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Resumo: 

A nova cultura de aprendizagem é caracterizada pela explosão da informação, a multiplicação e 

a diversificação das formas de saber e conhecer, exigindo uma educação continuada onde 

precisamos pensar em estratégias inovadoras frente às demandas de formação, tomada de 

decisões para selecionar o quê e como aprender, e também, a mudança na concepção de 

aprendizagem. O desafio de refletir sobre essa temática que envolve o conhecimento desses 

novos sujeitos que habitam a escola, esse professor em formação e esse aluno zapeador, irão 

depender, não somente, da compreensão dos sofrimentos advindos da vivência de si mesmo e 

do outro, mas de todo um envolvimento diante das transformações neste contexto. A partir 

disto, torna-se fundamental refletir e planejar ações sobre as seguintes questões: Que aluno é 

esse que temos em sala de aula hoje? O professor tem buscado formação para lidar com esse 

novo aluno e as tecnologias digitais virtuais (TDV)? Existe sofrimento psíquico advindo disso? 

Como ele se manifesta? Aliado a isso, a escola parece ser o palco de toda essa problemática das 

relações interpessoais, tão intensa e frágil, onde isso se evidencia. Poderemos conceber uma 
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educação capaz de ensinar e aprender nesse contexto? Este trabalho tem como objetivo analisar 

essas questões no contexto da educação, diante do uso das TDV, a partir da experiência do 

Fórum de Educação 2011, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UNISINOS e a Secretaria de Educação do município de São Leopoldo (Brasil). Como estudo 

piloto, aplicamos um questionário aberto virtual com cerca de 60 professores que trabalham na 

Rede Municipal de Educação, especificamente nos Espaços Virtuais de Aprendizagem 

(EVAMs) para entender o sofrimento psíquico destes e o momento que estão vivendo. A partir 

desse levantamento inicial, foi proposta uma formação, com base nas demandas e inquietações 

do grupo. Identificamos nos dados coletados uma preocupação com a falta de formação docente 

que auxilie na compreensão deste processo e a sua real finalidade, promovendo o 

desenvolvimento da aprendizagem do docente e do educando. Percebe-se ainda a resistência do 

educador em experenciar e apropriar-se desta tecnologia. Aliado a isso, existe no Brasil um 

contexto de isolamento da educação digital restrita, na maioria das vezes, aos laboratórios de 

informática dentro das escolas. Por que o uso das tecnologias fica restrito a esse espaço formal? 

Porque não utilizar estas tecnologias no dia a dia da sala de aula e em espaços não formais de 

ensino? Como se dá o acesso à tecnologia nesses espaços? O que é necessário fazer para 

promover a experiência e a vivência destes profissionais? Assim, precisamos rever as 

metodologias de trabalho frente a estas tecnologias, se autorizando a pensar o uso das TDV 

como possibilidade de mudanças, ocupando espaços mais dinâmicos e menos defensivos, 

promovendo a inovação. Nesse contexto, precisamos rever como as instituições formadoras 

estão abrindo espaços para essas discussões, sobretudo diante da Pedagogia Universitária, das 

matrizes curriculares atuais e o sofrimento que advêm desse processo, como um sintoma social 

abrangente. 

Palavras-chave: 

Formação docente, tecnologias digitais virtuais, educação digital. 

 

Introdução 

A presente pesquisa vinculada ao Grupo de Pesquisa em Educação Digital – Gpe-dU 

UNISINOS/CNPq, tem como objetivo analisar as inquietações acerca da formação docente e as 

tecnologias digitais virtuais no Brasil no contexto da educação, diante do uso das TDVs e o sofrimento 

psíquico advindo desse processo, para (re)pensarmos a formação docente, a partir da experiência do 

Fórum de Educação promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS e a 

Secretaria de Educação do município de São Leopoldo.  
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Como estudo piloto, aplicamos um questionário aberto virtual com cerca de 60 professores que 

trabalham na Rede Municipal de Educação, especificamente nos Espaços Virtuais de Aprendizagem e 

Multimídia (EVAMs) para entender o sofrimento psíquico destes e o momento que estão vivendo. A 

partir desse levantamento inicial, foi proposta uma formação, com base nas demandas e inquietações 

do grupo. 

Diante dos retornos obtidos, a partir dos questionários, realizamos uma interlocução inicial trazendo 

alguns conceitos básicos para melhor entender essas demandas as quais são descritas a seguir. 

 

Contextualizando técnica, tecnologia, sociedade em rede... 

