisciplinares)
TVE Brasil (―Salto para o
Futuro‖)
TV-Escola

19671974

Programa Nacional de
Informática
na Educação (Proinfo)
UCA (Um Computador
por Aluno)
―Um salto para o Futuro‖
(TVEscola)

1997

1992
1996

2007
2009

Bolívia

Chile

Novasur TV Educativa

2000

Colômbia

TV, Radio y Nuevas
tecnologías
para el desarrollo de
competencias

2002

Uruguai

América Latina

Televisión Educativa y
Cultural
Ibero-americana (TEIb)

1992

Política Nacional de
Nuevas
Tecnologías de la
Información y
Comunicación (NTIC)
Red Enlaces
Portal Novasur

2005

Computadores para
Educar

2001

Plan de Conectividad
Educativa de
informática básica para
el
aprendizaje en línea
(CEIBEL), o Un
Laptop por Niño
Rede Internacional
Virtual de
Educação a Distância
(RIVED)
Red Lationoamericana
de Portales
Educativos

2007

1992
2009

1999

2004

Fonte: Adaptado de BASTOS (2010).

Bastos (2010) diferencia as ―velhas tecnologias‖ como aquelas políticas que
são centradas em usos de apenas um tipo de mídia, e as ―novas TDIC‖ como
aquelas que dizem respeito ao uso integrado das mídias, principalmente o uso dos
computadores, mídias móveis e da internet em rede.
Hoje, no debate do atual do Plano Nacional de Educação (PNE), Projeto de
Lei da Câmara n. 103, de 2012, as TDIC estão presentes nos processos intencionais
de implementação, mesmo que de forma tímida. A meta 7, sobre a educação básica
e as formas para melhoria da qualidade, ressalta da seguinte forma as TDIC:
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universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até
o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública
de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias
da informação e da comunicação. (BRASIL, Projeto de Lei n. 103, 2012)

Outras duas passagens na referida lei dão enfoque aos cursos de graduação
e pós-graduação e à formação de professores com as tecnologias digitais e a EAD.
Ou seja, as tecnologias digitais estão relegadas a três itens, com perspectivas bem
funcionais e instrumentais. No entanto, entendemos que os professores podem
ressignificar esse processo.
Zuin (2010), em um trabalho sobre as tecnologias digitais e o Plano, ressalta
a importância de um debate mais amplo e crítico sobre as metas educacionais,
tendo em vista o papel decisivo das TDIC na educação. Para o autor, hoje as
tecnologias extrapolam apenas o ―modo operacional‖ e passam a ser reconfiguradas
e/ou posicionadas como um modus vivendi que transforma as identidades dos
indivíduos. Nesse sentido, é necessário que existam, no PNE, outras estratégias no
que tange as TDIC. Zuin (2010) aponta que permanecem no país e nas políticas os
métodos tradicionais e instrumentais de inserir as tecnologias no âmbito
educacional, e complementa que:
Numa sociedade em que a tecnologia ocupa posição decisiva, a ponto de
ressignificar as configurações das relações humanas em todas as suas
esferas, a discussão dos eixos direcionadores das futuras políticas públicas
de educação não pode abster-se de uma análise mais apurada sobre o
modo como as atuais relações de produção determinam transformações
cada vez mais aceleradas na esfera da superestrutura e, portanto, nas
instituições que as compõem, principalmente as escolares. (ZUIN, 2010, p.
2010)

Indagamos, então: De que forma realmente as TDIC estão transformando as
escolas e os professores e suas práticas, dentro da sala de aula? Existe, na
verdade, um processo de implementação física de computadores, lousas digitais e
tablets? E quanto às pessoas que compõem esse ambiente? Quais as
transformações reais estão vivenciando?
Concordo, nesse sentido, com Zuin (2010, p. 38), pois as políticas públicas
educacionais devem conter ―o modo como tais recursos tecnológicos ressignificam
as características das teorias e práticas pedagógicas e dos processos de construção
das identidades dos agentes educacionais‖. Nessa perspectiva, o trabalho de

74

investigação vai se delineando. Existe uma política, mesmo que pulverizada e
tecnicista, de implementação das TDIC. E os sujeitos, ou seja, os professores, como
se relacionam e ressignificam suas práticas pelos usos das tecnologias?
Na perspectiva voltada para as tecnologias digitais, o Ensino Médio Inovador
tem por objetivo:
O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) foi instituído pela Portaria nº.
971, de 09/10/2009, foi criado para provocar o debate sobre o Ensino Médio
junto aos Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital, fomentando propostas
curriculares inovadoras nas escolas do Ensino Médio, disponibilizando
apoio técnico e financeiro, consoante à disseminação da cultura de um
currículo dinâmico, flexível e que atenda às demandas da sociedade
contemporânea.(MEC, Programa Ensino Médio Inovador. Documento
Orientador, 2013)

Entre os pontos que chamam a atenção, são foco desta pesquisa de
doutorado e vão ao encontro da superação dos usos das tecnologias, superando
apenas o lado instrumental, propõe-se
Fomento às atividades que envolvam comunicação, cultura digital e uso de
mídias e tecnologias, em todas as áreas do conhecimento; Oferta de ações
que poderão estar estruturadas em práticas pedagógicas multi ou
interdisciplinares, articulando conteúdos de diferentes componentes
curriculares de uma ou mais áreas do conhecimento. (MEC, Programa
Ensino Médio Inovador. Documento Orientador, 2013)

Vários são os focos que direcionam a escola para novas áreas, denominados
macrocampos, como um redesenho curricular de forma integrada e propositiva,
preservando as disciplinas e propondo novas possibilidades. Entre os macrocampos
estão a Comunicação, a Cultura Digital e o uso de mídias, com as seguintes
diretrizes:
As atividades a partir desse macrocampo deverão desenvolver processos
relacionados à educomunicação, para a criação de sistemas comunicativos
abertos, dialógicos e criativos nos espaços educativos, que possibilitarão
condições de acesso às diferentes mídias e tecnologias, ferramentas,
instrumentos e informações que desenvolvam a ampliação da cultura digital
e suas múltiplas modalidades de comunicação.
As ações deverão permitir o desenvolvimento de múltiplas formas de
comunicação e processos criativos, proporcionando o domínio dos
instrumentos e formas de comunicação, bem como a reflexão sobre o uso
crítico das diversas tecnologias nos diferentes espaços de interação social.
(MEC, Programa Ensino Médio Inovador. Documento Orientador, 2013)
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Essa perspectiva também vai ao encontro dos usos das tecnologias do
―Reinventando o Ensino Médio‖, que foi o contexto maior envolvendo o Ensino
Médio. Mas quem são esses docentes? O que pensam e quem são eles, nesse
contexto de transformações e mudanças?

1.4 Os professores e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC): tessituras do informal ao cotidiano formal em contexto de
mudanças.

Kenski (2007, p. 95) afirma que ―na nova realidade, o tempo da educação é o
tempo da vida‖. Para a autora, é necessário que as políticas educacionais e todas as
instituições educativas estejam alinhadas pelas novas exigências, que não são
somente tecnológicas. Elas estão incluídas neste jogo para que todos estejam
plenamente em condições de viver as dinâmicas presentes na sociedade atual.
Gatti, Barreto e André (2011), em um trabalho sobre os docentes e as
políticas públicas, se posicionam nesse mesmo sentido, considerando um contexto
marcado por mudanças que influenciam diretamente o trabalho na escola e na sala
de aula.
Considerando as novas condições de permeabilidade social das mídias e da
informática, dos meios de comunicação e das redes de relações –
presenciais ou virtuais –, das novas posturas na moralidade e nas relações
interpessoais, nas famílias e nos grupos de referência, impactos na
socialização das pessoas são visíveis. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011,
p. 25)

Arroyo (2014), com essa mesma compreensão sobre o atual momento, realça
a necessidade de a escola, o currículo e toda a estrutura educacional reconhecer
esses sujeitos, em todas as suas heterogeneidades, como, por exemplo, produtores
de cultura, de história e de vida, entre outros. Enfatiza, nessa tecla, outros sujeitos,
outros docentes e a necessidade de levantar suas indagações, problemas,
possibilidades e propor novos caminhos e novas aberturas nessas relações. Arroyo
explica que: ―Trata-se de reconhecer os mestres e alunos sujeitos de produção de
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outros conhecimentos. Não meros transmissores-aprendizes do conhecimento
hegemônico‖ (ARROYO, 2014, p. 55).
Tardif e Raymond (2000) também evidenciam essas transformações dos
professores pelo seu trabalho e pelo seu cotidiano.
Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica
também, sempre com o passar do tempo, o seu ―saber trabalhar‖. De fato,
em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para
compreender os saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar
remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os
saberes necessários à realização do trabalho: ―a vida é breve, a arte é
longa‖, diz o provérbio. Em certos ofícios tradicionais (por exemplo, os
ofícios ligados à terra e ao mar: agricultura, salicultura, pesca etc.), o tempo
de aprendizagem do trabalho confunde-se muitas vezes com o tempo da
vida. (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 210)

Alguns documentos com análise sobre a América Latina fazem referência à
exigência de uma educação integral, ampla e irrestrita, frente às tecnologias e às
mudanças atuais.
Todas as mudanças estão produzindo uma profunda pressão sobre os
sistemas educacionais e estão modificando a qualidade do ensino, a
igualdade, o funcionamento das escolas, suas relações com outras
instituições e atores, e o papel dos professores numa sociedade da
informação e do conhecimento. Cada vez mais firma-se o convencimento de
que a educação é a melhor garantia para o progresso dos cidadãos e dos
povos. (MARCHESI, 2002, p. 97).

Krawczyk (2014) nos chama para pensar a respeito do desafio do Ensino
Médio como uma situação corriqueira, como tomar um café e debater sobre os
dilemas da escola, dos docentes e do Ensino Médio. Complementa que não existe
uma receita de bolo pronta e acabada, mas vontades múltiplas, do ponto de vista de
superar modelos conservadores para outros emancipatórios. Comunga dos mesmos
pensamentos sobre essas mudanças e seus reflexos em todo o processo educativo,
desencadeado na escola e nos professores.
Hoje estamos em meio à chamada TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL,
provocada pelo papel central que a microeletrônica e a tecnologia da
informação assumiram nos sistemas de produção e na maneira como as
pessoas se relacionam. Vivemos um período de transformações aceleradas,
que trazem novas expressões das relações de poder, mudanças na maneira
de produzir, nas relações de trabalho, na sociabilidade e vida cotidiana,
além de novas configurações nas relações internacionais (KRAWCZYK,
2014, p. 80).
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A autora ainda defende que se debatam esses desafios no âmbito do Ensino
Médio, nas escolas e em todos os outros espaços. Coloca que a questão das
―tecnologias está intimamente ligada à questão de estimulação e desejo por parte
dos alunos‖ e complementa que a instituição escolar necessita de mudanças e de
―reencontrar seu lugar como instituição cultural, frente a mudanças macroestruturais,
sociais, políticas e não apenas transformações econômicas‖. Para Krawczyk (2014),
são necessárias outras atitudes dos docentes envolvendo suas práticas, seu
cotidiano, o relacionamento entre todos na comunidade escolar e o processo de
trocas que contemple a aprendizagem. Existe uma necessidade de que todos na
comunidade escolar extrapolem para além desta escola atual, que esteja fundada e
refundada para que a identificação do professor com o aluno seja de
complementaridade e de troca mútua e solidária.
Mesmo que falemos em mudanças, a condição docentes sempre se fundou
nessa relação. Hoje, no entanto, vivemos essas perspectivas mais horizontais e um
pensamento menos hierárquico, mas que não é homogêneo. É importante essa
relação para a própria condição docente.
A docência se instaura na relação social entre docente e discente. Um não
existe sem o outro. Docentes e discentes se constituem, se criam e recriam
mutuamente, numa invenção de si que é também uma invenção do outro.
Numa criação de si porque há o outro, a partir do outro. (TEIXEIRA, 2007, p.
429).

Para Teixeira (2007), o ―outro, a relação com o outro, é a matéria de que é
feita a docência. Da sua existência é a condição. Estamos, pois, nos domínios da
alteridade‖. Para que essa complexa relação seja conseguida e construída, segundo
a autora, é necessária essa constituição, seja ela no dia a dia ou nos outros espaços
como o virtual.
Sabemos que existe o trabalho diário dos docentes, perpassado por tarefas
administrativas, como elaboração do diário de classe, avaliações, fechamento de
notas e organização das turmas, além de estudos envolvendo a elaboração de
planos de aulas, leituras teóricas na área e na análise crítica dos processos que
estão envolvidos. No entanto, existe uma trama da vida que extrapola e impacta
nesse cotidiano que muitas vezes não é considerada. Teixeira destaca que:
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A condição docente não é um dado fixo e acabado, assim como não resulta
somente das vontades. Ela vai ganhando conteúdo e forma na complexa
relação entre as estruturas e os agenciamentos humanos que compõem a
vida social, tal como se vê nos territórios da escola. Nela interferem os
sujeitos socioculturais implicados na relação, sujeitos múltiplos e diversos
tanto quanto as condições materiais e simbólicas em que suas interações e
trocas se realizam, assim como os parâmetros de sua intencionalidade.
(TEIXEIRA, 2007, p. 433)

Diante dessas colocações, quais processos podem estar sendo realizados
todos os dias, nas atividades cotidianas que compõem a vida social e que não são
percebidos? Quando usamos a internet para nos conectar com várias pessoas ou
realizar trabalhos, seja da sala de aula, seja de ação política ou de mobilização 32, ou
como da engenharia reversa, ou da construção de hardwares livres

33

e/ou hakers

space34, recriando e repensando, de forma criativa, modos que hoje são extremante
utilizados no cotidiano das TDIC. Essas práticas podem ser consideradas, dentro do
contexto da cibercultura, como formas de aproximação dessa relação professor e
aluno. Teixeira (1996), ressaltando os professores como sujeitos socioculturais,
define como constitutivas suas experiências vividas e a sua própria história humana
como uma ―história-práxis‖. Nesse sentido, a autora define alguns espaços
constitutivos dessa condição docente na relação do professor-aluno. O segundo
como marcas da própria escola; e o terceiro como tempos do professor, muitas
vezes estabelecidos pela rotina diária de disciplinas, currículos e tarefas extraclasse.
Mas quais não são vistas ou observadas que podem ser colocadas como
composições desses docentes atualmente?
Nesse processo de transformação, Teixeira extrapola e destaca os
professores como sujeitos socioculturais:
O tempo é, assim, sua vida em movimento, desenhando-se e
redesenhando-se nas práticas instituídas e instituintes de sujeitos

32

Ver mais em: SHIRKY (2001).

33

Hardware livre é um hardware eletrônico projetado e oferecido da mesma maneira que um software
de código livre no qual o conhecimento é compartilhado.

34

Um hackerspace ou hackspace (de Hacker e Espaço), também conhecido como hacklab,
makerspace ou creative space, é um local real (em oposição ao virtual) com o formato de um
laboratório comunitário que segue a Etica_Hacker, tendo espírito agregador, convergente e
inspirador. Nele, pessoas com interesses em comum, normalmente em ciência, tecnologia, arte
digital ou eletrônica, podem se encontrar, socializar e colaborar. Um hackerspace pode ser visto
como um laboratório comunitário, uma oficina ou um estúdio, onde pessoas de diversas áreas
podem trocar conhecimento e experiência para construir algo junto. (HACKERSPACE, 2012).
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individuais e coletivos. É imprevisibilidade e tensão, podendo conter, em
seu fluxo, tanto o estabelecido quanto o inédito. (TEIXEIRA, 1996, p. 187)

Para Arroyo (2014), existe um dado importante. Mesmo que algumas
estruturas ainda continuem as mesmas e algumas organizações e tempos da escola
estejam ainda fixos e parecendo não terem mudado,
há ainda outro dado que merece destaque; os professores são outros em
gênero, origem social, racial, trazem saberes, leituras de mundo de si
mesmos. Em anos de lutas por direitos, eles disputam o reconhecimento de
suas identidades profissionais e sociais. Trazem outras experiências
sociais, outras indagações ao campo do conhecimento. Como profissionais,
trazem ao currículo disputas por autorias e criatividade docente, por
autonomia. (ARROYO, 2014, p. 55).

