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RESUMO 

 

Neste trabalho, buscamos acompanhar o processo de inserção das novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na escola e o movimento de apropriação destas por parte 

dos educadores. Para a Teoria Ator-Rede (TAR), nossa abordagem teórico-metodológica, 

qualquer fenômeno pode ser entendido a partir do seguimento dos atores – humanos e não 

humanos – na rede que o constitui. Um fenômeno em construção é uma ocasião privilegiada 

para testemunharmos as associações entre eles. Tal como sugere o método da TAR, definido 

como “cartografia das controvérsias”, escolhemos uma porta de entrada na rede: um projeto 

destinado à capacitação de educadores de escolas públicas municipais no uso pedagógico das 

TIC. Identificamos uma escola que possuía um laboratório de informática, recentemente 

inaugurado, e que também se destacou pelo maior número de participantes no projeto. Através 

de observações e entrevistas, pudemos mapear e descrever como se articulavam os diversos 

elementos em torno do uso das novas TIC em educação, entre eles: os próprios recursos 

tecnológicos, alunos e professores, o espaço e a gestão escolar, questões políticas e 

econômicas. Verificamos que os educadores têm adotado estratégias de conciliação e também 

de resistência em relação ao uso das tecnologias digitais. Elas trazem possibilidades inéditas 

de inovação educacional, mas incorporá-las efetivamente nas práticas pedagógicas tem sido 

um processo lento e atravessado por obstáculos. Uma vez que os atores interagem e se 

modificam constantemente, os resultados encontrados oferecem uma estabilização apenas 

provisória do fenômeno investigado, principalmente se considerarmos a velocidade com que 

ocorrem mudanças na sociedade atual. 

 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Processo de ensino e 

aprendizagem. Teoria Ator-Rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we seek to follow up the process of insertion of new Information and 

Communication Technologies (ICT) in schools, and the move by educators to adopt these 

technologies. According to the Actor-Network Theory (ANT) – our theoretical and 

methodological approach – any phenomenon can be understood by following the actors – 

humans and nonhumans – in the network it is constituted. A phenomenon in construction is an 

opportune moment to witness the association between them. As is suggested by the ANT 

method, defined as the “cartography of controversies", we chose a gateway in the network: a 

project aimed at training educators from municipal public schools in the pedagogical use of 

ICT. We identified a school with a newly inaugurated computer laboratory, which also stood 

out for having the highest number of participants in the project. Through observations and 

interviews, we were able to map out and describe how the various elements were bound 

around the use of new ICT in education, amongst them: technological resources, students and 

teachers, the space and the school management, political and economic issues. We verified 

that educators have adopted reconciliation, as well as resistance strategies in relation to the 

use of digital technologies. They bring unprecedented opportunities for educational 

innovation, but incorporating them effectively in pedagogical practices has been lengthy and 

blocked by obstacles. Since the actors interact and change constantly, the results obtained 

offer only a temporary stabilization of the investigated phenomenon, especially if we consider 

the speed at which changes occur in today’s society. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies. Teaching and learning process. 

Actor-Network Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Produzir, acessar, editar e compartilhar informações textuais, visuais e sonoras dos 

mais variados temas e tipos. Trocar mensagens instantâneas com várias pessoas ao mesmo 

tempo, situadas em lugares diversos. Imergir na trama de um game. Criar uma identidade e 

uma vida virtual. Essas são algumas das possibilidades inéditas e fascinantes abertas pelas 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e experimentadas cotidianamente, em 

especial pelas crianças e pelos jovens, aqueles que estão nascendo e crescendo na era digital, 

iniciada na década de 1980. 

Em nosso trabalho, um dos primeiros aspectos que buscamos destacar da relação entre 

as tecnologias e os seus usuários é o fato de que eles não são polos em oposição, elementos 

isolados e prontos, tampouco exercem domínio um sobre o outro. Esta é uma das principais 

contribuições da Teoria Ator-Rede (TAR), referencial teórico-metodológico que escolhemos: 

a defesa de uma simetria entre os sujeitos e as técnicas, humanos e não humanos. Criamos 

artefatos e lhes atribuímos diferentes usos e sentidos. Ao mesmo tempo, eles criam diversos 

problemas e situações que nos permitem desenvolver habilidades afetivas e cognitivas, 

interferindo, assim, em nossas formas de ser e estar no mundo. 

No que diz respeito às novas TIC, que são as tecnologias digitais, vários autores – 

entre eles, Prensky (2001a), Alves (2007), Gee (2009) e Mattar (2010) – apontam que elas 

favorecem o desenvolvimento de novos modos de aprender, tais como a capacidade de 

realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o processamento mais rápido e não linear das 

informações, a autodidaxia e o trabalho colaborativo. Muitas dessas características estão 

relacionadas a uma participação mais ativa, criativa e prazerosa por parte do sujeito e, assim, 

estão em sintonia com um novo estilo de ensino e aprendizagem que há anos vem sendo 

defendido por estudiosos como Paulo Freire. 

Neste momento em que as novas TIC se encontram intensamente disseminadas e que 

se descobre as suas potencialidades para a inovação da educação, elas vêm chegando às 

escolas primárias e secundárias da rede particular e pública, nestas últimas através de 

iniciativas governamentais, como é o caso do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo). O processo de integração das tecnologias na educação apresenta, entretanto, um 

panorama bem diverso, tanto em relação à presença e à qualidade dos recursos nas escolas – 

como computadores e internet – quanto aos tipos de uso. Muitas instituições ainda não 

possuem esses recursos ou os mesmos não se encontram em condições adequadas de 
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funcionamento. Entre aquelas que contam com bons recursos, muitas ainda não 

implementaram usos inovadores no sentido de transformação dos métodos tradicionais de 

ensino, em geral transmissivos e apartados da participação e do envolvimento pessoal do 

aluno, como apontam alguns estudos (M. Silva, 2008; Coll, Mauri & Onrubia, 2010). 