Lemos (2002) cita que etimologicamente o termo Técnica vem do grego tekhnè que pode ser traduzido 

por arte. Dessa forma, tekhnè compreende as atividades práticas, desde habilidades de contar e medir 

até as artes plásticas ou belas artes, consideradas estas últimas a mais alta expressão de tecnicidade 

humana. Assim, técnica pode ser definida como o procedimento ou o conjunto de procedimentos que 

tem como objetivo obter um determinado resultado seja no campo da Ciência, da Tecnologia, das 

Artes ou em outra atividade. 

Complementando, o mesmo autor cita que a partir do século XVII, a atividade técnica começa a ligar-

se ao conhecimento científico, culminando esse processo no século XX por meio dos Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento, determinando desse modo a junção definitiva da ciência com a técnica.  

O que chamamos hoje de tecnologia ou técnica moderna é justamente a naturalização dos objetos 

técnicos e de sua fusão com a ciência. Nesse momento, a natureza e a vida social são requisitadas 

como objetos de intervenções tecno-científicas.  

Segundo Castells (2005), uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias da informação e da 

comunicação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. Há um movimento 

intenso e crescente de redes interativas de computadores, criando novas formas e canais de 

comunicação, moldando a vida e simultaneamente sendo moldadas por ela. Assim, a rápida evolução 

das tecnologias e das telecomunicações provoca mudanças em todos os setores da sociedade, 

contribuindo para o surgimento da chamada “Sociedade em Rede”. Lemos (2002, p. 147) afirma que 

“hoje, rede significa uma estrutura telemática ligada a conceitos como interatividade, simultaneidade, 

circulação e tactilidade19”. 

[...] a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da transformação 

tecnológica [...] o resultado final depende de um complexo padrão interativo [...]. A tecnologia 

                                                           
19 Caráter próprio da condição humana pelo qual cada homem se encontra sempre já comprometido com uma 
situação não escolhida. 
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é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas 

tecnológicas. (Castells, 2005, p. 25). 

Entretanto, Castells (2005, p. 26) complementa: 

sem duvida a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, em 

especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período histórico, 

traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e 

a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das 

sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, 

decidem dar ao seu potencial tecnológico. 

 

Nessa sociedade em rede, emergente, o processo de transformação tecnológica expande-se 

exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos, 

mediante uma linguagem digital comum, na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, 

processada e transmitida. De acordo com Castells (2005, p. 50), “as novas tecnologias da informação 

possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede 

interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo 

edifício”. (p. 286) 

O planeta está imerso numa cultura global que nasce com o advento dos meios de comunicação unidos 

às Tecnologias Digitais Virtuais (TDVs), chamada Cibercultura. 

Para Lemos (2002), a cibercultura é a associação da cultura contemporânea às TDs, aliando a técnica à 

vida social. São os nossos novos modos de vida permeados pela comunicação instantânea, pela rapidez 

da informação, pela possibilidade de intervenção e criação de novas informações que caracterizam 

primordialmente a cibercultura. 

Lemos (2002, p. 93) apresenta que, 

a cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade estruturada através de uma 

conectividade telemática generalizada, ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a 

troca de informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações sociais.  

 

Lemos (2002, p. 281) complementa ainda: 

a imprensa, o rádio e a televisão nos entregam diariamente notícias dessa frente cibernética 

(internet, celulares, pagers, PDA, CD-Rom, realidade virtual,, etc.), como um reflexo de nossa 

sociedade que se torna, cada vez mais, impactada e transformada pela simulação, pela 

comunicação em rede e pelas micro-máquinas que colonizam nosso cotidiano. 
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Outra característica é que, na Cibercultura, os modos de vida antigos não são anulados, mas 

reconfigurados. Assim, conforme Lemos (2002), coisas que antes fazíamos de uma determinada 

forma, hoje tem sua lógica, espaço e tempo modificadas por conta do advento das TDs em rede. Por 

exemplo, para ir ao banco não é mais preciso se deslocar fisicamente. Com apenas alguns cliques é 

possível: transferir, depositar, comprar e pagar, enfim realizar diversas aplicações financeiras. É 

possível também dialogar com várias pessoas ao mesmo tempo, de diversos lugares, sem sair de casa. 

Na cibercultura tem-se a sensação de onipresença. As mídias de massa perdem sentido numa cultura 

onde todos podem publicar seus pensamentos, ideias, poesias, até mesmo para se autopromover, além 

de poder manipular imagens, sons, publicar, enviar, copiar e colar. A liberação desses pólos de 

emissão é própria das TDs e da rede, com a horizontalização do poder da emissão e recepção: a 

informação deixa de ser transmitida para ser dialogada. Além disso, na cibercultura, a figura do 

espectador quase inexiste, pois todos podem potencialmente elaborar e emitir informação20. 