Nesse entendimento, mesmo que considerando a diversidade, existem novos
professores, com outros pensamentos, principalmente em relação às tecnologias e
às suas utilizações.
É importante destacar que a sociedade atual se caracteriza por um novo
modelo que se organiza em torno da informação (CASTELLS, 1999) decorrente dos
avanços vivenciados a partir da década de 1970, que promoveram uma revolução
tecnológica. Esse paradigma se caracteriza pela penetração das TDIC em todos os
domínios das atividades humanas como elemento estruturante dessas atividades,
pela convergência de tecnologias específicas para os sistemas integrados e por sua
aplicação na geração de conhecimentos e de dispositivos. Com isso, temos um
processo de reconfiguração das redes sociais, no qual permanentemente ocorre a
aprendizagem que implica na redefinição e na apropriação das inovações em seus
contextos reais de uso. Mas existe mesmo essa penetração? De que forma é
realizada e incorporada?
Nesse processo, as informações rompem com a lógica tempo-espaço,
permeando cada vez mais rápido o acesso a essas informações, mesmo em locais
nunca antes imaginados, como, por exemplo, no Polo Norte, com estações
permanentes de monitoramento e pesquisa que envolvem as comunidades locais.
Outro exemplo são os países do Oriente Médio, com a interação em outros
continentes, atualmente em constante mudança de regimes políticos, que penetram
de forma mais rápida e dinâmica em suas relações cotidianas.
No processo sócio-histórico, os modos de produção, a construção do
conhecimento e a troca de informações estão cada vez mais em uma rede constante
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de inserção dos sujeitos, das comunidades e nas formas de construção de técnicas
para a resolução de problemas diários. A partir dessa dinâmica atual, como
podemos nos tornar espectadores menos passivos e mais reflexivos e conseguir
questionar os modos de produção, o processo de transformação e o produto final
frente a uma transformação?
O resgate da concepção e dos processos de sala de aula nos contextos
educativos dos vários âmbitos da vida moderna deve indicar a ideia de que não
somos apenas consumidores e usuários das tecnologias, considerando as diversas
tecnologias e variadas técnicas, como, por exemplo, as construções de casas, as
cisternas, o arado e até as mais complexas, como as nanotecnologias presentes nos
chips de computadores. Nesse grande ecossistema, somos produtores e,
principalmente, pensadores de soluções, desde os primeiros hominídeos ao Homo
sapiens, estamos preenchidos pelas interlocuções entre o homem e natureza.
Para Lemos (2002), a cultura digital representa a independência e uma forma
de produção, que pode ser textual, sonora ou imagética, e são independentes e
múltiplas. Castells, nesse mesmo sentido, explica que:
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimento e informação, mas aplicação desses conhecimentos e dessa
informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de
processamento/ comunicação da informação, em um ciclo de realimentação
cumulativo entre inovação e seu uso. (CASTELLS, 1999, p. 55).

Estamos entrelaçados na dinâmica social entre variadas informações,
enredados pelo contato com o outro, pela comunidade em que vivemos com os
nossos pares, com a cidade, com o grupo a que pertencemos e trocamos
diariamente sentidos e significados, e agora de forma planetária (LÉVY, 1996).
Filatro (2004) complementa que precisamos compreender alguns elementos
básicos das TDIC, não apenas de forma técnica, mas os significados para as
atividades humanas. Nesse sentido, as TDIC podem ser incorporadas no cotidiano
das escolas e de todos os envolvidos com a educação.
A educação para toda vida passa a ser uma exigência permanente de toda
a sociedade, desembocando na compreensão da escola e da Universidade
como conceito e não como lócus. […] A educação tradicional vê aflorar
novas formas de pensar, de construir e de comunicar com o conhecimento,
as quais lançam importantes questionamentos quanto a seus objetivos,
práticas e resultados. (FILATRO, 2004, p. 36).
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Nossa civilização tem desenvolvido diferentes tecnologias de informação e
comunicação, em que diferentes suportes para o registro e o armazenamento da
informação possuem uma corporeidade, uma materialidade, que pode ser no corpo
do sujeito, na sua oralidade, na escrita de uma página de papel, de uma página da
web, na produção de uma pintura, de uma fotografia, de um vídeo ou no suporte
digital. (CORDEIRO; CORRÊA, 2009, p. 154)
Em relação aos recursos tecnológicos, quais são os pré-requisitos intrínsecos
ao uso e quais são as garantias de inovações pedagógicas e emancipação do
sujeito? Quais são os pressupostos para potencializar esses recursos na educação?
Algumas pistas, nesse caminho, afirmam que ―as inovações pedagógicas
dependem de um diagnóstico do contexto, da definição de prioridades, da escola de
estratégias, do planejamento e da intencionalidade‖, entre outros. Todos esses prérequisitos são pressupostos para pensar: em que rede de sentidos esses sujeitos
reais estão situados em seus contextos de vida? E como os docentes estão se
colocando frente aos novos desafios de uso das TDIC?
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2 OS PROFESSORES, SEU CONTEXTO E O USO DAS TDIC: APROXIMAÇÕES
NO “REIVENTANDO O ENSINO MÉDIO”

Foram feitas algumas aproximações ao contexto dos professores. A primeira
foi em relação ao contexto profissional que foi relatado no processo de trabalho, à
inserção profissional e de vida, que pode ser colocada como um processo de
sensibilização para estas questões. O segundo ponto de aproximação relatado neste
capítulo foi alcançado por meio dos questionários, com perguntas abertas e
fechadas. Esse instrumento serviu para aproximar pesquisador e professores e,
juntos, pensarmos a penetrabilidade das tecnologias no cotidiano escolar e de vida.
Outra questão importante nos questionários foi entender um pouco essa realidade
da qual estávamos agora nos aproximando, de forma mais geral.
Segundo dados do Relatório estadual sobre o trabalho docente no estado de
Minas Gerais (2010), realizado pelo Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e
Trabalho Docente, existem, em Minas Gerais, 3.841 escolas estaduais, das quais
2.200 oferecem o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 1.561 oferecem apenas o
Ensino Fundamental e 80 oferecem apenas o Ensino Médio. Em relação aos
docentes, existe uma diversidade de perfis no Brasil, segundo dados sobre a
atividade docente do Estudo exploratório sobre o professor brasileiro (INEP,2009).
Características como gênero, raça, anos de magistério, número de escolas em que
trabalha e formação estão nesse retrato. A pesquisa agrupa algumas características
gerais sobre a formação e área da seguinte forma sobre o Ensino Médio.
As áreas de formação de nível superior com maior número de professores
são: Letras/Literatura/Língua Portuguesa (15,4%), Matemática (11,4%),
História
(8,8%),
Pedagogia/Ciências
da
Educação
(8,7%),
Letras/Literatura/Língua Estrangeira (7,5%) e Geografia (7,2%). (INEP,
2009, p. 41)

No Ensino Médio, devido à diversidade maior de disciplinas, é maior o
número de professores do gênero masculino em relação ao ensino inicial básico.
Pelo estudo, ―no Ensino Médio a maioria dos professores (86,7%) leciona em
apenas uma escola, 76,5% atuam apenas em escolas da rede estadual e 95,0%
somente em escolas de áreas urbanas‖ (INEP 2009, p. 42). Na pesquisa, é
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enfatizada a multiplicidade de perfis e as formas multifacetadas dos professores no
contexto brasileiro, e ainda:
A divisão da educação básica em três etapas (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio), cada uma com finalidades e características
próprias, tem implicações nos perfis e nas condições em que atuam os
docentes de cada uma delas e, por isso, impõe que qualquer análise sobre
o perfil ou a situação desses profissionais seja realizada em seu âmbito
específico. (INEP, 2009, p. 48)

Nesse sentido justifica-se a necessidade de aprofundamento nessas
características e na realidade de atuação docente. O recorte utlizado aqui considera
93 professores que responderam aos questionários que tinham como foco a
possibilidade de averiguar essa diversidade de escolas e a penetrabilidade das
tecnologias no cotidiano. Todos os professores estavam no projeto ―Reinventando o
Ensino Médio‖, sendo que a maioria dava aulas de Física, Química, Matemática,
Biologia, História, havendo também pedagogos.
Os profissionais da educação que responderam aos questionários estavam
distribuídos em quarenta escolas, em uma média de dois a três por escola. O
questionario foi aplicado em uma das formações do projeto "Reinventando o Ensino
médio", em sua maioria, professores concursados ou designados há algum tempo
na escola. Em relação ao tempo de docência, vejamos o Gráfico 1.
Gráfico 1: Anos magistério.

Fonte: dados da pesquisa.
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Nos anos de magistério, a diversidade também é grande, porém mais de 70%
tinham mais de 4 anos de magistério, ou seja, uma vivência nas escolas em que
trabalhavam, com alguma matéria específica ou nas áreas de coordenação
pedagógica e supervisão.
A

respeito

da

formação

em

pós-graduação

entre

os

professores

entrevistados, vejamos o Gráfico 2.
Gráfico 2: Formação em pós-graduação.

Fonte: dados da pesquisa.

Do total de 93 professores, mais de 50% tinham um ou mais certificados ou
títulos

de

pós-graduação.

Percebemos

essa

inserção

em

formação

de

especialização na área educacional, com aumento recente. Na atualidade, as
políticas de formação em serviço ou depois da graduação começam a se expandir,
com acordos entre as universidades e prefeituras/estados/governo federal. Essas
modalidades podem ser vistas em programas como o Laseb35, a Escola de
Gestores36 ou de mestrados profissionais, ou junto ao programa Universidade Aberta

35

Este programa é uma ação indutora da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte
(SMED), em parceria com a FaE/UFMG, para formar professores da Educação Básica, no nível de
especialização lato sensu, visando a atender uma demanda específica de formação continuada
neste nível de ensino. Ver: <http://www.fae.ufmg.br/laseb/>

36

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz parte das ações do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da necessidade de se construir processos
de gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da educação,
baseada nos princípios da moderna administração pública e de modelos avançados de
gerenciamento de instituições públicas de ensino, buscando, assim, qualificar os gestores das
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do Brasil, utilizando as TDIC e a EAD nesse processo. Segundo Gatti (2011), que
analisa as políticas de formação de professores com resgate histórico e atual,
Pelo conjunto de dados examinados, evidencia-se que a política nacional de
formação de professores em serviço, implantada pelo MEC nos últimos
anos, eleva a um novo patamar as ações do Estado brasileiro, em termos
do seu comprometimento com o desenvolvimento educacional do país, seja
pela concepção ousada que a informa, seja pelas dimensões que assume.
Há certamente dificuldades de percurso, mas muitas são passíveis de ser
corrigidas. (GATTI, 2011, p. 88)

A iniciativa privada ainda domina as formações continuadas no Brasil,
segundo dados da mesma pesquisa, mesmo assim, devido à complexidade que
inclui as dimensões territoriais, existe um avanço em curso. No entanto, sabemos
das dificuldades entre os professores para fazer essa formação, com carga de
trabalho extensa e as dificuldades de acesso aos programas e cursos. O que chama
a atenção nessa primeira aproximação é que existe uma ampliação de cursos e
programas com foco nos professores e nas TDIC,
(…) a necessidade de compreendermos a formação continuada (ou
educação continuada, como prefere Marin) de professores como sendo
inerente à própria atividade educativa. Atividade essa que assume
proporções significativas em função da cada vez mais generalizada
presença das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC) em
toda a sociedade, mesmo considerando que elas estão acessíveis de forma
diferenciada para as diversas classes sociais. (PRETTO; RICCIO, 2010, p.
153)
Gráfico 3: Formação na área das tecnologias.

Fonte: dados da pesquisa.
escolas da educação básica pública, a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. A
formação dos gestores é feita por uma rede de universidades públicas parceiras do MEC.
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Em relação às formações na área de tecnologias, mais de 50% afirmaram
que a possuem. Na pergunta seguinte, entre as formações realizadas, registramos
variados tipos relatados pelos professores:
Quadro 2: Tipos de formação na área das Tecnologias
Reinventando o Ensino Médio
EAD
Tecnologias e mídias
Linux
Planilhas eletrônicas
criação de website
montagem e manutenção de computadores
redes sociais
comunicação digital
Moodle
Cursos do Pro info
Cursos do Pro Uca

Essas questões revelam a quantidade de cursos que existem hoje, tanto na
área de formação de professores quanto outros, em áreas mais técnicas. Mas
segundo Pretto e Riccio (2010), em texto que se refere à formação de professores
universitários e

tecnologia,

a formação continuada

necessita

de maiores

investimentos. Mesmo com foco nos professores universiários, os autores chegam a
conclusões que se aproximam dos pensamentos envolvidos nesta pesquisa.
Segundo os pesquisadores, muito mais que a formação para o uso das (TDIC), os
professores precisam vivenciar e experimentar essas práticas no cotidiano da sala
de aula, caso contrário, o investimento no aparato tecnológico ficará apenas como
parafernália, reproduzindo velhos métodos e concepções de uma escola
ultrapassada.
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Gráfico 4: Tecnologias na sala de aula.

Fonte: dados da pesquisa.

Quando as perguntas foram voltadas para a sala de aula, um pouco mais de
40% dos professores apontaram que estão fazendo algum trabalho ou projeto
envolvendo as tecnologias. Percebe-se que a maioria deles, mesmo estando em
contexto de um projeto que envolve as tecnologias, não estava ainda realizando
algum trabalho com elas. A falta de penetrabilidade das TDIC em projetos maiores é
uma evidência no contexto desses professores e das escolas de forma geral.
Podemos perceber a lacuna na inserção das tecnologias nas salas de aula. Autores
como Bonnila (2012), Pretto (2008) e Kensky (2007) chamam a atenção para essa
dificuldade. Essa realidade não é diferente no contexto das escolas estaduais de
Minas Gerais.
Depois disso, para aqueles que faziam algum projeto envolvendo TDIC, havia
a pergunta sobre o que de fato estava fazendo. As respostas foram as mais
diversas. O agrupamento foi feito da seguinte forma:
Quadro 3: Trabalhos na sala de aula envolvendo as Tecnologias
jogos digitais
redes sociais digitais facebook
planilhas
mídias
utilização de material eletrônico como datashow nas aulas, em várias disciplinas
softwares
celulares e outros
construção de vídeos
criação de blogs
vídeo game
pesquisa na internet
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acesso e-mail
WhatsApp
stop motion

Pelas respostas, percebe-se a diversidade de possibilidades de utilizar as
TDIC nos trabalhos da sala de aula, e que estão sendo realizadas. Uma
característica atual da cultura digital é que ela é fundamentalmente balizada pela
multiplicidade de formas de usos e possibilidades variadas com as TDIC, como
diriam Lemos (2008), Lévy (1999) e Castells (2008). Essas possibilidades presentes
no cotidiano podem criar vários outros processos de transformação.
Por exemplo, a criatividade em software pode resultar em uma criatividade
artística no campo do design, música ou o simples fato de imaginar novas
formas virtuais dentro das organizações sociais pode criar uma inovação
empresarial ou mesmo uma transformação do sistema educacional.
(CASTELLS, 2008, p. 4)

No entanto, podemos afirmar que esses usos não significam um processo de
melhoria da aprendizagem de forma direta. No entanto, com esse diálogo aberto e
efetivo com alunos, professores e escola, pode-se contribuir para uma visão e ações
de superação menos conteudistas ou que não sejam tecnicistas. Nesse uso,
podemos afirmar um despertar, por parte dos professores, sobre a questão do uso
das tecnologias, podendo-se considerar que existe uma penetrabilidade das TDIC
no processo.
Gráfico 5: Tecnologias na escola.