Essa última constatação demonstra que o uso em si das tecnologias em sala de aula 

não é suficiente para inovar a educação. Há diversos elementos em cena que atuam como 

obstáculos nessa empreitada, entre eles: a pouca familiaridade de muitos professores com os 

novos recursos tecnológicos; a deficiência da temática do uso das TIC em educação na 

formação docente; o modelo de ensino-aprendizagem arraigado há séculos na escola; as 

limitações das políticas governamentais e a falta de recursos financeiros, no caso das escolas 

públicas.  

O uso das novas TIC em educação é, portanto, um fenômeno recente e aberto a 

inúmeras controvérsias. Entrar na rede que o constitui, tarefa a que nos propomos, é uma 

oportunidade privilegiada para vermos algo “tomando forma”, como diz Latour (2008), ou 

mesmo de contribuirmos para o seu sucesso, ainda que modestamente. Como Lévy (1993, p. 

118), acreditamos que “é mais difícil, mas também mais útil apreender o real que está 

nascendo, torná-lo autoconsciente, acompanhar e guiar seu movimento de forma que venham 

à tona suas potencialidades mais positivas”. 

Buscamos neste trabalho acompanhar algumas das controvérsias ou interrogações que 

envolvem o fenômeno em questão. Como tem se dado a inserção das novas TIC na escola 

pública? Quais efeitos a chegada delas produziu nos atores envolvidos? Qual o perfil dos 

professores e alunos de hoje com relação ao uso dessas tecnologias? Como os professores têm 

buscado integrá-las às suas práticas pedagógicas?  

A Teoria Ator-Rede, ao propor que devemos estudar os fenômenos “quentes”, aqueles 

que estão em construção, demonstra-se fecunda em nosso campo de estudo. É também a TAR 

que nos oferece respaldo para falarmos sobre tecnologias no âmbito de uma pesquisa em 

ciências humanas. Como aponta Pedro (2010), aquilo que convencionalmente chamamos de 

“campo psicossocial” não pode ser explicado apenas pelas relações dos humanos entre si, pois 

emerge como um efeito das associações entre humanos e não humanos.  

Começamos a seguir o fenômeno ao acompanharmos um projeto de capacitação de 

educadores no uso educacional das TIC, sem a pretensão de que este cumprisse com êxito os 

seus objetivos, mas tomando-o como a porta de entrada para identificarmos os porta-vozes da 

rede e descrevermos as associações entre eles e os seus efeitos. Através de observações em 

aulas realizadas no laboratório de informática e de entrevistas com algumas educadoras de 



    14 

 

 

uma das escolas participantes do projeto, seguimos traçando a forma como os elementos dessa 

rede se articulavam. 

Na verdade, consideramos que já estávamos inseridos na rede ou no campo de estudo 

antes de escolhermos uma porta de entrada ou os lugares onde a nossa investigação se daria. 

Inspirados nas ideias de Spink (2003), entendemos que, quando fazemos essas escolhas, 

buscamos apenas ter acesso às partes mais densas das múltiplas interseções e interfaces do 

campo, mas entramos nele desde o momento em que nos vinculamos à temática, pensando 

que podemos ser uteis. Para o autor, o campo de pesquisa não é um lugar específico, ao qual 

nos dirigimos para realizar a coleta de dados. “Campo é o campo do tema, o campo-tema” (p. 

36). Não é como um animal num zoológico ou num aquário, que pode ser visto pelo outro 

lado das grades ou do vidro. Ao contrário, é algo do qual fazemos parte e é constituído pela 

interconexão de vozes, lugares e momentos distintos, por vezes desconhecidos uns dos outros. 

Assim, posso dizer que estou inserida neste campo desde que me interessei pela 

temática da Educação e realizei atividades nas áreas de Psicopedagogia e de Psicologia 

Escolar e Educacional durante o período de graduação. Já no Mestrado, ao participar de um 

grupo de estudos sobre a Teoria Ator-Rede, em que os trabalhos desenvolvidos pelos demais 

membros sobre temáticas variadas compartilhavam da importância atribuída às associações 

entre humanos e não humanos, e ao percorrer a literatura da área de Educação, pude, então, 

eleger o objeto deste estudo, que buscou investigar a inserção das novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na escola, mais especificamente na escola pública, e o 

movimento de apropriação destas pelos educadores. 

As contribuições de diversos autores, levantadas ao longo desse percurso, foram 

reunidas nos dois primeiros capítulos deste trabalho. No capítulo I, trouxemos algumas 

contribuições da Teoria Ator-Rede para a compreensão das relações que se estabelecem entre 

humanos e técnicas. Apresentamos também a história das TIC e das transformações subjetivas 

e cognitivas por elas operadas, o que nos ajuda a contextualizar nossos modos atuais de 

comunicar, de pensar, de produzir conhecimentos. No capítulo II, começamos a traçar as 

relações entre diversos atores envolvidos no uso educacional das novas TIC. Falamos sobre os 

novos modos de aprender que essas tecnologias têm favorecido, as diferenças entre os 

professores e os alunos desta era digital, os desafios e as possibilidades inéditas de inovação 

dos processos de ensino e aprendizagem. 

No capítulo III, apresentamos as estratégias metodológicas que escolhemos para seguir 

as controvérsias do fenômeno estudado. No capítulo IV, descrevemos as associações entre os 

atores verificadas nos cenários que elegemos neste estudo. Finalmente, no último capítulo, 
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apresentamos algumas considerações que não buscam encerrar, mas alimentar as discussões 

sobre um fenômeno em pleno acontecimento. Tomamos o nosso texto como um laboratório 

de misturas de teorias e fatos que fomos encontrando em nosso campo-tema. Como sugere 

Spink (2003, p. 27), buscamos, assim, ser uteis ao trazer novas vozes para o debate e 

contribuir para a propagação dos conhecimentos “para que outros possam conectá-los com 

outras ideias e possibilidades dentro do processo de coletivização”. 
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CAPÍTULO I 

 

SOCIEDADE E TECNOLOGIA  

 

 

Simetria entre humanos e técnicas 

 

Com significativo destaque para as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

estamos vivenciando um momento de intensa e rápida produção e disseminação tecnológica, 

que vem acompanhado de transformações em diversos âmbitos de atividade das pessoas. Esse 

momento parece propício não apenas para o estudo das relações entre humanos e técnicas, 

mas também para o questionamento desses campos como polos opostos, conforme a 

tradicional divisão entre sujeito e objeto. 