Essas modificações nas formas sociais, nas práticas dessa cibercultura, trazem à tona também 

mudanças em relação ao cotidiano do professor, envolvidas no processo de formação e na prática 

desses sujeitos. 

Assim, a cibercultura indica um novo modelo de viver e de se relacionar com o outro. O respeito ao 

outro se faz imprescindível na cultura de rede, na comunicação, porque ninguém se comunica sozinho 

e a rede só existe na intersecção de diversos ‘nós’. 

Para entendermos como ocorre o processo de aceitação de uma nova tecnologia pelo sujeito, vamos 

utilizar a Teoria da Metáfora da Hospitalidade de Ciborra (2002). 

 

Metáfora da hospitalidade 

Na Teoria da Metáfora da Hospitalidade, proposta por Ciborra (2002), a tecnologia é tratada como um 

hóspede. Esse hóspede pode ser entendido como um convidado com o qual se aceita conviver ou como 

alguém que pode nos ser hostil. Nesse contexto, hospitalidade refere-se a tratar essa tecnologia com 

um olhar estranho e ambíguo, pois ao permitirmos e aceitarmos esse “hóspede”, podemos considerá-lo 

amigo ou inimigo. 

Segundo Saccol e Reinhard (2005, p.2), 

a hospitalidade é então o comportamento que revela o esforço humano para lidar com a 

incerteza que está sempre envolvida ao hospedarmos uma nova tecnologia: durante o processo 

de hospedagem, pode-se descobrir a nova tecnologia como um hóspede muito agradável, ou ela 

                                                           
20 Conforme Castells (2005, p. 45), “Informação são dados que foram organizados e comunicados”. 
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pode, ao contrário, se revelar um inimigo, roubando o território do hospedeiro e fazendo dele 

um refém. 

 
Ciborra (2002) coloca que lidar com essa incerteza, essa ambigüidade, dessa forma, refletir acerca do 

que a tecnologia representa, pode ser considerada a essência da hospitalidade. Caso contrário, esse 

processo de hospedagem se configuraria em um processo vazio, passivo e insignificante. Assim, a 

verdadeira hospitalidade pode ser considerada como o comportamento que revela o esforço humano 

em lidar com a incerteza e o mistério de se hospedar um estranho. Como nos relata MA, “Percebo a 

dificuldade em dominar tais tecnologias em função da rapidez com que surgem. Também existe certa 

resistência para aceitar esse “estranho” (o mundo digital) que nos atropela e entra de forma invasiva e 

absoluta nas nossas vidas (...) Acredito que sejam inúmeras as possibilidades, basta que saibamos 

utilizá-las sem deixar que nos aprisionem.” 

Assim, ao adotarmos uma tecnologia e a hospedarmos no nosso dia-a-dia é preciso muitas vezes 

readaptarmos nossos comprometimentos perante a nova tecnologia (organização, autonomia, entre 

outros), processos de trabalho e rotinas. Ao redefinirmos, estamos reinterpretando nossas próprias 

identidades.  

Sobre esse aspecto, Ciborra (2002) coloca que devemos considerar que a hospitalidade pode implicar 

uma negociação entre a novidade trazida pelo hóspede (mundo externo) e o mundo do seu contexto, 

interno (sua organização, sua prática cotidiana). É justamente nesse confronto entre mundo interno e 

externo, na hospedagem da tecnologia (hóspede), que podemos reforçar, impor ou ainda mudar nossas 

identidades.  

Esse processo é cheio de tensões, pois tanto o hospedeiro quanto o hóspede podem se tornar reféns um 

do outro. Assim, este é um tipo de relacionamento que deve ser baseado em confiança. 

A Teoria da Metáfora da Hospitalidade visualiza esse processo de adoção da nova tecnologia como 

um processo de aprendizagem que envolve tentativa e erro, improvisação e construção de 

conhecimento de maneira informal. Podem ocorrer, nesse processo de “hospedagem”, adaptações, 

novos usos da tecnologia não previstos quando foi criada, improvisação, dentre outros. Ciborra (2002) 

coloca que as pessoas vão interagir e procurar adaptar a tecnologia, tornando familiar o que é estranho. 

Saccol e Reinhard (2006) descrevem as principais proposições relacionadas com a Metáfora da 

Hospitalidade, quais sejam: 

� Ao hospedarmos uma nova tecnologia nós reinterpretamos nossas identidades. 