Fonte: dados da pesquisa.
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Mesmo não usando na sala de aula, a maioria dos professores, quase 90%,
afirmou que acreditava nos benefícios das TDIC dentro da escola. Outra pergunta
aberta pedia que eles justificassem suas afirmações, indicando esses benefícios.
Daí obtivemos as seguintes respostas:
Quadro 4: Benefícios das Tecnologias na escola
Maior integração entre todos
Aumentar o interesse de nossos alunos pelas aulas
Capacitação para o mundo do trabalho
Melhora o desempenho dos alunos
Integração de toda a comunidade escolar
Inclusão
Dinamismo
Conhecimento de forma livre e aberta
Aulas se tornam mais dinâmicas
Os alunos de hoje que vivem plugados, a sociedade está imersa na tecnologia e a escola não pode
ficar fora
Interatividade
Conexão

Nesse quesito, os professores, em sua maioria, sabem muito bem e
concordam sobre a potência dessa integração tecnologias e escola. Colocando
questões de ampliação da comunicação e integração da escola e do contato com os
jovens ou ampliando e aproximando alunos e professores.
Em seguida, foi questionado: Mas por que não são usadas? As respostas
mais frequentes dos 93 professores foram:
Quadro 5: Problemas para usos das tecnologias na escola
Falta de recursos e de estrutura
Falta de apoio financeiro em materiais tecnológicos como celulares e outros
Incentivos financeiros para professores que não são da área e precisam se desdobrar para poder
dar conta das aulas mais inovadoras
Falta de treinamento
Muitos alunos não se interessam em nada que não esteja relacionado a sites de relacionamentos e
jogos
Melhores máquinas na escola
Internet fraca ou muito restrita
Horário curto para utilizar as mídias com as turmas
A quantidade de alunos nas salas que impossibilita de o professor atender a todos com a mesma
eficiência
Resistência de colegas de trabalho à informática e às tecnologias
Falta de manutenção nos laboratórios
Pouco conhecimento dos professores
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Podemos classificar essas perguntas em quatro grandes temas: A formação;
As tecnologias na escola (infraestrutura); O contexto dos alunos; e A resistência dos
professores ao uso das tecnologias.
Nessa perspectiva, Bonilla (2012) já chamava a atenção para alguns pontos
como a formação inicial de professores e em serviço, com uma lacuna ainda a ser
preenchida nos usos das TDIC. Outros autores, como Dayrell e Carrano (2014),
chamam a atenção para o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos e de
suas questões culturais. Estas estão presentes na realidade dos professores, mas é
necessário pensar em políticas públicas na área para transformar a realidade da
escola.
Pretto (2008, p. 76) reafirma questões importantes de acesso às tecnologias
(TDIC) da seguinte forma:
Portanto, o desafio está posto: é imprescindível pensarmos em políticas de
conexão que incluam, além das necessárias máquinas, o acesso à internet
– agora já escrita com o i minúsculo – com velocidade alta, para possibilitar
a todos o acesso aos recursos multimídia trazidos pelo intenso movimento
de convergência tecnológica e uma apropriação criativa dos meios digitais.
Banda larga para todos deveria ser o novo lema, sem dilema.

O autor complementa que a implementação de máquinas e o acesso à rede é
necessário à mudança de valores e dos modos de produção, saindo de uma forma
centralizada para uma forma descentralizada, ou seja, todos produzem e todos
trocam e compartilham, mudando para uma lógica de redes, tendo como parâmetro
os usos fora da escola, que já acontecem (como no Gráfico 6):
Gráfico 6: Tecnologias fora da escola.

Fonte: dados da pesquisa.
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Para terminar, à pergunta sobre o uso das tecnologias fora da escola a
maioria dos professores respondeu ―sim‖. Esse uso vai desde as redes sociais até
os games e sites de relacionamento, tendo a maioria afirmado que esse uso é diário.
A pergunta foi aberta, o que facilitou as respostas. Acredito que com a
universalização aumentando no acesso às tecnologias e à internet, principalmente
nos grandes centros, o processo de usos das TDIC seja constante. Nosso desafio e
o do poder público é oferecer uma escola que comporte uma dinâmica de
aprendizagem em sintonia com o mundo contemporâneo, para toda a população.
Assim ela se tornará realmente democrática, e não simplesmente massiva.
O sentido da escola para os estudantes está bastante vinculado à integração
escolar do aluno e à sua identificação com o professor e com a escola. O interesse
na disciplina está diretamente associado à atitude do docente: ao jeito de ensinar;
sua paciência com os alunos; a capacidade de estimulá-los; e a capacidade de troca
com as formas informais, fora da escola. Acredito que a questão das tecnologias
esteja intimamente ligada à estimulação e ao desejo por parte dos alunos. Sem
dúvida, a escola precisa mudar e reencontrar seu lugar como instituição cultural,
frente a mudanças macroestruturais, sociais, políticas, e não apenas transformações
econômicas.

2.1 A escola e os professores: aproximações do cotidiano de trabalho

Depois da aproximação com os professores por meio do questionário
semiestruturado, na tentativa de fazer o movimento macro/micro-micro/macro, pude
perceber que os docentes usavam as tecnologias (TDIC) no dia a dia, fora da
escola; no entanto, dentro dela, aconteciam vários dificultadores, como falta de
recursos, de formação, entre outros. Existiam várias possibilidades de uso, como foi
relatado por eles, e acreditavam que as tecnologias poderiam trazer possibilidades
dentro da sala de aula e na escola.
Para pensar a escola e a cultura escolar, que não podem ser negadas,
reporto-me a Luck (2010), que retrata a cultura organizacional escolar, trazendo
questões internas como ritos, valores e trocas comunicacionais. Essas questões são
partes importantes para se pensar esse espaço, sem negar sua interação com o
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ambiente externo. Para a autora, a escola é caracterizada por vários movimentos
dinâmicos e não pode ser olhada de forma isolada ou fora do contexto social no qual
está inserida, ou seja, em toda a multiplicidade formal e informal com que interage
constantemente.
Outro fator importante nessa dinâmica escolar é ressaltado por Luck (2010)
da seguinte forma, ―A escola corresponde a um ambiente educacional caracterizado
por um processo humano peculiar que se realiza a partir de comunicações e
interações constantes‖ (LUCK, 2010, p. 87). Essas reflexões orientam para entender
o espaço escolar superando a estrutura formal e colocando em pauta os processos
comunicativos que são estabelecidos por professores, alunos e toda a comunidade
escolar e extraescolar.
Da perspectiva das TDIC, essa teia rompe com os muros escolares,
superando o fechamento e o isolamento presentes muitas vezes em algumas
concepções. Nessa conjuntura mais aberta, outra autora que se debruça sobre a
escola como uma instituição em transformação devido às TDIC é Sibila (2012), que
destaca a ―crise‖ da escola derivada dos velhos mecanismos que agora não mais
conseguem educar, em uma sociedade em constante fluxo interativo.
O que é importante para a reflexão deste trabalho, em consonância com o
livro Redes ou paredes, dessa autora, é perceber as mudanças impostas pelos
processos fora da escola, propiciados principalmente pela internet. Assim ―a relação
professor-aluno em rede, talvez os usos escolares do tempo e do espaço –
herdados de modo intacto do velho dispositivo pedagógico – devam também ser
repensados e reformulados de forma radical‖ (SIBILIA, 2012, p. 192).
Mas como a escola e os professores estavam se colocando nesses desafios
nas práticas cotidianas? Para isso, através do trabalho de cunho etnográfico, a
intenção foi aproximar-me das práticas dos professores e da escola, sendo esses
sujeitos e o espaço meus interlocutores. Alinho-me, nessa incursão entre
professores, escola e internet, ao trabalho de doutorado de Juliana Batista Reis
(2014), que buscou compreender os espaços socializadores de jovens da periferia,
utilizando processos vivenciais transversais do dia a dia entre a internet e o cotidiano
nos espaços da cidade. ―Na tarefa de enredar experiências, me vi alinhavada na
trama. A experiência como pesquisadora demandou escolhas, recortes, enlaces e
desarranjos‖ (REIS, 2014, p. 206). Essa era a perspectiva: vivenciar as práticas dos
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docentes, enredando-se nas rotinas e em outros espaços, como a internet ou o fora
da escola.
Essa maneira de realizar a investigação vai ao encontro do que diz Alves
(2008), percebendo os ―atos desses praticantes‖ em sua lida diária, com as coisas
da vida, e suas formas diárias de realizar as ações. Esta proposta tem como objetivo
aproximar e estar junto, percebendo os meandros desse cotidiano. Ela envolve a
busca das práticas cotidianas e a penetrabilidade das TDIC. ―(…) para se entender,
realmente, como diversos fios e tecer a ideia de conhecimento em rede, é preciso
admitir

que

existem

os

cotidianos

de

novas

tecnologias

e

novos

conhecimentos‖(ALVES, 2008, p. 98).
Nesse sentido, as escolhas aconteceram com aquelas escolas que já tinham
vivências na área das TDIC, ou seja, possíveis processos transformadores. Outro
ponto era a aproximação profissional com professores que tinham demonstrado
abertura durante as formações do ―Reinventando o Ensino Médio‖ que foram
acompanhadas. Essas trocas tornaram-se realidade no processo de formação do
―Reinventando...‖ e nas visitas que aconteceram nos momentos de gravação dos
vídeos para o projeto.
Outro ponto importante para a ligação com os professores foi a aplicação dos
questionários. Mesmo estes sendo on-line, conheci muitos docentes, mesmo em
conversas informais, e tive contato com eles em vários momentos presenciais. No
questionário, também foi colocada uma pergunta sobre a disponibilidade do
professor para continuidade da pesquisa, prevendo essa fase de inserção na escola.
Dentre as várias possibilidades, duas escolas foram escolhidas. Uma por ter
laboratório de informática e, segundo os relatos, um trabalho mais consolidado; a
outra escola pelo desejo dos professores de que houvesse essa visita e o
acompanhamento. As duas escolas tinham as disciplinas no horário comum, sendo
um professor de Matemática e outro de Física. No sexto horário, ministravam a
disciplina Tecnologia, da área de Empregabilidade do projeto. Meu objetivo era
aproximar-me do trabalho de dois professores, de duas escolas diferentes, que
estavam envolvidos com suas disciplinas e com a formação no ―Reinventando o
Ensino Médio‖ e as TDIC.
As escolas foram selecionadas, como afirmado, pela abertura dada pelos
professores para o acompanhamento de suas aulas. No entanto, durante as
primeiras semanas, em uma das escolas aconteceram vários empecilhos, inclusive
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da direção, que, no início, estava mais aberta e foi se tornando mais difícil, impondo
algumas restrições, como dias diferentes do acordado. Mesmo assim, continuei as
tentativas de visitas e acompanhamentos por mais de um mês. Com o tempo, nessa
escola, os problemas eram muitos, como a falta de professores, inclusive do
―Reinventando‖, o que impossibilitou a pesquisa. Dessa maneira, acompanhei as
aulas na área de Empregabilidade de tecnologias do professor de uma escola, por
se tornar mais viável e por aparecerem vários condicionantes, como as
possibilidades de perceber suas práticas. Por isso, a opção por apenas uma escola
para este mergulho. Começo então a descrever a escola escolhida.
A escola acompanhada durante os quatro meses tem em torno de 1.480
alunos, divididos em três turnos, e mais de cem funcionários. Contempla do primeiro
ano do Ensino Básico ao terceiro ano do Ensino Médio, contando com a EJA, no
ensino noturno. É constituída por três andares, com várias salas distribuídas e uma
sala de professores no segundo andar. Várias foram as vezes que cheguei e havia
café e bolo, ou chá, na sala dos professores. Sempre encontrava alguns docentes
nos horários em que estavam elaborando planos de aula ou projetos. No primeiro
andar, há um pátio e uma quadra coberta. Ao lado deles, há também uma biblioteca
e um auditório. A escola possui quatro banheiros, sendo um no terceiro andar, outro
no segundo, aberto aos alunos, e outros dois na sala de professores e na direção,
destinados aos funcionários em geral.
Existe apenas um laboratório de informática para uso dos professores, com
suas respectivas turmas. No momento do trabalho de campo, estava quase em sua
totalidade sendo usado pelo professor de Física com aulas de informática do projeto
―Reinventando do Ensino Médio‖. A rede wi-fi é fechada aos alunos, inclusive com
caso de quebra da senha que relatarei mais à frente. Existe, no primeiro andar da
escola, uma família de cinco pessoas que ali mora em uma casa que faz parte de
um pedaço do prédio do primeiro andar. A família convive no dia a dia da escola,
sendo a dona da casa a cantineira.
Refletindo sobre esse relato mais formal ou linear, a escola se parece com
várias outras. Existe uma perspectiva menos heterogênea ou até com certa rotina
estável ou já estabilizada. No entanto, no cotidiano com tantos alunos e funcionários,
horários e todos os ritos presentes e complexos, vivenciei muitas experiências
pulsantes e interessantes, no pouco período em que estive por lá.
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O bairro onde fica a escola e seu entorno é composto por várias classes
sociais. Nas casas mais próximas à instituição existe até um pouco de luxo, com
residências de muros altos e carros nas garagens. O bairro é densamente populoso,
fica na região da Pampulha e próximo às regiões Nordeste e Norte da capital
mineira. Essa região historicamente é mais pobre do que a região Sul, mas hoje
pode-se dizer que há bastante heterogeneidade, com bairros de classe média e
alguns aglomerados, vilas e favelas.
Na avenida onde se encontra a escola, há vários bares e lojas comerciais,
sendo ali, até certo ponto, considerado uma região de classe média. Alguns prédios
são mais luxuosos, com coberturas e valores mais altos. São várias classes sociais,
pode-se dizer assim, com a presença de aglomerados e bairros melhores, de classe
mais alta, com igrejas católicas, adventistas, protestantes, bares de alta, média e
baixa gastronomia, ou seja, múltiplos, típicos de uma cidade grande. Segundo dados
do IBGE (2010), existem mais de 2 milhões habitantes na capital mineira, que é
cercada por várias cidades. É o terceiro maior aglomerado urbano do país e 59º do
mundo, com em torno de 6 milhões de habitantes.
Essa descrição se faz presente para se pensar na diversidade atendida pela
escola, mesmo havendo ali algumas escolas de classe média particulares, sendo
duas mais próximas e outras três mais distantes. Percebe-se a diversidade no
público atendido pela escola pública, com características de classe média baixa e
pobre, mas essa definição não contempla toda a sua diversidade.
No turno da manhã, que acompanhei, havia em torno de vinte professores,
além de dois supervisores, duas coordenadoras pedagógicas, a diretora, a vicediretora, cerca de seis cantineiras e seis profissionais dos serviços gerais.
No início da imersão, tive como foco acompanhar o professor de Física, que
vou denominar Física 1. Ele tem formação em Física licenciatura e em Engenharia
Elétrica, em uma universidade pública. Fazia vários ―bicos‖ (trabalhos extras),
segundo afirma, para complementar sua renda. O professor é da área de Física,
com aulas da disciplina do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, sendo concursado do
estado. Realizava 30 horas semanais de atividades docentes na escola e, no horário
acrescido, sexto horário, foi contratado para a área de Empregabilidade de
tecnologia no projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖.
Essa vivência junto dele não impediu minha circulação por outros espaços da
escola, algo que foi acontecendo naturalmente, no decorrer dos cinco meses ali. O
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objetivo foi perceber como era o processo de penetrabilidade nas aulas de
tecnologia, suas práticas no cotidiano formal e os desdobramentos a partir de
questões bem práticas, no interior da escola e fora dela. Outras questões mais
transversais surgiram, como modos de pensar as tecnologias, seus valores,
perspectivas nas interações com os alunos e outras mais subjetivas. Nesse
momento, todas as histórias contadas anteriormente, principalmente as histórias
sobre a vida profissional individual e questões coletivas, foram se desvelando como
pontos de apoio para essa vivência participante.
Podemos dizer que isso vai ao encontro de Nilda Alves (2008), ao dizer sobre
os modos de fazer pesquisa nos/dos/com o cotidiano como um desvendar dessas
práticas, de forma a romper com a dicotomia do objeto, mas presenciar formas que
estão presentes nesse dia a dia. Tomando como referência, não como obra
acabada, mas como possibilidade, esta forma de explorar a escola, os espaços, os
professores e suas práticas foi ponto de partida desta investigação.
Nas primeiras semanas, ainda implicado especialmente na rotina de sala de
aula, acompanhei tanto as aulas de Física quanto as de Tecnologia, em um
processo de aproximação. Aí pode-se dizer de um estranhamento, como apontam
várias literaturas da área, como Fonseca (1999), que coloca uma esquematização
para os trabalhos de etnografia, sendo o estranhamento o primeiro momento
necessário. Outra obra voltada para a escola e as práticas etnográficas é André
(1995), que ressalta que o momento inicial da pesquisa e o trabalho aberto e flexível,
dependendo das necessidades do campo, são fundamentais. É dessa forma que se
foram condensando o campo e a pesquisa.
Nesse início, eu já sabia do desejo de vários dos professores em relação às
aulas de TDIC para potencializar a aprendizagem e as relações e interações
professores/alunos, como demonstrado pelos questionários. Nesse sentido,
aproximo-me de Tardif (2001, p. 20):
[...] o campo próprio da pedagogia são as interações concretas entre os
professores e os alunos. O ensino é uma atividade humana, um trabalho
interativo, ou seja, um trabalho baseado em interações entre pessoas.
Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um
grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos
à aprendizagem de conhecimentos e à socialização.
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Percebemos hoje as potencialidades para essa ampliação de relações entre
professores e alunos, incluindo o cotidiano destes e o fluxo das redes sociais e
tecnologias (TDIC). Na perspectiva do estranhamento/aproximação, as aulas de
Física seguiam bastante a norma padrão de interações de uma sala de aula:
explicação inicial, depois alguns exercícios e a correção. No início, havia sempre
uma dificuldade para acalmar os ânimos dos alunos, por serem aulas de cinquenta
minutos, com um entra-e-sai de professores. Perdia-se bastante tempo na tentativa
de estabelecer contatos e, logo depois, começava a rotina.
Algumas vezes, começavam com questões mais abertas. Por exemplo,
presenciei alguns filmes, como a série Cosmos37. Segundo o professor, essas aulas
introdutórias serviam para que os alunos se aproximassem de questões sobre a
complexidade das coisas do mundo, por exemplo, o início do universo e todos os
processos relacionados a isso. Presenciei também uma discussão sobre
criptografia38, que, segundo o professor, foi uma conexão com as aulas de
Tecnologias que ele tentou fazer de forma híbrida, envolvendo a Física. Nesse
processo, fixava-se como objetivo central a perspectiva de incentivar a descoberta e
um olhar para a pesquisa envolvendo as Tecnologias (TDIC).
Voltando à perspectiva inicial, no contexto da penetrabilidade das tecnologias,
na perspectiva formal e informal, ainda era especialmente formal a vivência do
cotidiano de uma sala de aula centrada nos conteúdos da Física. No caso das
tecnologias do primeiro ano, tudo estava ligado ao currículo estabelecido pelo curso
de Tecnologias. Teria eu ainda necessidade de ficar mais tempo na sala de aula?
Era essa pergunta que me fazia todos os dias. Nesse sentido, havia sempre a
tentativa de perceber a escola e suas potencialidades formais e informais, ou seja,
dentro e fora da sala de aula. Alguns fatos foram acontecendo sem percepção mais
clara sobre os caminhos a seguir dentro da escola, e foram se tornando mais
objetivos depois de uma convivência de mais dias/mês e no contato com outros
professores e alunos na escola.