A Teoria Ator-Rede (TAR) oferece importante contribuição para o nosso trabalho, 

pois ignora essa divisão instaurada pelo pensamento moderno
1
. Segundo Latour (2008), a 

TAR não impõe a priori uma falsa assimetria entre um mundo material e um mundo social, 

entre tecnologia e sociedade, por exemplo, como se ambas fossem “agregados coerentes e 

homogêneos” que necessitam estabelecer conexões entre si. 

A TAR orienta-se pelo Princípio de Simetria Generalizada, que, segundo Tirado e 

Domènech (2008), pressupõe que tanto as chamadas entidades sociais como as naturais não 

possuem qualidades inerentes, ao contrário, são o resultado de redes heterogêneas, ou seja, de 

suas relações com outras entidades diversas. Como também defendem Law e Mol (1995, p. 

277), “nada pode dizer que existe em si e por si mesmo. [...] Máquinas, pessoas, instituições 

sociais, o mundo natural, o divino – todos são efeitos ou produtos”. 

Law (1992) acrescenta que, embora todos os fenômenos sejam efeitos de redes de 

materiais interativos e heterogêneos, não nos relacionamos cotidianamente com suas 

intermináveis ramificações, nem mesmo conseguimos detectar as complexidades dessas redes. 

Um objeto qualquer, como uma televisão, é aparentemente singular e coerente, com poucas 

partes visíveis
2
. Mas, quando ela deixa de funcionar, torna-se para o usuário, e principalmente 

para o técnico de manutenção, uma rede de componentes eletrônicos e intervenções humanas. 

Latour (1996a) também afirma que é a pane que revela a multidão de seres e de competências 

                                                 
1
 Em “Jamais fomos modernos”, Latour (1994a) defende a ideia de que a modernidade foi marcada por práticas 

de purificação, que estabeleceram dicotomias, tais como sujeito/objeto, social/natural, e negaram a existência dos 

híbridos “sociotécnicos”, seres compostos por associações entre humanos e não humanos. 
2
 Esse efeito de simplificação das redes que constituem os fenômenos é chamado de pontualização (Law, 1992). 
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que estão por trás das técnicas. Segundo ele, não há objetos puros, mas dispositivos que 

mesclam, para uma de suas operações, inúmeros humanos e não humanos. 

Como vimos acima, o argumento sobre a heterogeneidade também é válido para os 

humanos. Segundo Law (1992), as atividades que comumente atribuímos a eles – como 

pensar, agir, escrever, amar, ganhar dinheiro – são, na verdade, produzidas em rede, o que 

justifica o termo ator-rede: “um ator é também, e sempre, uma rede”. Assim, roupas, TIC, 

automóveis, animais, pessoas, nosso corpo, todos esses elementos participam da constituição 

humana. 

Latour (2008) utiliza a metáfora do ator no palco para dizer que o termo ator-rede 

remete-nos a uma incerteza sobre a origem da ação. Um ator não atua sozinho. Há o público, 

a iluminação, o restante do elenco etc., de tal forma que nunca se sabe quem ou o quê está 

atuando naquele momento. “Por definição, a ação é deslocada. A ação é tomada de 

empréstimo, distribuída, sugerida, influenciada, dominada, traída, traduzida” (p. 74). Segundo 

Latour (2001), ela é propriedade de uma associação de atores ou actantes
3
, e não apenas de 

humanos. 

A partir dessa perspectiva, não faz mais sentido considerar os objetos como simples 

instrumentos e os homens como entidades autônomas e soberanas. Em acordo com a proposta 

de simetria da Teoria Ator-Rede, Queiroz e Melo (2007, p. 18) aponta que “os humanos criam 

objetos interferindo diretamente sobre eles, mas estes objetos também interferem nas formas 

de viver, de ser e estar no mundo dos homens”. A TAR, portanto, deixa de pensar sujeitos e 

objetos como polos em oposição, atribuindo aos últimos fundamental importância na vida 

humana. 

 

O equívoco do paradigma dualista foi sua definição de humanidade. Até a forma dos 

humanos, nosso próprio corpo, é composta em grande medida de negociações e 

artefatos sociotécnicos. Conceber humanidade e tecnologia como polos opostos é, 

com efeito, descartar a humanidade: somos animais sociotécnicos e toda interação 

humana é sociotécnica. Jamais estamos limitados a vínculos sociais. Jamais nos 

defrontamos unicamente com objetos (Latour, 2001, p. 245). 

 

Nos termos da TAR, os objetos perdem o status de intermediários, veículos que 

transportam uma força sem transformá-la, e assumem o de actantes/mediadores, pois não 

apenas sofrem, mas também produzem efeitos, modificam determinada situação, fazem outros 

actantes fazerem coisas. Latour (2005a, p. 3) sugere uma maneira interessante de 

percebermos esse papel ativo dos objetos: “toda vez que você quer saber o que faz um não 

                                                 
3
 “Uma vez que, em inglês, a palavra ‘actor’ (ator) se limita a humanos, utilizamos muitas vezes ‘actant’ 

(atuante), termo tomado à semiótica, para incluir não-humanos na definição” (Latour, 2001, p. 346). 
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humano, simplesmente imagine o que outros humanos ou outros não humanos teriam que 

fazer se este personagem não estivesse presente”.  