� Hospedar uma nova tecnologia envolve aprender fazendo e improvisação. 

� Durante o processo de hospedagem a tecnologia poderá ir à deriva. 
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� Hospitalidade envolve humores e emoções. 

� Hospitalidade diz respeito à apropriação e cuidado. 

� Hospitalidade envolve cultivo. 

Não podemos esquecer o caráter dúbio da tecnologia: a tecnologia pode se transformar num inimigo. 

Por fim, a hospitalidade implica uma apropriação e interesse das pessoas pela nova tecnologia, 

tornando-se, dessa forma, uma hospedagem bem sucedida, o que, consequentemente, implica o 

desaparecimento dessa tecnologia na vida diária do sujeito, integrando-se às rotinas e contextos de 

trabalho de forma que com o tempo tende a se naturalizar. 

Por meio da Teoria da Hospitalidade podemos interagir com a nova tecnologia sem seguir passos pré-

definidos, lidando assim com o desconhecido e com o imprevisível, como se configuram as práticas do 

dia-a-dia. O espaço que essa nova tecnologia irá ocupar ou não deverá ser constantemente refletido. 

 

Sofrimento psíquico 

Segundo Reszka (2005), existe uma inversão no papel de autoridade, pois não há diferença entre a 

autoridade do professor em relação ao que fazer com o aluno e em relação à autoridade que o aluno 

vem exercendo na escola diante do professor. Nessa perspectiva, os professores sentem-se perdidos, 

frustrados e amedrontados diante a autoridade perdida, e, consequentemente, da agressividade e 

violência que têm surgido nos espaços escolares. 

Todo esse contexto descreve um professor permeado por sofrimento, angústia incertezas e impasses. O 

sofrimento é um entrelaçamento entre as condições subjetivas e as condições objetivas histórico-

culturais (Aguiar e Almeida, 2008). As mesmas autoras apontam para um mal-estar docente como um 

sintoma psíquico, que nasce do enodamento do corpo com o discurso social e a fantasia do sujeito. 

Um sintoma psíquico deve ser entendido como um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal de 

doença, mas a expressão de um conflito inconsciente (Chemama, 1995). O sintoma é, então, uma 

formação do inconsciente, estruturado como uma linguagem; é a verdade do sujeito que surge na falha 

do saber e que o docente manifesta em seu sofrimento, gritando, fazendo sintoma, metaforizando sua 

angustia, que muitas vezes não é reconhecida. 

Em Mal-estar na civilização (Freud, 1976b) já referia ser o trabalho uma das fontes do mal-estar na 

cultura, pois gera conflitos no sujeito e uma sensação de estranhamento e infelicidade, pois o fato de 

haver comprometimento no relacionamento com os outros desencadeia um dos maiores sofrimentos. 
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Em Inibição, Sintoma e Angústia (FREUD, 1976a), chamou de subjetividade de desamparo, que se 

refere a angústia com as relações interpessoais, sociais e a toda estrutura do sujeito, e sabemos que 

esse desamparo é o que instaura o mal-estar na contemporaneidade. 

Esteve (1999) descreve a expressão mal-estar docente para entendermos os efeitos permanentes, de 

caráter negativo, que afetam a personalidade do educador como resultado das condições psicológicas e 

sociais em que exerce a docência devido à mudança social acelerada. 

Nota-se com isso, que o professor vem adoecendo, e estamos parados no tempo, sem repensarmos 

nosso cotidiano, sem articular as dimensões do ensino e pesquisa nos lugares e espaços de formação, 

conforme nos aponta Cunha (2009). 

Colaborando, Guillot (2008, p.118) nos diz que a formação está no centro do problema: “[...] As 

necessárias analises criticas não devem limitar discursos como o formalismo de boa qualidade 

cultural: são as praticas de ensino que devem ser iluminadas.” 

Descrevemos a seguir a trajetória da formação articulando os percursos metodológicos com a análise 

dos dados empíricos. 

 

Contando a trajetória frente às tecnologias digitais 

Iniciamos o percurso neste ano em uma reunião com os professores que trabalham nos EVAMs do 

município, num total de 60 professores onde realizamos uma breve apresentação da proposta e a 

solicitação do preenchimento de um questionário (Quadro 1) disponibilizado online para levantamento 

de demandas, o que gerou um arquivo em Excel com os dados tabulados. Dos 60 professores apenas 

28 responderam, na faixa etária dos 22 a 51 anos. A partir da análise dos dados, começamos a articular 

a Formação, que envolveu num primeiro momento uma revisão teórica, por meio de uma palestra e no 

segundo momento a prática, por meio de uma oficina. Surgiram questões relacionadas à necessidade 

de aprimoramento dos professores diante desses alunos “digitais” e das novas tecnologias na 

educação. 