37

Série famosa que, nos anos 1970, era narrada por Carl Sagan e, hoje em dia, reformulada, está
sendo narrada por Neil Degrasse Tyson, divulgador científico e astrofísico dos Estados Unidos. Ver
<https://www.youtube.com/watch?v=7Tysjhg2ZgY>

38

Arte ou processo de escrever em caracteres secretos ou em cifras; esteganografia, segundo o
Dicionário Michaelis. Ver: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/
index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=criptografia>
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O professor de Física 1 estava, na maioria das vezes, na mesma sala, que
funcionava como sala de aula e como único laboratório da escola, com em torno de
quinze máquinas, das quais dez eram novas e cinco, reformadas pelo próprio
professor. Durante as aulas de Física, esses computadores não eram utilizados e
ficavam desligados. O professor era muito rígido:
Fica muito difícil fazer as duas coisas: usar os computadores junto com as
aulas de Física. Primeiro não tem máquinas para todos e segundo nem
todos sabem os softwares que uso para essa disciplina e demandaria mais
tempo. Deixo apenas as aulas de Tecnologias no ―Reiventando‖
mesmo.(Professor de Física 1)

Percebia-se que, nessas questões, a opção do professor era reforçar mais as
aulas dentro do projeto, evitando essa proliferação de usos das TDIC, mostrando
uma postura menos fluida ou mecânica dos usos das tecnologias. Outro ponto era
nas questões de manutenção: quanto maior o uso, maior a demanda para consertar
possíveis defeitos de máquinas e equipamentos. O professor comentou que
comprara os mouses de seu bolso e que tinha de resolver todos os problemas de
manutenção. Seu domínio de hardware e software era bom, como profissional nessa
área, o que facilitava tanto o uso quanto a manutenção, mas, por outro lado, ficava
reservado a uso intenso das TDIC no cotidiano apenas do projeto.
O professor também tinha um servidor próprio dele (computadores mais
potentes para transmissões e comunicação de softwares para outros computadores
que estão em rede39) e prestava serviços nessa área. Trabalhava com a
manutenção do ambiente Moodle40 para uma universidade pública com curso de
EaD na área da UAB. Essa prática fazia dele um conhecedor dentro da escola. Era
procurado por todos, inclusive pela direção, para pequenos trabalhos extras internos
na escola, em serviços de informática. Nesse sentido, a escolha de ser o professor
de Tecnologia no ―Reinventando o Ensino Médio‖ se deu mais por esse motivo.
No acompanhamento de suas aulas, foram se constituindo o seguinte
contexto e práticas:
39

40

Fonte: <http://www.dell.com/learn/br/pt/brbsdt1/sb360/what-is-a-server>

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ou seja, Ambiente de
Aprendizado Modular Orientado ao Objeto) é um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Ele é
voltado para a web, onde os professores podem criar salas de estudo online, disponibilizar material
didático e propor tarefas interativas como fóruns, criação de wikis e testes. Para os alunos, esse
ambiente facilita a troca de conhecimento e de arquivos multimídia. Fonte: <Moodle.org> Acesso:
maio 2014.
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(…) refere-se a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. Como a
informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os
processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente
moldados (embora com certeza, não determinados) pelo novo meio
tecnológico. (CASTELLS ,1999, p. 78)

Esse olhar e o recorte de pesquisa, mesmo que de forma não linear, é devido
principalmente ao contexto e às influências da penetrabilidade das tecnologias no
cotidiano da escola e dos alunos. Isso aliado às relações e aos processos
comunicativos formais e informais. Essa perspectiva vai ao encontro da seguinte
afirmação:
Desse modo, sempre mediada pelos processos de construção do
conhecimento, de transmissão, questionamento e renovação da memória
cultural, a docência, o que a instaura e a constitui, sem o que não é possível
a sua existência, não é o campo disciplinar, não é o que se ensina, onde ou
como se ensina. Não se trata de saber se estamos no campo ou na cidade,
se em um barco ou em uma sala de aula, se o que se ensina é português,
física, matemática ou a história, trabalhando-se com este ou aquele método
ou projeto. O que interessa, primeiramente, sem o que nada mais tem
sentido, é a relação que se estabelece entre os sujeitos sócio-culturais
docentes e discentes, onde seja, como seja e não seus conteúdos e
métodos (TEIXEIRA, 2007, p. 432).

Nesse mesmo significado, o projeto ―Reinventando o Ensino Médio‖ tem
também como pressupostos alguns itens orientados pelo caderno de atividades,
nos objetivos específicos.
1. Proporcionar o acesso a temáticas e abordagens que despertem o
interesse dos estudantes, fazendo com que a escola venha a ser vivida
como uma experiência significativa na formação da autonomia pessoal e na
capacidade de inserção social.
2. Destacar os novos papéis desempenhados pelo conhecimento na
contemporaneidade.
3. Evidenciar o lugar do estudante como sujeito do conhecimento e
protagonista de sua formação, respeitados os respectivos direitos e
deveres.
4. Viabilizar trajetórias e percursos curriculares diferenciados, de modo a
permitir aos estudantes o exercício da escolha.
(Caderno de Orientações. Reiventando o Ensino Médio, 2014)

Um dos pontos importantes para que chamo a atenção nesta busca foi
perceber quais experiências significativas a penetrabilidade das tecnologias
poderia propiciar, nessas interações professores e alunos. Ao mesmo tempo, no
―Reiventando o Ensino Médio‖, existe um currículo a ser seguido, mas em
consonância com esses objetivos antes citados, ou seja, uma mudança significativa
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nesse papel da escola, do professor e do processo de ensino estava presente nas
diretrizes e também no currículo da área de empregabilidade.
A seguir, veja-se o mapa conceitual dos conteúdos do 1º ano da área de
empregabilidade Tecnologias da Informação e Comunicação.
Figura 6:Mapa conceitual area de empregabilidade Tecnologias
Reinventando o ensino Médio

41

41

Fonte <http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7B29B5D488-930A-4D07A0DF-
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No currículo, pela exposição do mapa conceitual acima, havia os dois lados
do uso das tecnologias: um mais voltado para as questões de hardware, na área da
computação, ou softwares, na área de programação, que pode ser caracterizado
mais técnico; e outro, mais amplo, envolvendo a comunicação e a cultura digital.
Mesmo que esta pesquisa não tenha como foco o currículo, em específico, a
penetrabilidade das tecnologias (TDIC) existe de forma implícita, pela proposta das
aulas dentro da área de empregabilidade. Mas como acontecia esse processo
dentro da disciplina? Já que o professor era da área de empregabilidade e da
disciplina de Física, existia um contágio ou uma proliferação das tecnologias e de
seus usos, no decorrer dos conteúdos das disciplinas, nessa pespectiva de abertura
para novos processos?
Havia um pressuposto de que, a partir da disciplina e desse processo de
introdução das tecnologias (TDIC), poderia acontecer uma interação maior entre
alunos e professores e um rompimento de fronteiras entre as disciplinas, a escola e
os professores potencializado pela cultura digital. Nelson Pretto (2008, p. 175)
reafirma a importância de pensar/potencializar um novo tempo ―informatizado, da
comunicação generalizada, e que a escola necessariamente, tem de acompanhar‖.
Para esse autor, existe uma possibilidade de novo papel desse professor, ou seja,
articulador de rompimentos e propositivo de novas conexões. Isso vai ao encontro
da afirmação de Castells (1999) de que, a partir da penetração das tecnologias
(TDIC) em toda a estrutura social, existem mudanças e a transformação em curso de
toda a sociedade, a ―sociedade em rede‖.
No entanto, entre a escola, o professor e a dinâmica de sala de aula existe
um hiato relativo ao uso, às possibilidades de rede e de conexões com uso das
tecnologias, ficando tudo restrito aos conteúdos ou ao ensino apenas técnico – algo
que, no acompanhamento do dia a dia, eu percebia no professor, centrado no ensino
do conteúdo, na elaboração das planilhas ou no ensino da linguagem de
programação. Segundo o próprio professor, ele não acreditava muito nas redes
sociais digitais ou nessa abertura. Para ele, era necessário um foco nos conteúdos.
Os alunos têm que aprender a programar. Só assim vão conseguir pensar e
ter um emprego decente, mas a maioria não gosta ou acha difícil. Fica difícil
ensinar para eles as tecnologias. (Professor Física 1)

72C1665D9B4C%7D_Mapa%20conceitual%20da%20%C3%81rea%20Tecnologia%20da%20Inform
a%C3%A7%C3%A3o-3.pdf>. Acesso: ago. 2015.
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Quando perguntando sobre a realidade dos alunos, o professor disse que já
os conhecia das aulas de Física e sabia quem eram. Muitos não tinham interesse e
nunca teriam. Era difícil pensar essa realidade, quando já se acredita no fracasso do
aluno, e não no reconhecimento desses jovens educandos, com todas as suas
especificidades. Era necessário desconstruir essa visão propedêutica e conteudista
dos professores e da escola. Segundo Arroyo, ―Os currículos e a docência somente
serão inovadores se forem se desatrelando dessa visão e estrutura etapista,
propedêuticas, descaracterizadoras da especificidade, formadora de cada tempo
humano‖ (ARROYO, 2014, p. 71). Outras questões estruturais de melhoria física na
escola e de valorização salarial dos profissionais da educação também fazem parte
deste processo de mudança, segundo Arroyo (2014), ou seja, é necessário todo um
complexo de transformações para que as inovações aconteçam. Mas onde estão as
pistas presentes nesses cotidianos para que aconteçam tais mudanças necessárias
na educação? Essas eram as perguntas que estavam nos olhares, na vivência
dentro da escola e nesta pesquisa.
Não podemos esquecer o descaso das políticas publicas em relação ao
cotidiano das escolas, a sua estrutura e a educação mesmo como todos avanços
ainda é necessário ter um olhar para esse cotidiano levando em conta esse
contexto. Nesse processo de inserção do cotidiano da escola vivenciamos varios
processos vivenciando essa precariedade, um deles conto a seguir. Nos dias de
muito sol, o calor dentro da sala de aula era grande. Muitas vezes, professores e
alunos demonstravam cansaço. A percepção era nítida, causava desconforto em
todos, alunos, professores, e na minha condição de pesquisador também. Essas
questões se colocam como um desafio para o professor, influenciando na rotina
diária das relações professor/aluno e cotidiano. O professor de Física 1 estava há
seis anos na mesma escola e, muitas vezes, segundo seu próprio relato, sentia-se
cansado e querendo mudar de profissão. Percebo que a precariedade, as
dificuldades diárias, as ações dos professores ficam prejudicadas influenciadas por
isso e vários problemas que vão se cristalizando em um fazer menos comprometido,
devido às condições salariais e materiais, entre outras.
A partir dessas debilidades reais, que não podem ser negadas, que
perpassam a organização de sala de aula do ponto de vista organizacional,
chegando a questões de cunho material, físico, à subjetividade dos professores,
quais os caminhos a serem seguidos para a superação?
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Acreditamos na luta e em novas formas de conhecimento, como Alves (2008),
que reafirma que os caminhos exigem novas organizações em rede, nesse
cotidiano, e podem ser potencializadoras do aprendizado, desencadeadoras de
várias outras mudanças nesse aparente ―caos‖. Será que é possível? As TDIC
podem contribuir para transformações nas aulas e na escola? Não é para justificar a
realidade das escolas e sua evidente precariedade, mas como pensar essas
realidades que exigem luta, mas também mudanças e suas possibilidades de
transformação?
Segundo o professor de Física 1, os alunos não querem se esforçar para
fazer alguma graduação e ganhar pouco. Querem algo mais imediato. Essas
questões eram sempre colocadas de forma a se pensar a realidade de trabalho e
formação, no contexto dos jovens. Mas qual é a realidade deles? E quais são seus
sonhos e desejos? Será que conhecemos esses jovens?
Em relação aos projetos, o professor era cético: ―As questões dos projetos
como 'Reinventando...' são boas, mas sempre vêm projetos para escola e vão
embora, a frequência de continuidade é muito inconstante. Essas questões dentro
da escola estão sempre em mudança e de forma sempre precária, sem dialogar com
os professores. Acredito que sejam pontos importantes e necessários para
mudanças bem maiores no contexto da escola‖. E o professor de Física 1
questionava sobre as tecnologias. Sempre afirmava que era ―Evidente que as
Tecnologias podem contribuir nesse processo para que essas mudanças sejam
efetivadas‖. Mas por elas próprias não gera as possíveis transformações. Eram
necessárias outras posturas. Outro ponto necessário é que não podemos cair no
jargão comum de culpar os professores, mas olhar como as políticas e a realidade
que os professores vivem diariamente precisam de investimentos que passam pelos
salarios,contexto de trabalho mais digno entre outras coisas.
No acompanhamento das aulas de Tecnologia, o professor gostava muito de
trabalhar com tabelas de programação como Excel, no caso de Windows e BROfice,
ou Calc, no Linux, por ter intimidade com elas. Eu percebia que ele sempre
priorizava essa parte. Ficava muitas vezes, segundo os alunos, nas questões da
tecnologia que não eram atrativas para as turmas. Faltava uma contextualização ou
era apenas o conteúdo dentro da grade curricular. Como pensar essa transposição
que vai além da didática? Ou pensar essas questões do conteúdo dentro da sala,
envolvendo as tecnologias? Ou da disciplina em específico? São questões que vão
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se cristalizando a partir de uma estrutura social escolar que vinha de suas estruturas
históricas constituídas. Arroyo (2000) afirma que a visão conteudista e das
estruturas curriculares está tão imbricada no cotidiano profissional dos educadores
que, muitas vezes, eles alimentam e são alimentados por essa cultura que ―nem
sequer questionam‖, e não conseguem vislumbrar outras possibilidades. Foi nesse
contexto que fui procurando outras perspectivas de penetrabilidade das tecnologias
no contexto dos professores e da escola. Para Arroyo, ―Os mestres no seu cotidiano
cultivam, plantam, cuidam, fazem a colheita de seu cultivo, de sua cultura. Na
organização seriada, gradeada, nos restritos espaços da turma, da disciplina de
cada quintal não há como trocar essas colheitas‖ (ARROYO, 2000, p. 236).
Para que essas colheitas sejam potencializadas, as trocas devem ser
valorizadas no cotidiano, rompendo com o espaço fechado da escola, mesmo que
muitas vezes estejam cristalizadas pela cultura conteudista e restrita. Essas
possibilidades só acontecem porque a comunicação está enredada nos traçados da
escola e expandindo a relação docente/discente, que hoje ganha figurações que
articulam uma rede maior de interações, tanto reais quanto virtuais, internas e
externas à escola, como afirma Teixeira (2007).
Em uma análise sobre os poderes da comunicação nos dias atuais na era
digital, Castells (2015) se aproxima das questões sobre essa rede de Teixeira
(2007), expandindo-a para a sociedade de forma geral. Castells (2015) reafirma
essas possibilidades atuais reais, nas quais os indivíduos estão cada vez mais
autônomos para essa propalação de significados comunicativos. As TDIC e as redes
sociais proporcionam essa contínua troca cotidiana, de uma forma nunca antes
vivida e em constante mutação.
Elas transformam a cultura porque as pessoas compartilham tendo um
custo emocional baixo e portanto, economizam energia e esforços. Elas
transcendem tempo e espaço, porem produzem conteúdos, estabelecem
vínculos e conectam práticas. É um mundo constantemente interligado por
redes em cada dimensão da experiência humana. Elas se desenvolvem
conjuntamente em interações permanentes e múltiplas. No entanto
escolhem os termos de sua evolução conjunta. Dessa maneira, as pessoas
vivem suas vidas físicas, mas cada vez mais se conectam a múltiplas
dimensões nos SRS. Paradoxalmente, a vida virtual é mais social que a
vida física, individualizada pela organização do trabalho e pela vida urbana.
Mas as pessoas não vivem uma realidade virtual; na verdade, trata-se de
uma virtualidade real, uma vez que práticas sociais, compartilhamentos,
combinações e vida em sociedade são facilitadas na virtualidade, naquilo
que conceituei como espaços dos fluxos. (CASTELLS, 2015, p. 41)