No entanto, essa redefinição do papel dos objetos não implica em supor que eles 

exerçam domínio sobre os humanos. Como diz Latour (2008), isso apenas inverteria a ordem 

da causalidade. Um dos conceitos encontrados na literatura para definir esse suposto domínio 

das técnicas é o de “impacto” tecnológico. 

Benakouche (1999) relata que o conceito de impacto teve ampla aceitação nos anos 

70, principalmente nos estudos sobre as transformações sociais ligadas à expansão das novas 

tecnologias, em especial a informática, cuja emergência veio acompanhada de incertezas. 

Segundo a autora, a crítica a esse conceito se deu a partir dos anos 80 e foi desenvolvida por 

meio das contribuições de autores
4
 no âmbito da sociologia das técnicas, interessados no 

estudo das mútuas relações entre tecnologia e sociedade. O ponto de partida dessa crítica foi a 

afirmação de que o uso do conceito de impacto sustentava-se num entendimento da técnica 

marcado por um viés determinista, atribuindo-lhe autonomia e externalidade social, e supondo 

uma dicotomia entre tecnologia – que provocaria os impactos – e sociedade, que os sofreria. 

Como sugere Lévy (1999), a metáfora bélica do impacto é inadequada: a tecnologia 

seria comparável a um projétil vindo do mundo das máquinas, isenta de significação e valor 

humano, agindo por vontade própria e provocando efeitos distintos sobre a sociedade, esta 

comparável a um alvo vivo e passivo. Ao contrário do que sugere tal metáfora, “os humanos 

estão muito imiscuídos com as técnicas para serem dominados por elas” (Latour, 1996a, p. 

164). 

Assim, para Latour (2001, p. 206), “o mito da Ferramenta Neutra, sob controle 

humano absoluto, e o mito do Destino Autônomo, que nenhum humano pode controlar, são 

simétricos” e nenhum deles serve para explicar a relação entre humanos e técnicas. Mas, se 

estas agem, sem que isso lhes assegure uma espécie de causalidade plena, então, como agem? 

Segundo Latour (2008, p. 107), “além de ‘determinar’ e servir de ‘pano de fundo da 

ação humana’, as coisas podem autorizar, permitir, fornecer recursos, incentivar, sugerir, 

influenciar, bloquear, tornar possível, proibir, etc.”. O autor oferece um exemplo interessante 

da participação dos objetos no curso de uma ação. As marionetes, aparentemente, apenas 

obedecem aos comandos dos marionetistas, numa relação que poderia ser definida como de 

causa e efeito. Entretanto, eles próprios reconhecem que são surpreendidos durante a 

manipulação de seus bonecos, pois estes lhe sugerem fazer coisas inesperadas. Como 

                                                 
4
 Entre eles, a autora cita alguns estudiosos da Teoria Ator-Rede, como Bruno Latour, Michel Callon e John 

Law. 
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questiona e responde o próprio autor: nesse caso, quem puxa os fios? Os marionetistas, mas 

também as marionetes – um ator híbrido. 

Queiroz e Melo (2007, p. 21) apresenta outro exemplo, pertinente ao nosso estudo: 

“cada um de nós, com seu computador, forma uma unidade bastante singular que potencializa 

funções nunca sonhadas, antes que esta tecnologia existisse e que este par se constituísse”. 

Como defende a autora, os objetos não devem ser considerados como simples próteses, pois 

mais do que prolongar um órgão humano, eles multiplicam nossas possibilidades ao oferecer 

esquemas de ação inéditos, e podem até mudar nossas intenções iniciais. 

Assim, de acordo com a perspectiva simétrica da Teoria Ator-Rede, os homens criam 

técnicas e lhes conferem usos e significações dos mais variados tipos, enquanto as técnicas 

lhes convidam a se reinventarem, física ou intelectualmente. Essa ideia nos remete ao 

conceito-chave “tradução”, utilizado pela TAR – também chamada de Sociologia da 

Tradução. Como assinalado por Pedro (2010), um dos precursores desse conceito é o filósofo 

Michel Serres, que apresenta a noção de translação, também encontrada inicialmente na obra 

de Bruno Latour. Translação ou tradução ocorre quando, na formação do par sujeito-objeto, 

ambos se modificam, assim como seus objetivos ou suas funções. Segundo Latour (2001), ela 

não significa mudança de um vocabulário para outro, como se as duas línguas em questão 

existissem independentemente, mas indica “deslocamento, tendência, invenção, mediação, 

criação de um vínculo que não existia e que, até certo ponto, modifica os dois [objetivos] 

originais” (p. 206). Como argumenta Law (1997), tradução implica em fidelidade e traição, 

similaridade e diferença. Quando criamos ou utilizamos uma tecnologia, algo permanece nos 

actantes envolvidos e nas relações entre eles, e algo se modifica. 

Os homens e as técnicas, portanto, constroem-se e reconstroem-se mútua e 

constantemente, estabelecendo relações que não comportam qualquer perspectiva dicotômica 

ou determinista. O mundo social e o mundo material, tradicionalmente estudados em campos 

distintos – das ciências humanas e das ciências exatas, respectivamente – revelam-se 

intimamente ligados. Nas palavras de Law e Mol (1995, p. 274): “Talvez, então, quando nós 

olhamos para o social, nós também estejamos olhando para a produção de materialidade. E 

quando nós olhamos para os materiais, nós estejamos testemunhando a produção do social”. 

 

A fluidez das tecnologias 

 

A simetria entre humanos e não humanos proposta pela Teoria Ator-Rede nos leva a 

compreender que o que costumamos chamar de sociedade não representa uma coisa 
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homogênea, caracterizada exclusivamente pelas relações que os homens estabelecem entre si. 

Ao contrário, ela passa a ser entendida como uma série de associações entre elementos 

heterogêneos, motivo pelo qual deveríamos dizer que “vivemos em coletivos, e não em 

sociedades” (Latour, 2001, p. 222). O argumento sobre a heterogeneidade das redes já 

utilizado para definir humanos e técnicas, segundo Law (1992), também é válido para o 

mundo social como um todo. 