 

Área de atuação:  

Formação:  

Tempo de profissão: 

Idade: 

Com o objetivo de levantar alguns dados iniciais sobre a temática “Tecnologias da Informação e 
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Educação“, vinculada ao Fórum de Educação, gostaríamos que você respondesse algumas questões. 

1) Qual a importância das tecnologias digitais no cotidiano da sala de aula e no seu mundo pessoal? 
2) Quais os problemas encontrados nesse processo? 
3) Quais as possibilidades de uso dessas tecnologias? 
4) Como você percebe os alunos de hoje diante das tecnologias? 
5) Descreva qual temática você gostaria que fosse desenvolvida no primeiro momento (palestra): 
6) Descreva qual(is) ferramenta(s) você gostaria que fosse(m) desenvolvida(s) no segundo momento 

(oficina): 
Quadro 1 – Questionário disponibilizado online 

 

Para subsidiar a discussão, encaminhamos um artigo nosso publicado sobre a temática para ser lido até 

o dia da Palestra.  

Conforme análise dos questionários, desencadeou a seguinte temática para a Palestra, “Resiliência 

Digital - Formação de Professores diante das Tecnologias Digitais”. 

Na palestra foram trabalhados os seguintes itens: 

� Vídeo – Você Sabia? (Did you know)21 

� O que eu faço? Como me vejo nesse contexto? – reflexão coletiva  

� Discussão Sofrimento Psíquico X Hospitalidade das Novas Tecnologias – aspectos teórico 

� Vídeo – Tecnologia ou Metodologia22 

� Projetos de Aprendizagem – aspectos teóricos 

� Ferramentas da web 2.0 – Possibilidades de uso em sala de aula 

� Votação da ferramenta on-line – Foi sugerida a votação online de uma ferramenta que foi 

trabalhada posteriormente na Oficina prática. 

 

                                                           
21 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=aAErx0d5yh0  
22 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=QzwNpyoX1xk   

http://www.youtube.com/watch?v=aAErx0d5yh0
http://www.youtube.com/watch?v=QzwNpyoX1xk
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Figura 1- Palestra “Resiliência Digital - Formação de Professores diante das Tecnologias Digitais” 

 

Neste primeiro momento (Figura 1), utilizamos para sensibilização do grupo, um vídeo intitulado “Do 

you Know?23”. O vídeo demonstra a vida cotidiana de forma acelerada num mundo globalizado, o que 

suscitou nos professores uma certa inquietação e ansiedade diante do vivido. 

Nóvoa (2009) em seu texto Para uma formação de professores construída dentro da profissão, nos 

aponta que  

“A educação vive um tempo de grandes incertezas de muitas perplexidades. Sentimos a 

necessidade da mudança, mas nem sempre conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de 

discursos, redundantes e repetitivos que se traduz numa pobreza de práticas.” (p. 2) 

 

Notamos que a rede municipal ainda encontra-se em fase de implantação dos laboratórios de 

informática, em função do pequeno número de computadores nas escolas, o que reduz o 

desenvolvimento das práticas nesse contexto. Algumas escolas possuem apenas 2 computadores para 

uso dos alunos (como descrito pelo sujeito B), o que torna-se inviável seu uso, assim, a aquisição e a 

manutenção dos mesmos tornam-se prioritárias.  

Aliado a isso, identificamos nos dados coletados “uma preocupação com a falta de formação adequada 

que auxiliem os educadores na compreensão deste processo e a sua real finalidade promovendo o 

desenvolvimento da aprendizagem do educando”, como coloca o sujeito N. Corroborando, o sujeito S 

coloca que “O principal problema que percebo é a resistência em usar recursos tecnológicos por não 

saberem utilizar o equipamento. Nem todos conseguem admitir que não sabem, então não usam.” 