105

Nesses sentidos dos olhares sobre a escola e todos que a compõem,
começamos a pensar outras possibilidades de usos das tecnologias, no contexto
geral, e caminhar por outros espaços dentro da escola, a fim de descobrir se existia
essa penetrabilidade das TDIC. As práticas da cultura digital e de outras
possibilidades estavam presentes nesse cotidiano, entre o formal e o informal. Os
exemplos eram variados: na hora do recreio, podia-se sentar com os docentes na
sala de professores ou ficar pelos corredores, conversando informalmente com os
alunos. As conversas pelo celular eram constantes nos grupos de alunos. Difícil não
ver um celular na caminhada entre as quatro salas e o banheiro. O celular nos
intervalos e em conversas rápidas entre os jovens estava presente. Todos eles
tinham, vários grupos usando-os, inclusive a partir da sala de aula, no Facebook,
como vou relatar mais à frente, ou no WhatsApp, entre outras redes sociais. Nas
salas de aula, havia até mesmo certo consentimento por parte dos professores, nos
horários das aulas, principalmente na entrada da escola, e depois do intervalo, na
entrada para sala de aula. Os risos e as conversas são também uma constante
dentro das salas, em relação a algum comentário nas redes ou vídeos, fotos, etc.
Dentro das salas havia um combinado, de certa forma, nem tanto consentido, para
os alunos sobre o não uso de celulares. Segundo alguns alunos e os professores,
havia uma normativa interna para que o uso do celular não fosse realizado. Mas
apesar dessa norma, os usos eram constantes.
Um fato durante o tempo em que eu estava na escola foi marcante. O wi-fi da
escola era aberto apenas para professores. Determinado dia, alguns alunos
descobriram a senha (mesmo tendo investigando sobre isso, não consegui descobrir
como foi realizado). O professor de Física que eu acompanhava tentou pressionar
todas as salas para que dissessem qual aluno tinha realizado esse ato. No entanto,
todos foram de certa forma cúmplices e ninguém foi repreendido de forma individual
pelos professores, algo que gerou discussão maior em toda a escola. No entanto, o
professor tirou pontos de participação da turma.
Depois disso, fui conversar com o professor e ouvir sua justificativa. Segundo
ele, esse ato não era interessante como uma discussão mais voltada para a ordem
vigente da escola, e era também uma questão técnica, pois a internet não suportaria
devido à sua banda. Diante desse fato e de outros, eu percebia que os alunos
pressionavam a escola, no seu cotidiano, para ter uma abertura para que usassem
as tecnologias, mesmo que fosse a internet na perspectiva informal. Existia o desejo
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dos alunos e até alguns professores para esse uso não relacionado com as aulas.
Mas por que essas questões não eram colocadas de forma mais explícita? Ou na
perspectiva de fazer parte da discussão e da escola como um todo, tanto
organizacional ou pedagógica, de cunho do lazer e socialização?
A escola tinha um grupo de WhatsApp dos professores, a que tive acesso
como integrante, mas não consegui autorização para publicar as conversas, por
vários motivos, como publicização de assuntos específicos da escola. De forma
geral, ocorriam várias trocas, desde horário de aulas a conversas sobre alunos.
Nesse sentido, existia essa vivência com as redes sociais digitais e os usos das
TDIC, mas muitas vezes ligados a questões informais ou que não perpassavam a
sala de aula. Isso trazia novas questões.
Independente das diferentes teorizações e expressões que a denominam –
sociedade globalizada; sociedade do espetáculo; sociedade em rede;
sociedade pós-industrial; sociedade da informação; modernidade líquida;
pós-modernidade, entre outras –, a contemporaneidade trouxe e continua
trazendo novos fatos e questões que interpelam a escola e os professores,
colocando-os sob fogo cruzado (TEIXEIRA, 2007, p. 438).

2.2 Um pouco do cotidiano dos professores em processo de formação

Para entender os professores e por ser parte da formação e das discussões
do grupo da escola em relação ao Ensino Médio, tive o consentimento do
coordenador e dos professores para participar da formação no contraturno. Nesse
período, comecei a acompanhar a formação do Pacto para o Ensino Médio 42, o que
contribuiu para a pesquisa e para pensar a escola e grupo de professores do Ensino
Médio.
O Pacto tem como objetivo principal discutir com os professores, no chão da
escola, uma formação continuada sobre as questões daquele espaço. Havia um
coordenador e os professores ganhavam uma bolsa. As discussões passavam pelos
Cadernos Orientadores, que, no período da pesquisa, contavam com os seguintes
campos temáticos: Sujeitos do Ensino Médio e formação humana integral; Ensino
42

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Documento orientador das ações de
formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio em 2014.
Fonte: <http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/documento_orientador.pdf>
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Médio e formação humana integral; O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o
desafio da formação humana integral; Organização e gestão do trabalho
pedagógico; Avaliação no Ensino Médio.
Essas formações aconteciam com um mediador, que era o coordenador do
projeto dentro da escola, e através de uma apresentação no datashow. O objetivo
era a aproximação com os professores, além de vivenciar um contexto em que se
percebiam as práticas e suas visões sobre o Ensino Médio e os usos das
tecnologias nesse cotidiano. As formações foram de bastante importância para
entender melhor a escola e suas possibilidades quanto ao uso das tecnologias de
maneiras formais e informais dos professores e o cotidiano na escola, assim como
suas práticas e percepções. Foi a partir delas que surgiu o outro professor de Física,
com trabalhos envolvendo as tecnologias no cotidiano da sala de aula, expandindo
para outras possibilidades dentro do projeto de investigação.
Nas formações, o cotidiano sobre a escola e suas questões eram orientados
com as apresentações sobre os Cadernos do Pacto. Muitas questões eram
desencadeadas por esses Cadernos, como, por exemplo, as tecnologias (TDIC) e os
alunos, a valorização profissional e o próprio Ensino Médio. Outras questões
estavam presentes por ser um espaço mais descontraído em alguns momentos e
por estarem todos juntos, momentos raros dentro da escola.
Questões que passavam como conversas sobre a vida, os filhos, preferências
de diversão, entre outras. Isso era algo importante para demonstrar essa escola
ultrapassa e a forma dos padrões colocados como apenas uma instituição
formadora, mas que tem vida e respira questões importantes da sociedade e da vida
dos próprios professores. Nesse sentido, em uma das primeiras formações, a
questão da valorização dos profissionais estava sempre nítida nas conversas e na
formação os professores. Estava clara para todos a desvalorização da categoria dos
professores. Existia sim uma discussão política desse processo. Por outro lado, os
professores tinham uma visão de que não necessitam investir na formação com
usos de TDIC. Nas conversas com um professor de Geografia, ele disse que
―inclusive os tablets enviados pela Secretaria de Educação não funcionavam‖. Por
outro lado, quando perguntados sobre redes sociais ou uso de celulares, todos
confirmaram que usavam de forma intensiva, fora da escola. Mas por que usam fora
da escola e não na escola? Quais são os empecilhos? Será que existe uma
contribuição do uso fora da escola ou do uso de forma profissional? Ou pode-se
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dizer do uso informal e formal? O que existe aí que trava esse uso nas atividades
dentro da sala de aula?
Parece que os professores, quando estão fora de suas carapaças
profissionais ou fora do seu habitat escolar, têm outras posturas, principalmente nos
usos das redes sociais digitais. Algo que, depois de um tempo, consegui ver em
outros espaços, fora da escola, como bares e inclusive em um show com um grupo
de professores.
Nessas formações, os debates eram variados. No olhar sobre os jovens,
discutia-se muito sobre o sentido da escola para os jovens, que vão se perdendo
com o tempo. Um professor de Filosofia disse: ―No meu tempo, tinha um sentido
mais definido; hoje, não tem muito sentido‖. Essas falas não eram gerais, mas
existia esse discurso. A questão do domínio ou do domar era também uma vertente
entre os professores, em relação ao olhar sobre os jovens.
O mais fácil é domar, principalmente quando não se tem a tal tecnologia
descentralizada nas mãos dos alunos para fazer o que eles querem e o que
professores não querem ou não estabeleceram algo nesse processo.
(Professora de Biologia)

O jovem como sujeito social e de direitos ainda era uma visão muito
estereotipada ou romantizada, como, por exemplo, em relação à função do grêmio
dentro da escola, que esteve também presente nesses debates. Para alguns
professores, não existia grêmio porque os alunos não queriam compromisso, de
maneira que esse seria um espaço de apenas ―zuar‖. Vários outros debates
perpassaram esses momentos de formação, como o projeto político-pedagógico da
escola, que, segundo uma professora de Artes, era ―uma cabeça de bacalhau: todos
sabemos que pode ter ou tem, mas nunca aparece‖.
Existia uma fala recorrente dos professores sobre a falta de comunicação
sobre o que se faz dentro da escola, tanto em relação a professores quanto a
coordenadores e outros. Palavras do professor: ―me parece que falta, por parte da
coordenação, um projeto mais claro de integração. Mas isso, como disse, é tão dificil
devido à quantidade de aulas e à rotina, e outras coisas essas questões sempre
recaem sobre os professores‖. Há questões de fundo para os docentes que
perpassavam essas discussões, fazendo parte desse processo, mas mesmo com o
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foco desta pesquisa sendo as tecnologias (TDIC), eu trouxe essas questões que
tangenciavam meus objetivos. Não podemos esquecer delas.
Essas diversas características (trabalho investido ou vivido, trabalho
emocional, trabalho mental, trabalho moral) permitem compreender bem a
integração ou a absorção da personalidade do professor no processo de
trabalho. Esse fenômeno de integração ou de absorção depende do objeto
humano do trabalho dos professores, os quais trabalham a maior parte do
tempo em co-presença com outras pessoas, a começar pelos alunos; e,
mesmo quando estes estão ausentes, os pensamentos e as ações dos
professores estão voltados para eles. (TARDIF, 2001, p. 20)

Nessa perspectiva, as questões de tecnologia não estavam fora desse
processo. Em um dos debates sobre a organização escolar, surgia sempre um
debate sobre o celular em sala de aula. Dispersão, falta de concentração e, claro, o
conteúdo não passado para os alunos eram preocupação constante.
Para a maioria dos professores, o Facebook é improdutivo, mas todos eles
têm perfis na rede. Acompanhei muitos postando várias coisas no perfil, de forma
bem diversa, desde questões sobre as políticas educacionais até assuntos mais
pessoais (times, fotos, etc.). As questões do Facebook ou das redes sociais virtuais
podem ser interpretadas de que maneira? Quando as usam de forma informal, usam
também na formalidade? Para alguns, o mundo evolui, mas a escola ficou parada no
tempo, além das precariedades diárias. Mas quais são as possibilidades?
Foi a partir de uma discussão acalorada sobre o papel das redes sociais na
educação que surgiram algumas possibilidades na pesquisa. Um dos professores
condenava a rede social: ―Ela é um lixo‖. Era um professor de Artes. Do outro lado,
um professor de Física 2, com olhar bem diferente, defendeu trabalhos com as redes
sociais digitais. Para ele, eram importantes ―esses usos. A partir dos trabalhos dos
alunos pode haver formas bastante interessantes‖. De um lado, a professora de
Artes acreditava nas dificuldades de se trabalhar dessa forma: ―As redes e as
tecnologias, se não tiverem uma elaboração maior, podem dispersar os alunos‖. O
professor de Física 2 acreditava que devia introduzir, de forma mais forte, o uso das
TDIC na sala de aula, para uma troca com os alunos, pensando muitas vezes na
introdução dos conteúdos e, principalmente, nas práticas desses alunos.
Foi nesse sentido que comecei a descobrir outros professores que poderia
acompanhar em aulas. O mais interessante era que também de Física. Resolvi
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então acompanhar, com o seu consentimento, também as aulas que denomino este
professor de Física 2.

2.3 O professor e a cultura digital: práticas e processos

Nas primeiras aulas comecei a perceber mudanças sobre o que antes era
proibido na aula. Agora todos os alunos estavam com o celular em mãos e
gravavam algumas reflexões sobre o trabalho para colocar na rede, algo que foi
diferente. Quando perguntado sobre isso, o professor disse que era uma maneira de
sistematizar melhor algumas questões que eles estavam estudando sobre
aceleração. Nesse momento, ampliou-se a vontade de entender mais o professor
que estava naquela posição e quais seriam as diferenças que ele trazia.
Um dos primeiros pontos colocados por ele era trazer o cotidiano para dentro
da sala de aula, por meio dos vídeos e do Facebook. Decidi dividir o
acompanhamento das aulas do professor de Física 1 e do de Física 2. O que eu
mais indagava era: quais práticas diferentes existiam ali? Uma das primeiras
questões em suas práticas era a disponibilização do conteúdo no YouTube e no
Facebook. Isso já era uma inovação. Mas por que essa diferença em relação aos
outros professores?
Para isso, comecei a acompanhá-lo nas redes sociais digitais e, com o
tempo, em outros espaços, incluindo trabalhos que ele fazia como o Karatê e até
reuniões da Igreja. À primeira vista, são coisas muito comuns em relação à
disponibilização de conteúdos na internet, mas, no caso da escola, era uma
exceção. Outra questão que foi ficando nítida era o contato com os jovens e o
reconhecimento dos jovens em sua completude. O que acontece para que isso seja
realizado na relação professor/aluno? Ou pode-se dizer aceitar o outro na sua
diversidade ou nas relações intergeracionais?
Percebia novas práticas na relação professor/aluno com a utilização das
tecnologias (TDIC). Esses usos se materializavam na forma como o docente usava
os vídeos, as redes sociais digitais, a produção de conteúdo para a internet e até os
vídeos e debates dentro de sala de aula. Era interessante o fato de que ele utilizava
alguns computadores portáteis dos alunos e seus para ter acesso durante as aulas,
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já que muitas vezes não optava pelo uso do laboratório. Dessa maneira, ficou mais
nítido que as práticas da cibercultura traziam para cena o cotidiano e a
contextualização dos sujeitos, a partir dos usos de dispositivos tecnológicos. Uma
das primeiras aulas que acompanhei foi a apresentação de exemplos para discutir a
velocidade de um carrinho do HotWeels43. Era um vídeo feito por alunos de outra
escola que haviam realizado alguns experimentos. A partir disso, o professor
conseguiu conversar sobre os carros, as curvas, formas de montar a pista e até
sobre a elaboração do vídeo. Algo que era novo para os alunos.