 

Este então é o movimento analítico crucial feito pelos autores da teoria ator-rede: a 

sugestão que o social não é nada mais do que redes de certos padrões de materiais 

heterogêneos. [...] essas redes são compostas não apenas por pessoas, mas também 

por máquinas, animais, textos, dinheiro, arquiteturas – enfim quaisquer materiais (p. 

3). 

 

A presença dos objetos acrescenta uma peculiaridade às sociedades humanas. 

Diferentemente do que ocorre nas sociedades de outros primatas, como os babuínos, cujas 

interações estão limitadas à presença de seus corpos, sua memória e sua vigilância, as nossas 

interações podem durar no tempo e se alongar no espaço, pois delegamos ações aos não 

humanos. Em diversos exemplos apresentados por Latour (1994b, 2001), como o da cerca de 

madeira que impede os carneiros de fugirem e o do quebra-molas que induz os motoristas a 

reduzirem a velocidade, é possível perceber como as ações de outros atores continuam a se 

desenrolar à distância. O pastor e os carpinteiros, no primeiro caso, e os engenheiros e o 

guarda de trânsito, no segundo, encontram-se então ausentes, mas ainda agem através 

daqueles objetos. Segundo o autor (1996b), eles oferecem a possibilidade de “tornar a 

sociedade durável”, ou seja, de escapar do aqui e agora. 

Latour (2008) apresenta cinco características próprias das interações que ocorrem nas 

sociedades humanas. Primeiramente, como já temos visto, elas não são homogêneas. Para 

além dos humanos, “uma multidão de participantes não humanos, não subjetivos, não locais” 

se encontram reunidos no curso de uma ação (p. 287). Cada um deles, por sua vez, provém de 

diversos lugares e materiais distantes, o que diz respeito a uma nova característica: as 

interações não são isotópicas, ou seja, não podemos dizer que ocorrem em um lugar e 

momento determinado. Afinal, as palavras ou os vários objetos que utilizamos, assim como as 

pessoas com quem interagimos, trazem consigo as histórias de sua construção. Aqui, percebe-

se que as interações também não são sincrônicas, pois é de se esperar que essas histórias 

tenham origens em épocas diferentes e que os seus representantes possuam períodos variados 

de duração. 
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Além disso, nenhuma interação é sinóptica, uma vez que poucos participantes podem 

ser visualizados em determinado momento de uma ação. Embora todos estejam agindo, eles 

se revezam constantemente em estados de visibilidade e de anonimato. Por último, as 

interações não são isobáricas, pois também ocorre revezamento entre os participantes com 

relação à intensidade da pressão exercida sobre os demais. Por exemplo, ao entrar em pane, 

uma máquina exerce forte pressão, pois mobiliza diversos elementos que a compõe e torna 

imprevisível o desenrolar da ação em curso. Em outras palavras, ela se transforma de 

silencioso intermediário em um mediador visível. 

Latour (1994b) chama de “interação enquadrada” esse tipo de interação constitutiva 

das sociedades humanas. Não que ocorra em quadros bem delimitados, mas que sempre 

transbordam de todos os lados, graças à mediação dos não humanos. Se tomarmos uma sala 

de aula como exemplo, encontraremos uma multiplicidade de atores, dispersos no espaço e no 

tempo, ora visíveis, ora não, exercendo maior ou menor pressão uns sobre os outros: 

professores e alunos com suas histórias de vida; livros escritos por vários autores, em épocas 

distintas; cadeiras construídas por uns há anos atrás e organizadas por outros recentemente, 

numa disposição específica na sala; o currículo escolar elaborado ou não pela direção atual 

que, por sua vez, sofre interferências de outras instituições etc. 

Ao voltarmos nossa atenção para o que ocorre com os objetos ao participarem de 

coletivos como este, compostos em diferentes atividades cotidianas, veremos que eles passam 

por movimentos de tradução, em que vão perdendo algo de sua originalidade. Num estudo 

sobre as traduções operadas em um brinquedo – a pipa – ao longo de sua história, Queiroz e 

Melo (2007, p. 69) diz que “um objeto com determinadas propriedades e destinado a certos 

usos poderia ser encontrado em versões mais ou menos semelhantes, mas guardando algumas 

diferenças em função das particularidades do tempo e espaço em que é construído”. 

Assim aconteceu com uma máquina de fabricar briquetes que se moveu da Suécia para 

a Nicarágua, conforme relatado por Law (1997). Enquanto, no primeiro país, os briquetes 

eram fabricados a partir de restos florestais e serviam de combustível para as indústrias, no 

segundo, eles passaram a ser fabricados de refugos de algodão e foram destinados ao uso em 

fornos domésticos. No decorrer desse processo, diversos outros atores entraram em cena: as 

pragas do algodão, novas máquinas para coleta e estocagem dos refugos, as demandas do 

mercado etc. Assim, ao invés de ser simplesmente transferida de um local a outro, a máquina 

foi traduzida, pois passou a representar diferentes papéis e também a implicar diferentes 

papéis nos demais atores. Por essa razão, como vimos acima, o autor diz que tradução é 

também traição. 
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Law (2004), citado por Arendt (2011), relata a história de outra tecnologia fluida, ou 

seja, capaz de se refazer ou sofrer traduções em cada coletivo do qual faz parte: bombas 

d’água que foram instaladas em vilarejos do Zimbabwe e perderam a uniformidade original 

com o passar do tempo. Isto ocorreu porque, quando a bomba exigia reparos, os aldeões de 

cada vilarejo se organizavam de formas variadas e empreendiam nela inovações diversas, que 

nem mesmo o inventor havia previsto. Essa prática se assemelha ao que, no Brasil, 

conhecemos como “gambiarra”, reparos que são feitos de forma improvisada em artefatos 

quaisquer para mantê-los funcionando bem. Segundo F. Bruno (Seminário “A vida secreta 

dos objetos”, 01 de agosto de 2012), esse termo designa tanto um objeto quanto um modo de 

fazer, o que demonstra que é impossível separar o objeto das ações que o produzem, sempre 

oriundas de muitas partes. 