                                                           
23 “Did you Know?” (Você sabia?) Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=aAErx0 d5yh0>  Acesso 
em: 10 de Junho. 2011. 
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Dentro desse contexto, Alonso (2007) discorre sobre uma formação ao longo da vida (life-long 

learning) no campo da educação e da formação docente como um tema prioritário do final do século 

XX e principio do século XXI. Alonso (2007), ao refletir sobre os problemas e origens do debate, 

acerca da necessidade de uma formação permanente, destaca algumas ilusões enraizadas na tradição 

educativa acerca das potencialidades da formação docente, dentre elas,  

“a) a ilusão de o profissional possuir todo o conhecimento necessário relativamente às 

necessidades e problemas das crianças e jovens; 

b) a ilusão de que as Ciências da Educação constituem um campo coerente de conhecimento 

racional e aplicável que pode ser transmitido em cursos sistemáticos aos futuros professores; 

c) a ilusão de que o profissionalismo docente ser a resultante mágica da formação acadêmica 

realizada, normalmente, de forma mais ou menos separada dos problemas e práticas 

quotidianas das escolas;(...)” (Alonso, 2007, p. 44)” 

 

Percebe-se ainda em outras citações a mesma inquietação, um certo receio em hospedar essa 

tecnologia. Quando pensamos em resistência, sabemos da utilização do mecanismo de defesa em prol 

de uma qualidade de vida do ego. Coutinho (1992, p. 170-171) cita que, 

“O homem, em conflito com a sociedade, com padrões culturais e consigo mesmo, é levado, 

muitas vezes, a inibir, retardar ou transformar as formas de satisfação de seus instintos ou 

pulsões, o que, segundo Freud, se dá por meio do que ele denominou mecanismos de 

ajustamento.  

Os mecanismos de ajustamento permitem um certo grau de tolerância à frustração (estado 

emocional que ocorre quando algo interfere ou impede que o organismo atue com alguma 

resposta que lhe seja realmente importante), aliviando ou defendo o indivíduo de tensões, 

angustias e ansiedades a que fica exposto diante de situações conflitivas e frustradoras.” 

Notamos com isso que esses mecanismos, não favorecem uma mudança de realidade se o indivíduo 

não se permitir a isso. 

A metáfora da hospitalidade chama ainda a atenção para as emoções, também conhecidas como 

estados-de-espírito (moods24) dos sujeitos durante o processo de hospitalidade de uma nova tecnologia. 

Saccol (2005) coloca ainda que as pessoas desenvolvem um apego emocional com eventos e artefatos 

que não deve ser ignorado. Assim, o processo de hospitalidade chama a atenção para as características 

biográficas, éticas e históricas das pessoas envolvidas na adoção de uma nova tecnologia. 

                                                           
24 As pessoas entram em situações - incluindo o processo de adoção de uma inovação - com um determinado 
estado-de-espírito que é elusivo, não pode ser controlado ou mesmo representado em símbolos (por exemplo: 
medo, ansiedade, felicidade, pânico ou tédio). (SACCOL, 2005, p. 151) 
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No final da década de 80 nasce uma nova geração que tem agregado muito apelidos, geração digital, 

geração de rede, geração ciber, nativos digitais, denominações que se referem a características 

especificas de seu ambiente ou comportamento. 

Alguns sujeitos foram enfáticos quando situam essa nova geração: 

"Eles são digitais. Não tem medo de clicar, de se aventurarem. Os alunos que não possuem 

recursos tecnológicos nas suas casas também apresentam intimidade com as TICs. Os celulares 

estão em todos os lares, os computadores estão mais próximos deles (nas escolas, no 

comércio).  Os alunos chegam mexendo...clicando. Ansiosos pelo uso do computador e da 

internet. (...)” (Sujeito O). 

 

Quando pensamos no homo sapiens, o homem sábio, expressão usada por Henri Bérgson, para indicar 

o homem, único animal inteligente em face dos demais, e no homo zappiens, aqui chamado de cidadão 

virtual, que sabe zapear, utilizar varias tecnologias digitais ao mesmo tempo (Veen e Vrakking, 2009), 

nos damos conta que um mundo de diferenças se configuram entre um ser e outro, entre o educador e 

o aluno hoje. Precisamos, então, aprofundar os estudos desses lugares ocupados, pois pouco 

conhecemos deles, sendo que os mesmos fazem parte do nosso cotidiano, sendo o educador da era 

analógica e alunos da era digital.  

Ao mesmo tempo, O sujeito T coloca que esses alunos mostram-se “Interessados e integrados (na 

maioria), mas imediatistas. Acredito que este imediatismo esta distorcendo e limitando as 

características e potencialidades das tecnologias digitais.” 

A dita “revolução tecnológica” vem mexer mais ainda nesses conceitos, pois, sabemos que o educar, 

que a escolarização assumia a tarefa social de transmitir o conhecimento historicamente acumulado às 

gerações juvenis, e o professor se constituía na principal fonte desse processo, esse possuía o acumulo 

cultural e os conhecimentos profissionais, que eram repassados aos alunos. Esse lugar vem sendo 

questionado, apontando que não há mais sentido social na função de professor alicerçado na 

transmissão de conhecimento. Reflete-se isso no campo da autoridade, colocando em jogo nossa 

profissão (Cunha, 2009). 