2.3.1 Entendendo o professor

O professor de Física 2 demorou muito a se formar, em torno de doze anos,
passando também pelo curso de Engenharia Elétrica, em que também não se
formou devido a vários motivos. Depois de duas entradas na universidade pública,
conseguiu se habilitar em Física na licenciatura. Começou a dar aulas em cursinhos
e depois em várias escolas. Deu aulas antes de se formar e não tinha muito
interesse pelas aulas da Faculdade de Educação, durante sua formação. Segundo
ele, a mudança veio com o curso de pós-graduação:
Olha, o meu início, a diferença… é até engraçado porque eu não acredito
no acaso, principalmente como físico, nada é por acaso, são providências.
A minha transformação, ela veio junto com o curso de design instrucional,
por que um dos motivos que eu fiz esse curso era exatamente ao formar e
na bagunça que eu fiz o meu curso e tal, o desprezo que eu,
particularmente, tive pela FAE. Eu passei com 100 em Didática, na matéria
de Didática, mas isso não reflete de forma nenhuma o meu conhecimento
em didática. Passei por passar e tudo. Eu lembro quando eu fiz Psicologia
da Educação, não lia os textos direito, tinha as discussões e tudo, então eu
via essa carência, como professor mesmo, ou seja, ligado à área de Física,
mas eu via a minha deficiência. (Professor de Física 2)

Em sua formação inicial, quanto os professores pensam sobre o processo de
formação? Para o professor de Física 2, a função de ampliar o olhar a partir de um
curso de pós-graduação foi fundamental. Mas será mesmo somente o curso? Em

43

O significado em português de HotWeels é de rodas quentes. Nos Estados Unidos, é designado
para carros turbinados. Aqui são pistas e carros produzidos pela indústria Mattel. Fonte:
<http://www.hotwheels.com/pt-br/index.html> Acesso: jan. 2016.
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uma conversa gravada com o seu consentimento, muitas outras questões
perpassaram a visão do ser professor e sua condição foi sendo revelada.
(EU) Você tá falando então que, na verdade, a formação de professor foi
relevante pra você.
(Professor de Física 2) A formação lá na FAE?
(EU) Porque lá, historicamente, é um lugar de formação de professores.
(Professor de Física 2) Sim, mas, pra mim, por exemplo… na verdade, a
maioria. São raros os alunos das Exatas que levam a sério a FAE. São
raros aqueles que vão ali e absorvem todo o potencial que a FAE tem.
(EU) Só um parênteses então: Por que você acha desse desprezo?
(Professor de Física 2) É por que, sinceramente, parte muito eu acho que
pelo preconceito.
(EU) Ah, tipo assim ―é professor‖,―professorinha‖!
(Professor de Física 2) É, é ―aquilo ali não é sério‖ e realmente existe um
grau de dificuldade muito grande, disparadamente, entre o curso por
exemplo, de Exatas, você pegar um Cálculo, você pegar uma disciplina da
Física, você debruça ali e assim, é quase que tortura mesmo, ao você pegar
um texto e ter uma coisa muito abrangente, uma coisa mais maleável e tudo
e na hora que você vê… sabe o que me remeti aqui agora: é como se você,
eu me lembrei de quando eu fiz vestibular, e errei uma das questões fáceis,
por que, assim, as difíceis eu acertava, na hora que eu relaxava nas fáceis,
eu ―ah não, essa aqui é fácil‖, eu relaxava e acabei errando. Mas é como se
fosse ali, quase que você relaxa e não leva muito aquilo a sério.
(Eu) Mas você está falando dos alunos?
(Professor de Física 2) Dos alunos.
(Eu) Mas o que você está falando são duas questões: tem a questão de
achar que é fácil e tem a questão de achar que ―professor‖ é desprezo.
(Professor de Física 2) É desprezo...
(Eu) Mas você acha que é fácil mesmo dar aula, assim?
(Professor de Física 2) Não, não mesmo. Hoje eu tenho uma visão
totalmente diferente. Tem até aquela música ―eu poderia ter feito mais..‖,
bem, eu não sou muito bom de música, mas assim...
(Eu) ―Devia ter amado mais...‖
(Professor de Física 2) – Exatamente, eu devia ter aproveitado mais, então
essa música que me tange. Mas, ao me tornar, ou seja, ―pô‖ eu passei num
concurso, passei e falei assim: Eu preciso voltar com isso, então eu me
aprofundei muito mais e ligado à tecnologia, o curso de pós-graduação é na
área de tecnologia, mas o que eu absorvi de questões didáticas do ensino,
eu fui direto nessas fases. E aí a parte mesmo, já estudando pra prova e
tudo, peguei e fui estudar Piaget e aí falei assim: Putz, por que eu não
estudei esse cara antes? Por que teria algo e aí vai entrando pra minha
vida, ao me casar e vir com um enteado, eu falei assim: Putz, eu estou
errando na educação desse menino porque eu tô querendo tratar ele e
existem os tempos certos, ou seja, eu tô querendo que ele faça algo que
não é do cognitivo dele dessa idade. Então eu tô querendo tratar ele como
adulto, sendo que não e eu, ao estudar um pouco mais Piaget, isso
transformou minha vivência como pai. Então aí eu falei, ―putz‖, eu não
posso desprezar isso. Agora, lamentar que já é tarde não faz sentido. Então
a formação a gente é que faz, então eu vou buscar me aprimorar.

As questões sobre o entendimento do ser professor passam pelo entender
quem é o aluno e suas questões, bem como suas potencialidades, passando pelas
práticas sobre o que trazia mais prazer para esses alunos.
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(Professor de Física 2) ―Pô‖, sempre o que me ajuda demais é ter sido
professor de cursinho, então, você tem que atrair o aluno. Se você é um
professor de cursinho, se você vai para o cursinho, não interessa se a
didática, se a ferramenta, o método está errado, você tem que fazer o aluno
entender, num espaço curto muito grande e o principal é motivá-lo, fazer
com que ele se interesse e esteja ali. Um exemplo muito claro disso é, por
exemplo, quando você vai para a propaganda. Então, por exemplo, você
tem que trabalhar todos os sentimentos, então você buscando todos os
sentimentos. Ao estudar, se você ler um texto, são 10% de aprendizado. Se
você ler e ouvir, passa pra 20%, se você tem a visão e aí fecha com a
questão: Olha aqui, você vê que o aprendizado ele realmente acontece,
90% do aprendizado é quando ele produz, aí você vê esse gráfico e já foi
muito bem estudado sobre isso, aí eu olho e ―pô‖, isso aqui nós estamos
fazendo uma educação do século XVIII e todo mundo tá sabendo disso e tá
fazendo errado? Então, se tem isso, se está estudado e tudo, por que eu
vou continuar? Mas voltando a essa questão do sentimento, então, na hora
que eu pego com um aluno ou uma aluna ali que, por exemplo, a
propaganda que ele coloca ali, por exemplo, na Páscoa, o chocolate: ele vai
e derrama o chocolate quente, que sai aquela fumacinha, que remete ao
cheiro e na hora que ele coloca aqueles pedaços de chocolate, que a
pessoa sente que está mastigando, eu te garanto, você mais ou menos tá
quase salivando aqui...

Nesse sentido essas conversas se alinhavam ao que Tardif afirma sobre as
condições e dilemas de ser professor.
A pedagogia não pode ser outra coisa senão a prática de um profissional,
isto é, de uma pessoa autônoma, guiada por uma ética do trabalho e
confrontada diariamente com problemas para os quais não existem receitas
prontas. Um profissional do ensino é alguém que deve habitar e construir
seu próprio espaço pedagógico de trabalho de acordo com limitações
complexas que só ele pode assumir e resolver de maneira cotidiana,
apoiado necessariamente em uma visão de mundo, de homem e de
sociedade. (TARDIF, 2001, p. 20)

Uma das questões importantes que sempre vem à tona nessas conversas, e
veio de novo, é entender esses alunos e conseguir dialogar com eles e suas
perspectivas e práticas, ou seja, seu contexto. Em uma das conversas gravadas
sobre esses usos:
(Professor de Física 2) Então, seu cérebro não define o que é real do que é
virtual. Então basicamente você já sentiu, você já está… então agregou
conhecimento. E se eu for para aquela coisa toda do tradicional, do antigo,
do tradicional que eu tô falando que era só no sentido que ele fica muito
complicado. Então é eu trazer isso pra cá, então qual é a ferramenta que o
aluno quer? Vamos na questão da prática: qual que é a ferramenta que
todos utilizam? A maior briga do professor, entre aspas, hoje é pra pedir o
aluno pra guardar o celular. Por que eu tenho que brigar com ele pra ele
guardar o celular? Eu tenho que brigar com ele pra ele usar da forma que
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não é proibir, e sim direcionar. Se ele tá usando isso, se ele tem acesso…
os meninos têm muito mais acesso. Eu lembro que eu ganhei um celular e
eu não tava conseguindo configurar ele, um celular velho e tal, o menino tá
esperto ―pera aí, professor. Deixa eu arrumar pra você‖. E na hora o menino
tava fazendo o trabalho. Então, nessa questão aí, então vamos utilizar isso.

Dayrell e Carrano afirmam que existe a necessidade de entender os jovens
em todas as suas especificidades e seus contextos, fora do cotidiano escolar, e
reconhecer neles sujeitos de direitos e de autonomia, potencializando seus espaços
de sociabilidade. Nesse sentido, pensar esse ―diálogo intergeracional‖ (DAYRELL;
CARRANO, 2014, p. 127) é fundamental para se pensar uma outra escola, que
tenha referência para os jovens. Nesse ponto, as redes sociais digitais hoje são uma
referência para os jovens e também para adultos, como espaços de trocas. Para o
professor de Física 2, esse espaço foi de fundamental importância para potencializar
o trabalho. E há ainda espaço para ter grupos de debate entre alunos e professores,
em uma discussão sobre dificuldades e possibilidades de resolução de problemas, a
partir de experiências criadas pelo professor.
(Professor de Física 2) Já o Facebook, todo mundo te acessa. Na época, eu
utilizava e tudo, então, vamos começar a utilizar. Então vamos formar um
grupo aqui. Aí, no início, eu passava lista e eu ia colocando as pessoas, e aí
eu falei assim: ―Putz, está me dando trabalho demais esse negócio de
montar esse grupo‖. Não funcionou na primeira turma. Aí, no outro ano, eu
já fiz a ferramenta, montei o grupo, eu precisava de uma pessoa só pra
montar o grupo porque não dá pra montar o grupo sozinho, então ―me dão
nome de uma pessoa‖, monto o grupo e aí eu já passava as atividades pra
lá e já falava: ―Olha, tá ali, tá aqui‖, e aí sempre, foi quase um mês sempre
colocando o nome do grupo, colocando meu Facebook, que sempre tá
chegando aluno no outro ano. Isso em 2014 a ferramenta já funcionou bem
melhor.

Tive conversas sobre como o professor começou o que vinha fazendo. Já
havia acompanhado a apresentação do trabalho em sala de aula e estava conectado
com ele no Facebook da turma. Havia um grupo da disciplina nessa rede social e
também mais um grupo da turma, que, como os alunos diziam, era mais para ―zoar‖
as pessoas. Em relação a de onde vinha o trabalho de filmagem para as aulas:
(Professor de Física 2) Como é que começou… qual era o meu objetivo:
primeiro, o seguinte, o que foi a questão da tecnologia, primeiro eu pensei:
vou começar agora a fazer um trabalho de tecnologia, bacana! Vou fazer as
filmagens das minhas aulas. Do que eu acho e do que eu sei, porque qual
era a ferramenta: era filmar minhas aulas, criar um padrão de áudio,
primeiro em pensei em talvez gravar áudio e dar umas ferramentas pra eles
e colocar nesse grupo lá as aulas filmadas.
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(EU) Na sua casa?
(Professor Física 2) Não, eu iria filmar na sala de aula, iria criar algo ali, um
aluno pegando e tal aí, beleza, na hora que eu pensei nessa ideia, eu fui
buscar o que está sendo feito. Na hora que eu fui ver o material que está
disponível no YouTube, eu olhei e… caramba! Quantidade enorme.

A questão da contextualização e desse pensar estava sempre presente, tanto
na formação quanto para os alunos.
(Professor de Física 2) Descobrir que sempre vários professores me
enfiavam ―goela abaixo‖ um método de ensino deles e eu, ao fazer o curso
de pós-graduação, descobri que ser um designer instrucional das múltiplas
inteligências e eu tenho aquele e eu descobri que eu sou audiovisual, então,
eu tenho que aproveitar esse recurso. Então eu sempre perguntava: o que
você mais gosta? O que você gosta de fazer: é filme, é vídeo? Então, vai
assistir! Você gosta de música? Vai ouvir!

Depois disso, vieram as discussões sobre as experiências práticas que
caminhavam para o romper com uma lógica pré-estabelecida pelas aulas e com uma
sequência didática.
(Professor de Física 2) Então eu peguei pra eles uma experiência que iria
ser em três partes: tinha um relatório, um pré-relatório e aí eu fui bem
analogicamente mesmo, porque os alunos, eles têm birra com relatório,
fazendo uma analogia com a receita de bolo: o que é o relatório? O princípio
do relatório é que você tem que fazer pra outra pessoa, no seu nível, fazer
da mesma forma, então você vai fazer um relatório para que outra pessoa
leia e então, faça um pré-relatório, que é a receita do bolo. Da mesma forma
que você é a receita de um bolo, por exemplo, fazer um bolo de laranja,
meu objetivo é esse. Na física, ―ah, eu quero fazer um macaco hidráulico,
um elevador hidráulico‖, o objetivo: Introdução, não é aquela parte que você
vai passar a receita, então você não fala: ―Nossa, aqui eu vou te entregar
essa receita ali que a comadre me passou‖ e tal ou ―eu fui numa festa de
aniversário, comi esse bolo e esse bolo estava uma delícia e tal‖, você não
faz uma introdução vendendo o seu produto? Então faça uma introdução
explicando a matéria. E aí, na receita de bolo você tem o quê?
Ingredientes? Sim! No experimento você tem os materiais utilizados, depois
dos ingredientes você tem o quê: ―como fazer‖.

Nesse processo de construção dos trabalhos, havia sempre o prazer dos
alunos permeado pelas trocas presenciais e virtuais, que não eram separadas:
(Professor de Física 2) No primeiro de cinemática tem o quê: gravitação
universal, agora o desafio é maior. Eles tinham que fazer a filmagem da
mesma, na primeira era velocidade e agora tinha aceleração. Então o que
eles tinham que fazer: deixar um objeto cair e aí no lance você tinha que ver
os cachorros, né, eles fizeram com o cachorro, filmaram o cachorro,
filmaram tartaruga, filmaram os meninos chutando bola, ou seja, cada um
na sua especificidade. Filmaram na pracinha o menino andando de skate,
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uma diversidade enorme. Eu sugeri eles filmarem uma barata, mas isso eu
acho que eles não conseguiram.

Nessa perspectiva, o trabalho dos alunos e suas possibilidades tinha um
caminho já preestabelecido pelo professor, mas que sempre era ampliado e
remixado pelos alunos.
(Professor de Física 2) Aí, ―queda livre‖: vamos fazer um experimento,
deixar alguém cair, não, deixar um objeto, aí vieram vários também, mas o
sem sombra de dúvidas é a turma que se destaca no caso era a turma 102,
que fez um excelente vídeo, tanto é que um dos vídeos ele é taxado para o
autor da música. Eles fizeram com a edição do relatório e tudo e tal e com a
filmagem e tudo, deu exatamente o tempo da música. Eles tiveram uma
dificuldade no Facebook, tiveram o trabalho de explicar por que estava
sendo feito, por causa da música e o Facebook aceitou, autorizou, aí eu
peguei isso do Facebook e fui passar para o YouTube. Ao colocar lá, eles
avaliaram, autorizaram a publicação no YouTube, mas esse vídeo
automaticamente ele pode ter propaganda, mas a propaganda a
rentabilidade já vai direto para o autor da música, já está vinculada ao autor,
então, se um dia eu quiser ganhar dinheiro com esse aqui, eu não tenho o
direito, mas não é esse o objetivo, ele é acadêmico mesmo e nem taxei
nenhum dos meus vídeos ainda e nem sei se vai ser taxado, mas aí veio o
outro dessa turma também e o mais legal é a criatividade, que foi o da
queda da paçoca. Esse da queda da paçoca você vê que o menino deixa,
ele tá lá na pracinha Santa Catarina e aí ele vai e andando lá e ele vai
comer a paçoca e deixa a paçoca cair, mas o mais legal de tudo é a
localização, o posicionamento das câmeras, se você observar que eles não
trabalham só com uma câmera, às vezes duas, três câmeras, câmeras não,
celulares e aí, o teatro, a representação, tá muito mais e ver esse trabalho,
foi muito além da física. O trabalho em equipe, o desenvolvimento, o
entusiasmo, o crescimento deles como pessoas, foi muito mais além da
física. A física, ali, foi simples: O que vocês aprenderam? Cara, a física ali
foi simplesmente a ferramenta de um trabalho muito maior, eu quero
trabalhar você. E aí vem a parte séria dos relatórios e tudo, então, foi uma
diversidade enorme, novamente, a criatividade.