Até mesmo um texto pode ser caracterizado por sua fluidez. Como diz Chartier 

(1999), uma obra adquire diferentes significados quando inscrita em formas distintas
5
 e 

dependendo do local, da época ou da comunidade em que o leitor se encontra. Além disso, 

cada um subverte o sentido que o autor lhe atribui, pois “a leitura é sempre apropriação, 

invenção, produção de significados” (p. 77). Carrière e Eco (2010) acrescentam que mesmo 

nossas experiências mais pessoais e cotidianas ou aquilo que lemos anteriormente influenciam 

a interpretação de uma obra e que são justamente as inúmeras interpretações suscitadas por 

ela ao longo do tempo que a enriquecem, por vezes transformando-a em uma obra-prima. 

Lévy (1993) também defende que não há uso de uma técnica qualquer sem torção de 

sentido, sem a construção de novos significados. Na verdade, uma técnica já é uma imensa 

rede de usos: o uso de uma matéria-prima, de princípios lógicos, de processos industriais etc., 

não havendo objetos em estado bruto ou fatos que já não sejam um uso, uma interpretação. O 

“usuário final” apenas continua uma cadeia de usos que condiciona o dele, mas não o 

determina completamente, pois não é possível utilizar sem reinterpretar, metamorfosear, 

desviar. 

Segundo Lévy (1999, p. 23), “não podemos falar dos efeitos sócio-culturais ou do 

sentido da técnica em geral”; ao contrário, ela envolve uma multiplicidade de projetos e 

significações quando e onde é criada ou utilizada, como é o caso das TIC mais recentes, as 

tecnologias digitais: Estados almejam a potência e a supremacia militar; firmas da eletrônica, 

o crescimento econômico; usuários, a autonomia individual; cientistas, a melhoria da 

                                                 
5
 Mais adiante neste capítulo, apresentaremos as formas que o livro assumiu ao longo de sua história, segundo 

Chartier (1999, 2002). 
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colaboração entre as pessoas. Em cada um desses contextos, a tecnologia assume e sugere 

diferentes papéis, como vimos no exemplo da máquina de briquetes. 

Em função dessa diversidade de fatores e agentes que agem e reagem por trás das 

técnicas, Lévy (1993, 1999) fala em condicionamento, e não em determinismo tecnológico. 

Elas abrem um fluxo de possibilidades antes impensadas, mas deixam uma grande margem de 

iniciativa e interpretação para aqueles que a utilizam. O aproveitamento de algumas dessas 

possibilidades – e não de outras – dependerá dos atores que estão em cena e das negociações 

feitas entre eles em cada caso. Para Callon (2004), são exatamente as margens de manobra 

presentes na construção coletiva de uma inovação que lhe garantem o sucesso, pois permitem 

que ela se refaça permanentemente ao passar de mão em mão. 

Segundo Latour (2008), se quisermos observar mais claramente a participação dos 

objetos nas interações humanas, os processos de inovações ou controvérsias sociotécnicas 

constituem ocasiões privilegiadas, pois nelas eles atuam por mais tempo como mediadores 

visíveis. Os objetos encontram-se ali implicados em múltiplos projetos, esboços, testes, o que 

confere maior visibilidade às associações entre humanos e não humanos, ou seja, ao próprio 

social, tal como o entende a Teoria Ator-Rede. Assim, aquilo que chamamos de sociedade não 

é nem uma entidade homogênea, tampouco estável, mas sim o resultado sempre provisório 

das associações e controvérsias entre os vários actantes. 

 

Subjetividade e Cognição em rede 

 

Por que recrutamos incessantemente os não humanos em nossas relações? Assim 

responde Latour (2001, p. 227): “Não é para espelhar, congelar, cristalizar ou camuflar 

relações sociais, mas para refazer essas mesmas relações por intermédio de novas e 

inesperadas fontes de ação”. As técnicas, longe de representarem a simples materialização de 

relações sociais, o que seria uma ideia tautológica – como se disséssemos que elas são sociais 

porque são construídas socialmente – e determinista, pois pressupõe um agente humano todo-

poderoso, acrescentam algo mais a essas relações. 

Se pensarmos nas diversas tecnologias contemporâneas que povoam o nosso dia-a-dia, 

identificaremos facilmente novas possibilidades abertas por elas. Como assinala Pedro (2010): 

 

[...] são inegáveis as transformações operadas pelas tecnologias, cuja crescente 

presença nas mais diferentes esferas do conhecimento e da vida tem propiciado 

novas formas de cognição, de interação, de ação social, de ativismo político, de 

geração e difusão do conhecimento (p. 78). 
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Ao comparar diferentes tipos de tecnologias, criadas em momentos distintos da 

história da civilização, verificaremos que muitas delas tendem a inaugurar uma série de 

transformações, tanto práticas como subjetivas. Em Nicolaci-da-Costa (2002c, 2005), 

encontramos uma comparação das transformações operadas por duas grandes tecnologias. 

Partindo dos estudos de autores clássicos e contemporâneos – entre outros, Georg Simmel 

(1902/1987), Manuel Castells (2000), Pierre Lévy (1990, 1996, 1999) –, ela descreve as 

profundas descontinuidades que a Revolução Industrial e a Revolução da Internet geraram 

com a ordem anterior. No primeiro caso, foi a descoberta da energia a vapor no final do 

século XVIII que gerou transformações na Europa do século XIX, como o grande aumento da 

capacidade produtiva dos países industrializados, o surgimento dos grandes centros urbano-

industriais, a divisão entre locais e horários de trabalho e de lazer. O conjunto dessas 

mudanças teria alterado os estilos de agir e de ser das pessoas da época. Segundo a autora, 

uma revolução tecnológica semelhante vem sendo gerada pelo desenvolvimento da internet, 

resultando igualmente em transformações nos espaços de vida e na subjetividade. Nas 

palavras de Nicolaci-da-Costa (2002c): 

 

Tal como aconteceu antes, as novas formas de organização social (virtual e em rede) 

e o novo espaço (imaginário porém vivido como concreto) geraram (e ainda vêm 

gerando) alterações não somente nos comportamentos, mas também na constituição 

psíquica dos homens, mulheres e crianças dos nossos dias (p. 197). 