A principal função da autoridade é autorizar, autorizar a existir, a crescer, a aprender, a ser 

reconhecido e respeitado em sua dignidade humana, sem exclusões. A autoridade como autorização 

está de acordo com a etimologia do termo, (auctoritas, auctor), ou seja, aumentar o poder da vida e de 

afirmação pessoal, crescer, ser autor (Guillot, 2008). 

Esse autorizar envolve o professor dar-se conta deste aluno imediatista e conhecer como planejar 

metodologicamente atividades, como coloca o sujeito W, “(...) planejamento, para que este possa 

tornar o aprendizado mais atrativo e interessante para o aluno.”.  



77 

 

Em função deste planejamento, foi proposta a “Oficina Prática” como possibilidade de integrar 

práticas pedagógicas com o uso das Tecnologias Digitais, apresentando diversas ferramentas 

colaborativas, como por exemplo: Blog’s; Moodle; Twitter; Google Docs; Google Groups; Wiki’s; 

Second Life; Podcast e Mapas conceituais, para trabalharmos o uso da Aprendizagem por projetos 

baseados em problemas. 

Esta Oficina ocorreu no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de São Leopoldo. No momento de 

selecionar as ferramentas (de acesso gratuito) e os aparatos tecnológicos, nos deparamos com uma 

imensa dificuldade na instalação e configuração das mesmas. Os laboratórios não recebem a 

manutenção técnica e suporte necessário. O processo se tornou longo em função da necessidade de 

adaptar os softwares às máquinas existentes. 

Inicialmente trabalhamos o vídeo “We All Want to Be Young”25, para problematizar diante da 

realidade e rapidez das novas tecnologias e do envolvimento desses sujeitos (alunos e professores) 

nesse processo. 

Iniciamos trabalhando com Projetos de Aprendizagem, após reuniram-se em grupos, para a definição 

dos Projetos dentro da temática “Educação Digital”, com nosso acompanhamento em pequenos grupos 

(duplas e trios). 

Os Projetos de Aprendizagem contribuem para uma resignificação dos espaços de aprendizagem de tal 

forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes 

(HERNANDEZ E VENTURA, 2000). Segundo Fagundes et al. (1999, p. 16), 

quando falamos em “aprendizagem por projetos” estamos necessariamente nos referindo à 

formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai construir conhecimento. 

Partimos do princípio de que o aluno nunca é tábula rasa, isto é, partimos do que princípio que 

ele já pensava antes. 

 

Assim, nesse primeiro momento trabalhamos os conceitos sobre Aprendizagem por Projetos para que 

na oficina os professores possam vivenciar essa prática e trabalhar com seus alunos, como 

possibilidade para uma resignificação dos espaços de aprendizagem de tal forma que eles se voltem 

para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes. 

Não se trata de uma técnica atraente para transmitir aos alunos o conteúdo das disciplinas. Significa de 

fato uma mudança de postura, uma forma de repensar a prática pedagógica e as teorias que lhe dão 

sustentação. Significa repensar as Instituições Escolares, seus tempos, seu espaço, sua forma de lidar 

com os conteúdos das áreas e com o mundo da informação. Significa pensar na aprendizagem como 

um processo global e complexo, no qual conhecer a realidade e intervir nela são atitudes indissociadas. 
                                                           
25 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=52e7i-2D6HU. 

http://www.youtube.com/watch?v=52e7i-2D6HU
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Fundamentando isto, percebe-se a necessidade de possibilidades do uso das TDVs como evidenciam 

alguns sujeitos quando questionados sobre como percebem as possibilidades de uso dessas 

tecnologias: 

“Acredito que a maior dela é a criação. O aluno tem a chance de tornar-se criador no seu 

processo de ensino-aprendizagem.” (Sujeito E) 

“Possibilita ao aluno a desenvolver uma profissão. Oportuniza o conhecimento que é 

extremamente importante para conviver com a globalização.” (Sujeito K) 

“(...) os alunos, aprenderiam de maneira lúdica e motivadora, seria mais uma ferramenta de 

aprendizagem.” (Sujeito L) 

“(...) demonstrar a importância do trabalho coletivo (...)” (Sujeito R) 

 

A partir dos dados evidenciados, criou-se a possibilidade de escolha da ferramenta que foi trabalhada 

no segundo momento prático, para que pudessem articular com seus projetos de aprendizagem. 