Desses trabalhos, foram selecionados quatro que considero importantes e
impactantes em relação ao processo de construção e ao que foi sendo realizado nos
grupos, presencial e virtualmente. Foi importante pensar essas produções dentro da
disciplina e sua forma de pré-construção, como debates entre os jovens no
WhatsApp e no Facebook, até sua conclusão e apresentação, presencial e
virtualmente, sendo incluído no YouTube e no Facebook, nos seus respectivos
grupos e em outros canais.
Essas questões envolvem processos bem mais complexos do que ter apenas
as tecnologias (TDIC) envolvidas. Elas estão presentes nos processos, a exemplo
do trabalho do professor. O primeiro ponto importante é trazer um cotidiano a que os
alunos estão muito acostumados, em sua maioria, isto é, as práticas tecnológicas
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presentes no seu dia a dia, envolvendo música, produção de conteúdo, típicas da
juventude e de sua cultura, segundo Dayrell (2014). Essas práticas podem ser
descritas como a produção de vídeos, utilização de redes sociais, inserção de
conteúdo na internet, trocas comunicacionais virtuais e algumas práticas
características do cotidiano informal, como a sinuca ou a queda da paçoca, além da
escolha de músicas de gostos variados, até chegar a efeitos visuais, como
explosões com softwares, ou seja, toda uma completude de fatores que são
característicos da cibercultura e/ou da cultura digital que o professor traz para suas
práticas, em interação com jovens, em um processo de diálogo intergeracional
aberto.
Durante o acompanhamento das aulas, os trabalhos nas redes e no cotidiano
foram bastante relevantes na interlocução com os objetivos desta pesquisa. Um dos
primeiros pontos é as várias possibilidades criadas pelo professor, por sua abertura
e suas proposições. O segundo ponto foi as potencialidades geradoras iniciadas
pelo professor, mas que os alunos ampliaram, demonstrando a importância dessa
geração, com suas especificidades do tempo de ser jovem. Essas possibilidades
podem ser demonstradas pelos vídeos produzidos com o conteúdo, o cotidiano, as
tecnologias, a escola e as questões colocadas pelos professores.
Figura 7: "A queda paçoca"
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Apropriação dos alunos do modo de filmar e da posição das câmeras.
Figura 8: Sequência da queda

A sequência da queda.
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Importante refletir sobre a produção dos vídeos e algumas de suas
características, como a apropriação do uso das tecnologias com as formas próprias
da juventude e suas condições, o que contextualiza questões socioculturais. Os
alunos imprimem sua forma de edição, a música de fundo realizada pelo Rapper
Akon44, com questões mais ao tom de brincadeira, como desperdiçar uma paçoca.
Essas questões só foram possíveis pela abertura e pelo diálogo com o professor.
O próximo vídeo é um trabalho também envolvendo a Física. O que chama
mais a atenção é a forma de realizá-lo de maneira simples, com questões do
cotidiano informal, como um chute de uma bola.
Figura 9: Chuta a bola

44

Ver: <http://www.akon.com/>
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A sequência dos vídeos utiliza vários ângulos e essa possibilidade
desenvolve o foco e o uso da máquina. Aqui a câmera do celular cria e traz para a
aula a informalidade de uma bola batendo no muro.
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Figura 10: Varias ângulos
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A forma como foi realizada a edição coloca ênfase nas imagens e suas várias
possibilidades de demonstrar a realidade vivida, para trazer questões do cotidiano
para Física.
Figura 11: Sistematização da formula
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=f6Mv2wHNGtA&index=2&list=PLypWrn_xjpzKPE1ZfT
TRu06fX3shYEUeB>

Outro vídeo produzido pelos alunos foi a sinuca, que era presente do lado de
fora da escola, em uma bar nas proximidades. Os estudantes também a trouxeram
para dentro da sala de aula, com a finalidade de discutir questões da Física. Tratase novamente do processo de edição, com uso de softwares e o trabalho com vários
ângulos.
Figura 12: Na mesa da sinuca
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=V1I_6D1_yno&list=PLypWrn_xjpzKPE1ZfTTRu
06fX3shYEUeB>

Na área da física Artuso (2006) e Carvalho e Locatelli (2003) chamam
atenção para interação entre cotidiano e uso das tecnologias (TDIC) em trabalhos da
area.Segundo Carvalho e Locatelli (2003) em uma revisão de trabalhos indicam
algumas tendências no século XXI no ensino de física apontando para a utilização
TDIC pelos professores potencializando o processo entre alunos e professores e
assimilação de conteúdos na área. Percebendo com a pesquisa que essa utilização
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cotidiano e TDIC são utilizados no processo de ensino, e ultrapassa apenas o uso
restrito da disciplina.
Por último, vem um trabalho também parecido que trata de várias outras
questões colocadas na edição, como, por exemplo, fazer a narração com a voz do
Anonimous e produzir alguns efeitos visuais no processo de edição. Essas questões
são possibilidades de apropriação dos jovens em relação às tecnologias (TDIC) e de
troca por parte dos alunos, o que trouxe questões sobre como viver a sala de aula.
Figura 13: A pedra da janela
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Questões como efeitos especiais e edições mais elaboradas estão presentes
no vídeo. Na conversa com os alunos, percebi o quanto eles conseguiram discutir
com o professor sobre essa realização. Eram possiblidades que nem mesmo eles
sabiam poder explorar, com sugestões inclusive de outras pessoas da escola, como
uma coordenadora.
Figura 14: Efeitos especiais

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hQ_e_kCX4bw>

As questões e a fórmulas foram narradas por eles, que tiveram o trabalho de
conseguir transformar a voz de cada um na voz do Anonimous. Por último, houve o
efeito de uma explosão. Hoje, já está bem difundido como realizar essas edições na
internet, e já são práticas constantes, em vários vídeos, mas ainda distantes dos
trabalhos na escola.
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Figura 15: Vídeo Anonimus

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs> Acesso: fev. 2016.
Figura 16: Vídeos explicativos sobre como transformar a voz.

Fonte: <https://www.youtube.com/results?q=gravar+a+voz+
anonymous> Acesso: fev. 2016.

Nessa perspectiva, é importante para os docentes a possibilidade de ampliar
o olhar sobre os usos das tecnologias que influenciam a cultura, as práticas e as
formas como os jovens se apresentam e se colocam para a sociedade. Nesse
sentido, entender a juventude e seus processos, nas várias instituições, é de
fundamental importância para respeitar os sujeitos.
Somos desafiados a perceber a tecnologia como elemento constitutivo da
cultura juvenil na contemporaneidade. Por isso, ―o que mais importa é que ali
existam, que ali estejam, na relação, os sujeitos socioculturais que nela se
constituem como docentes e discentes, numa interação intencionalmente mediada
pelos processos de transmissão e reinvenção da cultura e do conhecimento‖
(TEIXEIRA, 2007, p. 432). Aqui Arroyo (2014, p. 55) chama a atenção: ―Os coletivos
docentes junto com os alunos vão incorporando novas dimensões do conhecimento,
que deem interpretações sistematizadas às experiências sociais vividas, tanto pelos
alunos, jovens adultos, quanto pelos docentes‖. Nessa trama entre docentes e
discentes, essa relação diz respeito à ―vida‖, volto a dizer, ao laboratório da vida,
fazendo referência a Dizin, no início. O respeito à vida, ao outro, às suas
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possibilidades e aos seus limites, aos desejos e aos sonhos, a tudo o que lhe diz
respeito, deve ser levado em consideração. E por mais que os docentes queiram
estar no centro, são eles um espaço policentro (TEIXEIRA, 2007, p. 436) e podem
possibilitar e incetivar outras possibilidades.
Com o incremento das redes de comunicação via internet, novas
possibilidades de comunicação, compartilhamento e produção colaborativa tornamse efetivamente possíveis entre pessoas, grupos e países, contribuindo para essas
questões de mudança do papel do professor ou sua ampliação para outras
possiblidades. Nas trocas em sala de aula, o professor de Física 2 utilizava algumas
redes sociais digitais, como o Facebook e o YouTube, replicando para outras redes.
Para Pretto (2008), com a rede de internet, as modificações são radicais na
produção de conhecimento, valores e saberes, o que ressignifica, em todos os
sentidos, as relações sociais.
A idéia de entrelaçamento é fundamental para a própria concepção do
conhecimento na contemporaneidade, e também, a noção de rede diz
respeito a um princípio de organização de sistemas, o qual envolve as redes
tecnológicas, as redes sociais, as redes acadêmicas e, claro, as redes das
redes, gerando potencialmente conhecimentos que podem contribuir para
uma maior integração de ações e conhecimentos dentro de um universo
interdependente. (PRETTO, 2008, p. 77)

As definições de redes são múltiplas, mas podem se enquadrar em dois
matizes: um material e outro social. Santos (2009) defende que a rede é também
social, política, pois representa pessoas, mensagens, valores que a frequentam.
―Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõem aos nossos sentidos,
a rede é na verdade uma mera abstração‖ (SANTOS, 2009, p. 262). Podemos
perceber que as redes e suas conexões puderam trazer contribuições para a
construção do conhecimento pelos docentes, junto com os discentes, e sendo
ampliada para outras possibilidades que estão juntas nesse processo.
Todas as experiências aqui identificadas foram analisadas, uma vez que
contam com a vivência de colaboração e troca presencial e virtual. Além de outras
redes mais amplas desenvolvidas pelas redes sociais virtuais, como, por exemplo, o
Facebook, o Orkut e outras. É importante perceber que,
O movimento humano, desde a era das cavernas, já representava a
organização em grupos para solução de problemas coletivos ou até mesmo
a convivência entre seres vivos que apresentavam as mesmas convicções

129

ou que se relacionavam para causas coletivas. (CORDEIRO; FLAUZINO;
NASCIMENTO, 2011, p. 91)

Existem vários modelos nessa complexa rede envolvendo diversos
dispositivos disponibilizados redes sociais (Twitter, blogs, Facebook, YouTube, entre
outros), grupos fechados, listas de discussão temáticas, formando grupos que
representam iniciativas privadas e governamentais. Pretto (2008) ressalta que a
experiência do compartilhamento em rede é característica fundamental do
movimento software livre e pode se espalhar para outros segmentos, entre eles a
escola, assumindo uma forma coletiva em rede.
No texto sobre as possibilidades do Facebook, Amante (2014) identifica nos
processos de sociabilidade suas características envolvendo os usos na educação, o
que vai ao encontro dos usos identificados pelo Professor de Física 2:
A sociedade em rede surge como uma sociedade hipersocial, onde as
tecnologias se integram no quotidiano ligando o mundo real ao virtual de tal
modo que esta distinção, especialmente nos mais jovens, deixa mesmo de
fazer sentido. Com efeito, para os jovens e adolescentes a rede social é a
continuação da sua vida off-line. Um e outro mundo são a mesma coisa,
coexistem e fundem-se, sem qualquer distinção. Importa, no entanto,
aprofundar não só a natureza destas interações como perspectivar estes
novos contextos, pesquisando em que medida estas novas formas de
relacionamento e comunicação criam novos conceitos de sociabilidade, de
participação, redesenham noções de privacidade e, para, além disso,
redesenham muito provavelmente o nosso funcionamento social e mental.
(AMANTE, 2014, p. 40)

Assim como as possibilidades criadas pelo professor, que unem as questões
cotidianas do conteúdo da disciplina, as do cotidiano do aluno, as redes sociais
digitais e o processo de trocas e compartilhamentos, como produção de conteúdo
para internet e usos de tecnologias (TDIC).
Figura 17: Um dos grupos da turma no Facebook.

xxxxx

130

Figura 18: Um dos canais utilizado pelos alunos para postagem dos vídeos.

Para Costa (2008), o processo de comunicação nas diversas áreas do
conhecimento vem contribuindo para a formação e o enriquecimento do próprio
conhecimento. Acredito que essas são práticas que se tornaram, no decorrer do
ano, inovadoras dentro da escola e da sala de aula, e podem ser equiparadas a
experiências com que convivemos informalmente, por exemplo: coletivos jovens
Hackers45 experimentando outros modelos de aprendizagem; coletivos de mulheres
se emancipando, conquistando direitos e mudando seu cotidiano e sua vida,
utilizando a rede mundial de computadores para trocar informações e se organizar46;
grupos de ativistas mundiais

47

ampliando suas trocas e comunicações, ampliando

suas ações e estabelecendo novas formas de relações e de solidariedade. Nesse
sentido, os professores, junto com os alunos, ressignificam diariamente suas
práticas e seu cotidiano, a partir do momento que se permitem o diálogo, a troca e a
possibilidade para que isso aconteça, criando referenciais para essa comunicação e
utilizando as linguagens dos jovens. Um dos exemplos é a queda da paçoca, que,
em um primeiro momento, parece simples.

45

Em informática, hacker é um indivíduo que se dedica, com intensidade incomum, a conhecer e
modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Graças a
esses conhecimentos, um hacker frequentemente consegue obter soluções e efeitos
extraordinários, que extrapolam os limites do funcionamento ―normal‖ dos sistemas como previstos
pelos seus criadores; incluindo, por exemplo, extrapolar as barreiras que supostamente deveriam
impedir o controle de certos sistemas e acesso a certos dados. (HACKERS, 2012).

46

Ver: NEGRAS ativas. Disponível em:<http://negrasativas.blogspot.com.br/>.

47

O mais recente é o ANÔNIMOS. Disponível em: <http://www.anonymousbrasil.com/>
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Mas existe uma vasta quantidade de materiais para as redes sociais, como
memes e blogs fazendo uma referência de múltiplas formas, mostrando um pouco
as formas desse processo de transformação em vários sentidos, criando a interação
entre professor e aluno a partir de suas características próprias. Nesse sentido,
essas possibilidades da penetrabilidade das TDIC mudam o cenário comunicacional
no contexto da cibercultura e da cultura digital. Nessa perspectiva de abertura
realizada pelo professor de Física 2 na produção dos conteúdos, em consonância
com a realidade dos jovens, algumas questões se tornaram referência de conexões
entre aluno e professor.
Uma das questões analisadas à luz da penetrabilidade das TDIC foi
representativa: a produção da ―Queda da paçoca‖. Esse vídeo criou uma perspectiva
que superou todas as fronteiras que não estavam estabelecidas na produção do
trabalho. Durante a investigação, percebeu-se um mundo de possibilidades que
muitas vezes não são percebidas e só puderam vir à tona devido ao processo de
pesquisa. O que se coloca do ponto de vista de que essa conexão já estava clara
para os alunos e só assim criou-se essa cumplicidade intergeracional entre docentes
e discentes, tendo como um dos vários pontos de conexão a realidade dos jovens e
a proposição do professor sob a égide da cultura digital.
Alguns memes48 com referência direta à Paçoca.
Figura 19: Meme Bebe e paçoca

Fonte: <http://geradormemes.com/meme/oogpfo>

48

O termo é bastante conhecido e utilizado no ―mundo da internet‖, referindo-se
ao fenômeno de ―viralização‖ de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia,
música etc. que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade.
Fonte: <http://www.significados.com.br/meme/> Acesso: fev. 2016.
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Figura 20:meme Cachorro e paçoca

Fonte: <http://dna-diferente.blogspot.com.br/2013/02/
ihhh-virou-modinha-parte-2.html>
Figura 21: meme Coala

<Fonte: http://geradormemes.com/meme/23molh>

Memes que relacionam a paçoca com outras questões
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Figura 22: meme Chapolin

Fonte : http://winkal.com/share/s/esfarela
Figura 23: Meme cachorro e he-man

Fonte: <http://geradormemes.com/meme/nb2rv0>
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Figura 24: Meme chapolin 2

Fonte:
<http://www.nadaparecido.com.br/a-pessoapassa-a-semana-toda-postando-chega-logosexta.html>
Figura 25: Meme velho da paçoca

Fonte:
<http://www.fxucro.cavaloxucro.com.br/2012
/08/proverbios-do-velho-sabio-da-pacoca-tem.html>

Três redes sociais envolvendo paçoca com outras questões como frases e
vídeos engraçados e outros memes.
Figura 26: Facebook 1.

Fonte: <https://www.facebook.com/paçocamelhor>

135

Figura 27: Facebook 2

Fonte: <https://www.facebook.com/frasespaçoca>

Dois blogs: um envolvendo contos e poesias e outro envolvendo relatos sobre
a mãe e sua relação que utilizavam como referência o nome ―paçoca‖.
Figura 28: Blog 1

Fonte:<paçocafogueira.wordpress.com.br>
Figura 29: Blog 2

Fonte: <mamaecintia.blogspot.com.br>

É possível fazer o questionamento do lugar do docente frente a novas
agências de socialização, mídia, internet entre outras. Podemos perceber que a
cultura digital está presente, de forma muitas vezes não reconhecida ou não
percebida, de forma outras vezes clara, mas havendo possibilidade dentro da escola
e da sala de aula, ela pode ser melhor explorada. Como podemos colaborar para
que a condição docente se realize com responsabilidade, dignidade e alegria,
realizando projetos e trabalhos em educação que colaborem, efetivamente, na
construção de uma outra sociedade, de um outro mundo possível? (TEIXEIRA,
2007, p. 443).