 

Entre as transformações subjetivas, a autora (2002c, 2005) cita novas formas de 

pensar, de escrever, de aprender e de manter relacionamentos dos usuários da internet, 

algumas das quais se assemelham às características que outros autores da atualidade têm 

atribuído à nova geração de alunos, como veremos no próximo capítulo. Esses trabalhos 

oferecem contribuição importante para o estudo da participação das tecnologias na produção 

da subjetividade/cognição humana. O que se apresenta como novo na Teoria Ator-Rede é a 

ideia anteriormente apresentada de que humanos e técnicas não são polos opostos, que podem 

exercer domínio um sobre o outro. Ao contrário, como diz Moraes (1997, 2005), o que existe 

é uma relação de co-produção, co-invenção entre técnica e cognição. Assim, esta última deixa 

de ser o atributo de um sujeito e passa a ser um efeito de conexões entre atores díspares, sejam 

eles humanos, sejam não humanos. A cognição, portanto, é híbrida, distribuída em rede. 

A relação entre o sujeito e a técnica é entendida de maneiras diversas no decorrer da 

história dos estudos da cognição. Kastrup (1996) identifica três maneiras, que serão 
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apresentadas a seguir. Começaremos pela segunda, uma vez que a própria autora aponta uma 

compatibilidade entre a primeira e a terceira maneiras, que serão apresentadas em sequência. 

A segunda maneira teve início na década de 50, no campo das ciências cognitivas, e 

defende uma relação de equivalência entre a máquina, particularmente o computador, e o 

sistema cognitivo humano. Ao enfatizar a estrutura e o funcionamento da máquina em 

detrimento de sua criação, ela toma a cognição como invariante, um sistema supostamente 

fechado, não suscetível a transformações. 

A primeira maneira, por sua vez, desenvolveu-se no início do século passado pela 

psicologia cognitiva e consiste em atribuir ao objeto técnico a função de prótese, ou seja, de 

prolongamento do corpo biológico e amplificação de suas capacidades. Para Kastrup (1996), a 

principal limitação dessa concepção, que é amparada pela teoria da projeção orgânica
6
, é que 

não permite uma inversão na relação entre o sujeito e a técnica: esta é um mero produto da 

cognição, sendo incapaz de nela produzir transformações. Entretanto, a autora acrescenta que 

Georges Canguilhem reinterpretou essa teoria – mesmo sem ter rompido com ela – ao 

defender que o organismo humano é marcado pelo inacabamento. A relação sujeito-técnica 

passou a ser vista como inventiva ou criadora do próprio organismo e da cognição. 

Esse pensamento seria compatível com a terceira maneira de entender essa relação, 

onde poderíamos situar a Teoria Ator-Rede. Citando os estudos de Gilles Deleuze e Félix 

Guatarri, além de Pierre Lévy, Kastrup (1996) diz que a ênfase aqui é sobre o papel de 

diversos elementos, sobretudo, tecnológicos, na produção da subjetividade – formas de 

sensibilidade, pensamento, desejo, ação – segundo uma perspectiva em que nenhum elemento 

é entendido como um dado, um ponto fixo. 

 

O sujeito não explica nada enquanto não tiver sua constituição explicada a partir de 

um campo de produção da subjetividade. [...] Sujeito e objeto emergem deste fundo 

que é como uma rede de limites indefinidos, em constante processo de 

transformação de si mesma (Kastrup, 1996, pp. 287-288). 

 

Lévy (1993) – que trabalha especificamente com as técnicas de armazenamento e de 

processamento das representações, hoje denominadas “TIC” pela literatura – destaca que elas 

não se adequam apenas a um uso instrumental, mas também atuam na esfera intelectual, 

constituindo e modificando nossas maneiras de pensar e de perceber o mundo; daí a expressão 

“tecnologias intelectuais”. A ideia do autor é de que diferentes tecnologias intelectuais geram 

estilos de pensamento distintos, como veremos adiante. 

                                                 
6
 Teoria proposta por Alfred Espinas (1897), citado por Kastrup (1996). 
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Assim, Lévy (1993, p. 10) questiona: “O que acontece com a distinção bem marcada 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento quando nosso pensamento encontra-se 

profundamente moldado por dispositivos materiais e coletivos sociotécnicos?”. Ao apresentar 

a ideia de um coletivo pensante homens-coisas, estudado por ele no âmbito da “ecologia 

cognitiva”
7
, o autor propõe a dissolução da dicotomia sujeito-objeto. Esse coletivo misto, 

impuro, não apenas constitui o meio, mas a condição de todo pensamento, o que coloca o 

pretenso sujeito pensante como apenas um dos atores dessa ecologia cognitiva. Diz Lévy 

(1993, p. 161): “O ser cognoscente é uma rede complexa na qual os nós biológicos são 

redefinidos e interfaceados por nós técnicos, semióticos, institucionais, culturais”. 

Desta forma, Lévy (1993) discorda da concepção das técnicas como próteses, tal qual 

aparece na primeira interpretação da teoria da projeção orgânica. Seria um equívoco supor 

que as tecnologias apenas ampliam nossas capacidades cognitivas previamente dadas. Aqui, 

mais uma vez, há uma crítica ao determinismo, nesse caso, do sujeito sobre o objeto. 

 

Será que a metáfora do prolongamento pode ajudar-nos a compreender o papel das 

tecnologias intelectuais? [...] esta descrição não é mais procedente se o pensamento 

está identificado antes com um efeito de coletivo heterogêneo do que com o atributo 

de uma entidade unificada e senhora de si mesma (Lévy, 1993, p. 172). 