No último encontro, Inicialmente trabalhamos o vídeo “Oração - a banda mais bonita da cidade”26. 

Para nossa surpresa, as professoras trouxeram um vídeo que fizeram com a mesma proposta do vídeo 

inicial - A escola mais bonita da cidade27. 

A partir disso, refletimos a importância da autoria e inovação dentro da escola. Corroborando com 

isto, Guillot (2008) traz as duas maneiras de ser autor em educação, uma que consiste em se pretender 

ser autor do outro, correspondendo à autoridade que proíbe de se tornar alguém, sendo essa uma 

autoridade que destrói, e outra, que autoriza o sujeito a tornar-se autônomo, sendo a autoridade que 

constrói. 

Iniciamos o trabalho com a ferramenta escolhida por votação que foi Podcast. Conforme a articulação 

dos Projetos de Aprendizagem, os professores fizeram um roteiro de gravação, explicitando seu 

projeto, gravaram o áudio utilizando o software Audacity 28e postaram a sua gravação na Web, 

utilizando a ferramenta da Web Podmatic29. 

Neste momento, trabalhando em silêncio na atividade, observamos a construção de seus próprios 

conhecimentos, quando lançaram as propostas dos projetos de aprendizagem e, utilizando-se da 

ferramenta Podcast, quando os mesmos escutaram sua própria voz, percebeu-se a alegria de ter 

conseguido criar, inovar. 

                                                           
26 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=QW0i1U4u0KE. 
27 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=1PMJLTqW-Mk. 
28 Disponível em: http://audacity.sourceforge.net/?lang=pt. 
29 Disponível em:(http://www.podomatic.com. 

http://www.youtube.com/watch?v=QW0i1U4u0KE
http://www.youtube.com/watch?v=1PMJLTqW-Mk
http://audacity.sourceforge.net/?lang=pt
http://www.podomatic.com/
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Fernández (2012) nos diz que, segundo o Psicanalista brasileiro Gilberto Safra, este “considera que 

professores que não conseguem habitar espaços internos de silêncio são aqueles que costumam 

promover excesso de informação em suas aulas, obstruindo a necessidade de que seus alunos possam 

habitar o silêncio para poder pensar, para poder construir a partir do que o professor transmite”.  

 

Finalizando o que precisa ser constantemente refletido... 

Com o intuito de trazer algumas indagações acerca dos professores em formação, no âmbito das 

tecnologias digitais, podemos compartilhar as mudanças paradigmáticas que estamos envoltos, desde 

os meados do século XX, com o advento da bomba atômica e da tecnologia digital, demarcando dessa 

forma o nascimento da pós-modernidade como uma época de transição de algo. 

A condição de professor e sujeito hoje, hospedando ou não a tecnologia, aponta-nos que pode ou não 

ocorrer sofrimento. É importante trazermos à tona que, hospedar essa tecnologia, envolve um 

constante “dar conta” do acesso com o mundo, restringindo assim, a privacidade do sujeito, marcando 

fraturas quanto ao tempo, ao espaço e à ética desse professor e sujeito. Ao mesmo tempo, não 

hospedar a tecnologia, é sentir-se excluído desse processo, influenciando na sua forma de encarar a 

escola e esses alunos que trabalham diariamente com essas tecnologias digitais, gerando sofrimento e 

angústia quando ele passa a refletir sua prática no mundo, estando muitas vezes refém dessa 

tecnociência. 

Ao mesmo tempo, esses professores precisam pensar na metodologia de trabalho frente à essas 

tecnologias, se permitir e se autorizar a pensar o uso das tecnologias como possibilidade de mudança, 

ocupando um espaço mais dinâmico e menos defensivo. 

Nesta experiência percebemos a transição de um certo receio e resistência no uso das tecnologias para 

um apoderar-se destas possibilidades de uso.  

Levantamos ainda mais uma questão a ser pensada: - a grande maioria dos professores do século 

passado no Brasil que não planejavam e não apresentavam habilidades e competências, eram 

removidos para a biblioteca, e hoje, estes estão sendo convidados para os laboratórios de informática? 

Se a realidade apresenta-se dessa forma, esses professores encontram-se aprisionados em laboratórios, 

dentro das escolas e acreditamos que a tecnologia precisa ser colocada a disposição em todos os 

espaços da escola e em todas as escolas do país. Apostamos que a teoria e a prática constituem-se na 

mola mestra da formação dos mesmos para que possam criar e inovar suas práticas. 
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O presente artigo contemplará uma experiência realizada na rede pública do estado de São 
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