136

Essas questões são fortemente pertinentes quando o professor se abre para
essas possibilidades, muitas vezes nem percebidas de forma direta, mas que já
fazem parte do universo dos jovens. Os professores são fundamentais nesse
processo de diálogo geracional e criativo com os jovens e com aquilo com que estes
se identificam, criando assim uma cumplicidade geradora de transformações e de
novas possibilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que percebo como considerações finais? O que consideraria? Podemos
afirmar que seja o que aprendi neste processo? Ou, reportando-me ao trabalho de
tese, começando necessariamente pelo mundo de possibilidades criado pelas
tecnologias, mas que, na vivência profissional, são infindáveis e muitas vezes ainda
não vistas? Ou seja: na queda da paçoca, qual seria um olhar ou uma interpretação
no cotidiano e quais as suas conexões? E envolvendo as tecnologias, a internet, as
redes sociais ou isso tudo com que convivemos e que usamos todos os dias?
Se a escola é um espaço onde a comunicação é fundamental ou pelo menos
onde existem essas questões no cotidiano de sala de aula, constantemente, a cada
sinal, a cada pergunta, cada conversa e cada troca, com sua ampliação pelas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, por que essas questões são
barradas? Por que são interrompidas? E quando acontece, de forma até simples,
como uma queda de paçoca, cria-se uma variada possibilidade entre o informal e
outras múltiplas formas.
Nessa retomada, consideramos importante rever os objetivos iniciais da
pesquisa. O objetivo principal foi tentar perceber, identificar e analisar o processo de
penetrabilidade das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no
cotidiano dos professores, no contexto educacional, algo que conseguíssemos fazer
utilizando diferentes métodos. Outros pontos foram deixados de lado ou apenas
foram recolocados, como a contextualização das políticas públicas de inclusão
digital e das TDIC na educação da América Latina e no Brasil. Isso foi reorientado
para o Ensino Médio, para entendermos melhor o processo com algumas questões
das tecnologias. Conseguimos acompanhar o cotidiano dos docentes em seus usos
formais das TDIC e, no caso dos informais, conseguimos contextualizar sobre a
informalidade nos processos formais e identificar alguns procedimentos dos dois
docentes de Física com o uso das tecnologias digitais em sala de aula e suas
relações e perspectivas na educação. Outros pontos foram sendo percebidos, como
o cotidiano da escola nesses usos e alguns pensamentos sobre questões que
emergiram. As formas de uso, difusão e compartilhamento de conhecimentos pelos
docentes por meio das redes sociais também foram sendo reveladas durante o
processo.
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Nesse período conseguimos perceber que o uso das tecnologias digitais em
várias atividades do cotidiano vão passando em forma de diversão e, principalmente,
como algo muitas vezes nem percebido. Na escola em que convivi nos meses do
trabalho de campo, como foi relatado, as TDIC estavam sempre presentes nos usos,
mas a discussão ficava sempre esquecida, nas formas de fazer da escola ou dos
professores ou da sala de aula. Quando isso acontece, ocorrem várias coisas,
muitas vezes nem previstas, nesse fazer pedagógico ou estrutural do professor.
Esse surpreendente processo parece-nos que é a chave que tanto cativa pessoas e,
claro, alunos e professores, passando pelo processo de recreação, de relações
comunicacionais e corriqueiras do dia a dia. No caso da pesquisa, os
relacionamentos interpessoais em diferentes espaços foram sendo percebidos,
porque o olhar estava focado nessa pespectiva, percebia que essa penetrabilidade é
muitas vezes muito maior do que achamos que é.
Encontrei, nessa caminhada, muitas pessoas usando as tecnologias (TDIC)
de variadas formas, intensamente e colocando-as em prática em seu cotidiano de
diferentes maneiras, necessariamente, na maioria das vezes de modo informal e, no
caso dos professores de Física, de modo mais técnico ou tradicional e, outras vezes,
mais aberto.
Os

modos de uso contribuíram para estabelecer, entre outras coisas,

autonomia, trocas constantes, aproximação intergeracional e cumplicidade entre o
professor e os alunos, propiciando outras perspectivas para as aulas e pelas
conexões diferentes no ensino e aprendizagem nas turmas do professor de Física 2.
Essas práticas foram surgindo pela iniciativa do professor, que, muitas vezes, foi se
consolidando pela troca com os alunos. Coloco que essas possibilidades da
penetração das tecnologias na realidade profissional e social desses sujeitos já está
presente, tendo em vista que eles já usam, em vários outros espaços. No entanto,
na organização escolar, os impedimentos estão presentes do ponto de vista
organizacional da escola, pelo não incentivo ao corpo docente, mas o uso das
tecnologias digitais existe.
A importância dessas experiências sociais recolocadas para a sala de aula
trouxe surpresas muitas vezes inesperadas ou não calculadas, como a inserção do
ponto de vista de acompanhar as aulas de

Física, algo que foi revelado pelo

cotidiano da pesquisa. Acredito que a forma como foi construída a metodologia e a
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imersão que buscou uma procura constante das questões de pesquisa – com o
investigador percebendo as contradições desses processos – possibilitou alguns
avanços. Outro ponto foi repensar meu histórico de vida enquanto pesquisador e
vivente do processo que denominei desconstrução e, dessa forma, foram se abrindo
outras possibilidades e visões do processo, o que permitiu vários olhares e trocas
sobre os objetivos.
Nessa mesma questão, minha sensibilidade para o processo já estava
presente por entender e ter vivenciado trabalhos envolvendo professores e
discentes. Do entendimento do jovem ou da aproximação do entendimento pela sua
completude podem surgir trabalhos a serem realizados a partir da abertura dada
pelo professor, como na queda paçoca ou no chute à bola. Essas questões foram
ressaltadas no capítulo ―Algum ponto da colcha‖ e foi extremamente útil na pesquisa
e nas formas de realizá-la e entendê-la no fazer cotidiano. Devido a essa vivência
construída pelas experiências profissionais, os pontos que não eram centrais foram
sendo potencializados pelo contato diário das práticas dentro da escola, envolvendo
as tecnologias (TDIC), e tais práticas foram se tornando parte da pesquisa. Foi
possível vivenciar outras dinâmicas dentro de sala de aula. A possibilidade muitas
vezes ficaria escondida ou restrita por não parecer inovadora e foi necessário
explorar o que não parecia tão nítido para que fosse percebido.
Nesse sentido, as escolhas teóricas, como os métodos (DENZIN; LINCOLN,
2006), bem como os estudos do cotidiano (CERTAU, 2009; ALVES(2008)
FERRAÇO, 2007;) foram também aliados nessa incursão menos ortodoxa nos
processos de campo e de construção do texto. Eles auxiliaram também para que a
pesquisa fosse realizada dessa forma e considero importantes para novas aberturas,
isto é, para perceber essas novas possibilidades. Vários foram os pontos definidores
e um deles foi dar abertura para os conexões entre teoria e prática, em uma
pespectiva mais ampla.
Nesse processo, acompanhar as experiências nas redes sociais como o
Facebook tornou-se uma das possibilidades já previstas e também surgiram outras
vertentes que tiveram de ser sempre apuradas e ressignificadas. Esse cotidiano
conseguiu produzir outras vertentes para pensar como os professores usam
processos diferenciados para dialogar com alunos e com os conteúdos, mesmo em
matérias como a Física e outras que ainda estão a utlizar aulas tradicionais. Fica
explícito que os canais de diálogo já estão postos, sendo só necessário dar essa
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possibilidade para que esse processo seja vivenciado. Novas formas dessa
construção nas práticas cotidianas das escolas e da sala de aula, extrapolando para
outros espaços, como as redes sociais, entre outras, foram ponto de partida e de
chegada nas considerações que foram colocadas aqui empiricamente, na medida do
possível. Castells, Lévy ou Pretto já apontavam tudo isso em suas pesquisas e foi
necessário experimentar essas possibilidades de que a penetrabilidade pode render
frutos. Nesse processo, foi possível perceber que as tecnologias digitais não podiam
ser analisadas de forma isolada, então foram sendo contextualizadas, por vários
pontos, como os projetos, os professores e todas as questões que envolvem as
relações sociais cotidianas.
A multiplicidade das formas de uso das tecnologias digitais apareceu nas
salas de aula e algumas formas de usá-las estavam presentes na cultura digital
experienciada de forma potencial pelos jovens. Essas questões são colocadas por
Lévy (1999), na pespectiva da não possibilidade de separação entre a forma e os
processos .‖As Atividades humanas abrangem, de maneira indissolúvel interações
entre: pessoas vivas e pensantes; entidades materiais naturais e artificiais; ideias e
representações.‖ (LÉVY, 1999, p. 22)
Quando na escola os envolvidos cotidianamente nos processos da sala de
aula estão também envolvidos socialmente e, consequentemente, na cultura das
TDIC, como foi visto, de diferentes formas, se houve abertura, foi possibilitada a
invenção. Todos os dias, nas funções da escola e suas práticas, estava posta a
penetrabilidade das TDIC, mas, muitas vezes, elas estavam separadas da vida e,
algumas vezes, desconectadas ou segmentadas, como nos momentos específicos
do projeto ―Reiventando o Ensino Medio‖.
Os professores usavam as TDIC, mas, no contexto geral, elas eram
separadas, ficando ou na escola ou fora da escola. Essas práticas envolvidas com
as atitudes e os modos de pensamento estavam muitas vezes presas às formas
tradicionais que a cultura escolar convencionou. No entanto, as TDIC permeavam as
vivências dos professores e, de certa forma, influenciavam o cotidiano, algumas
vezes sem interferir nas práticas escolares. Vivenciamos os usos das tecnologias
separados das práticas cotidianas dos professores em seus trabalhos, na maioria
das vezes, ou pode-se dizer de forma coletiva como um projeto de escola. Os
saberes que surgiam do uso, tal como presenciamos muitas vezes, eram
descartados pelo coletivo da escola, sendo restritos a experiências de alguns
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professores. Nesse processo, surgiram, como podemos perceber no contexto da
cultura digital, inventividade e participação, criando-se novos fazeres do professor.
Essas relações entre as questões informais e formais, na escola, ou informais, como
um jogo de futebol na rua ou uma conversa na internet, estiveram presentes nas
interlocuções, trazendo a heterogeneidade da vida. Essa foi muito rica para os
alunos e professores. As possíveis e complexas aquisições de conhecimento nesse
campo muitas vezes são esquecidas ou ganham uma visada menos importante,
principalmente dentro da escola. Aqui existe uma informalidade formal na
compreensão dos jovens que fica esquecida pelo professores e essas conexões são
pequenas, mas foram presenciadas, sendo abertas como uma caixa esquecida.
Essa conexão foi realizada pelos professores e alunos.
A metáfora do iceberg esteve sempre presente nas leituras teóricas em Luck
(2010) e Stringbergman (1999) e fica bem representada no caso da queda da
paçoca, que é abordada na tese. Existe uma multiplicidade de práticas que não são
apenas virtuais ou do cotidiano, mas estão imbricadas nas práticas da cultura digital
e foram entrelaçadas em vários momentos de busca pelas questões da
penetrabilidade e do cotidiano dos professores, cada vez mais importantes nesse
desvelar e pensar outros processos.
Essas questões informais, na leitura de Boyd (2008), e questões dos usos das
TDIC, que a autora faz referencia a Ito nas questões denominadas hypersocial,
podem ser colocadas nesse processo e podem acontecer na escola e nas práticas
escolares, como foi o caso do professsor de Física 2, que deu abertura para tal. A
partir dessa abertura, começou-se, de certa forma, a produzir sentidos para escola,
em consonância com a aprendizagem e os alunos. Nesse momento, de certa
maneira, teve-se de reinventá-la e transformá-la, mesmo que apenas naquela
disciplina.
As especificidades do Ensino Médio trouxeram para a tese e o processo de
investigação as questões sobre a conjuntura e o contexto das juventudes e uma
escola que não atende, em sua completude, muitas vezes, seu público. Isso ficou
claro na pesquisa e foi revelado pelas análises das resoluções do Conselho
Nacional de Educação, dos projetos ―Reinventando o Ensino Médio‖, ―Pacto para o
Ensino Médio‖, ―Ensino Medio Inovador‖ e toda a complexidade da escola no mundo
atual. Todas as orientações dos cadernos de projetos, de certa forma, colocam a
demanda de propostas de mudança, em todos os eixos, considerando-se os alunos,
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professores, assim como métodos e a própria escola. Essas políticas deixam bem
clara a necessidade de se repensar as práticas, com a contextualização delas e uma
proposição de que as disicplinas e os conteúdos relacionem os conhecimentos com
a vida e com o cotidiano dos jovens, em oposição às práticas tradicionais, que não
dialogam com os alunos.
Outra percepção é que essas políticas como no ―Pacto pelo Ensino Médio‖
que pude acompanhar, a implementação e suas proposições ainda é realizada de
forma individual por alguns professores. O que fica de novo é a possibilidade de que
essas discussões estejam sendo pautadas e que o cotidiano venha causando esses
confrontos, como a questão das TDIC, o wi-fi (que foi relatado), o celular e o dia a
dia vivenciado pelos alunos. Alguns autores também relatam a necessidade de
transformação, como Arroyo (2014), Krawczyk (2014), Teixeira (2007), Pretto e
Riccio (2010), Alves ( 2008), entre outros.
Parece que podemos afirmar um desejo dessas mudanças, por parte dos
alunos. Tais desejos muitas vezes nem são tão explícitos, mas aparecem quando
foram

colocadas

outras

possibilidades

em

que

os

alunos

embarcaram,

proporcionando-se outras experiências. A necessidade de mudanças fica clara tanto
de forma interna quanto externa, em todos os setores. O grande problema percebido
é que, mesmo sendo uma necessidade, tais questões ainda não estão impregnadas
de forma generalizada na cultura escolar.
Quanto aos usos das tecnologias (TDIC), os professores vivenciam e
experimentam práticas fora do cotidiano da sala de aula, e, pelo que presenciamos e
pelo que eles responderam nos questionários, acreditam nas questões tecnológicas,
mas ainda têm muito receio para as experimentar.
Nas questões comunicativas, Luck (2010), na pespectiva organizacional da
escola, e Tardif nas questões entre docentes e discentes, chamam a atenção para a
escola, que vive diariamente vários movimentos dinâmicos e não pode ser olhada de
forma isolada. No entanto, a cultura escolar poucas vezes superou esse espaço ou
esse olhar, como foi percebido, ou seja, ainda no sentido monológico entre professor
e aluno. Seria necessário abordar essas questões de forma mais incisiva no
cotidiano, incluido-se que quando a escola é conectada pelas TDIC pode alcançar
outras possibilidades.
A questão que está posta é a relação que se estabelece entre os sujeitos
docentes e discentes, e não os conteúdos e métodos, na perspectiva dos projetos,
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que estão em pauta no ―Reiventando o Ensino Médio‖, mas a forma como
professores perceberem esses contextos. Desconstruir essa visão propedêutica e
conteudista dos professores e da escola vai se atrelando a essas questões
tradicionais, o que é o grande desafio colocado. Podemos ver que alguns,
individualmente, o vão superando.
Existem outras possibilidades que exigem novas organizações em rede que
envolvem luta e mudanças da ordem. Há necessidade de se questionar e as TDIC,
através de vários dispositivos, podem contribuir para para que isso aconteça, como
um aluno mais próximo que é despertado de sua inércia ou de sua não adequação à
cultura escolar tradicional. Os espaços de ―troca da colheita‖, como diria Arroyo,
estão presentes, só sendo necessário serem regados a cada dia e terem o desafio
de ser plantados.
A penetrabilidade das TDIC é presente, mas de forma diferente no cotidiano,
de modo fechado ou restrito ou negado dentro da escola. Nesse sentido, existe essa
vivência com as redes sociais digitais e os usos das TDIC, mas muitas vezes ligada
a questões informais ou que não perpassam a sala de aula. Percebemos que as
práticas diferentes dentro da sala de aula existem, mesmo que de forma ainda
tímida, mas as possibilidades estão presentes. Uma delas ficou mais nítida aliando
as práticas da cultura digital e o cotidiano, além de trazer para a cena a
contextualização dos sujeitos. A necessidade ainda é que ela se pulverize e entre
em todos os espaços, mentes e práticas, sendo para isso necessária a vontade e
um repensar coletivo dessas mudanças.
Modesto tentava manter os livros em algum tipo de ordem, mas eles sempre
se misturavam. As tragédias, precisando de alegria, iam visitar as comédias.
As enciclopédias, exaustas de tantos fatos, o relaxavam com os quadrinhos
e os livros de ficção. No fim, até que a bagunça fazia sentido.
Um dia, ele completou a última página do seu livro. Olhou para cima e
disse, com um suspiro doce e pavoroso: Acho que chegou minha hora de
seguir em frente. Os livros ficaram tristes mas entenderam. Modesto pôs o
chapéu e pegou a bengala. Ao se aproximar da porta, voltou-se e sorriu,
depois acenou um adeus. Levo vocês todos aqui dentro – disse ele, e
apontou para o coração. (JOYCE, 2012, p. 25)
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do Curso de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do
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