 

Bruno e Vaz (2002) também colocam em questão a noção de sujeito pensante e a 

concepção protética das tecnologias ao discutirem a relação dos indivíduos com o atual 

espaço informacional constituído pela internet. O primeiro aspecto dessa relação abordado 

pelos autores é a experiência simultânea de proximidade tecnológica e distância cognitiva 

vivenciada na internet: as informações podem ser livremente produzidas e acessadas, mas o 

excesso delas dificulta que cada usuário específico encontre aquelas que atendam aos seus 

interesses. Em outras palavras, um limite – relacionado às capacidades humanas de 

exploração desse excesso informacional – surge num espaço tipicamente ilimitado. Para os 

autores, esse primeiro aspecto da relação indivíduo-internet dá origem a um segundo: a 

necessidade de “delegarmos” a dispositivos técnicos disponíveis na própria internet – como 

mecanismos de busca – ou de “distribuirmos” com eles parte da tarefa de busca e seleção das 

informações. Bruno e Vaz (2002) e Bruno (2003) sugerem que as noções de delegação e 

distribuição
8
, em comparação com a de prótese, explicam melhor a relação entre cognição e 

tecnologia, pois indicam que o suposto “prolongamento” não ocorre segundo uma mera 

                                                 
7
 O conceito de ecologia cognitiva foi desenvolvido por Pierre Lévy (1993), cujo programa propõe estudar as 

dimensões técnicas e coletivas da cognição. 
8
 Os autores se inspiraram nos trabalhos de Bruno Latour e Edwin Hutchins ao utilizarem as noções de delegação 

e de distribuição, respectivamente. 
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continuidade da cognição nos dispositivos técnicos, mas num processo que envolve a 

emergência de habilidades imprevisíveis e a transformação da atividade cognitiva, que deixa 

de ser entendida como exclusivamente humana, mental ou cerebral. 

Em Latour (2008), os diversos dispositivos que nos permitem ter acesso a novas 

conexões com a realidade são chamados de plug-ins – termo tomado de empréstimo da 

informática – ou ainda de “subjetivadores”, “personalizadores” e “individualizadores”, pois 

jogam a favor da constituição de nossa interioridade. Assim como o computador, cada pessoa 

seria composta por várias camadas sucessivas de plug-ins, dispositivos que estão em 

circulação e que ela “pode subscrever e baixar na hora, para tornar-se local e provisoriamente 

competente” (p. 298). Ou seja, quer chamemos de pessoa, indivíduo ou sujeito, este é sempre 

o conjunto de entidades e ações diversas. A história das TIC, que veremos abaixo, mostra 

como estas podem funcionar como plug-ins ao tornarem possíveis novas habilidades 

cognitivas, novas formas de subjetivação. 

 

Cognição e TIC: histórias entrelaçadas 

   

Juntamente com a criação e a disseminação de uma nova tecnologia surgem 

transformações diversas, práticas e subjetivas, como mencionamos acima. Como aponta Lévy 

(1993), mesmo as culturas relativamente duráveis contam com equilíbrios frágeis, passíveis 

de serem desestabilizados frente a uma circunstância como uma mudança técnica, que 

inaugura estratégias inéditas e alianças inusitadas, até que uma nova situação se estabilize 

local e provisoriamente. 

Certas tecnologias condicionam novos hábitos de consumo, novas modalidades de 

lazer, novas áreas de atuação profissional, novos comportamentos, novos modos de pensar, de 

ensinar e de aprender etc. Como nos interessa estudar essas últimas transformações, torna-se 

importante seguir a história das Tecnologias da Informação e Comunicação, desde a oralidade 

até as tecnologias digitais. Entre as tecnologias criadas pelos seres humanos, as TIC afetam de 

forma mais direta nossa relação com o saber, por estarem relacionadas com a capacidade de 

produzir, registrar e transmitir informação. 

 Diversos autores tendem a identificar três ou mais épocas na história das TIC e das 

transformações a elas associadas. Chamando-as de tecnologias intelectuais, Lévy (1993) 

descreve o desenvolvimento da oralidade, da escrita e da informática, assim como as 

temporalidades e os modos de pensamento – dos quais falaremos abaixo – que emergiram do 

uso de cada uma delas. 
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Segundo Lévy (1993), numa sociedade oral primária, em que a escrita ainda não tenha 

sido adotada, a palavra não tem como função apenas a livre expressão ou a comunicação 

prática cotidiana, mas principalmente a gestão da memória social. A construção cultural está 

quase totalmente baseada nas lembranças dos indivíduos. Entretanto, a memória humana não 

corresponde a um equipamento de armazenamento e recuperação fiel das informações, o que 

exige um trabalho de associação – entre os itens a serem lembrados ou destes itens a 

conhecimentos já adquiridos, preferencialmente de maneira concreta e pessoal – para 

melhorar seu funcionamento. Na ausência de técnicas externas de fixação da informação, os 

membros das sociedades orais exploram esses recursos da memória de longo prazo e 

desenvolvem narrativas, mitos, poemas, cantos, danças e rituais, para fazer perdurar 

representações ou conhecimentos que lhes são significativos, com todos os riscos de 

deformações e de dissolução de acontecimentos singulares que isto implica.  

Com a criação da escrita, a memória se exterioriza, evitam-se as deformações e 

generalizações provocadas pelo trabalho associativo e as representações podem ser 

transmitidas e durar de forma mais autônoma. Os textos se separam do contexto vivo em que 

foram produzidos, ou seja, intercala-se um intervalo de tempo e uma distância espacial entre a 

produção e a recepção das mensagens, ou entre o emissor e o receptor. Assim, a intenção e o 

sentido atribuídos pelo autor à mensagem permanecem incertos ao leitor, o que leva este a 

desenvolver um trabalho de interpretação. Aqui, aponta Lévy (1996), há uma tecnologia 

intelectual, a escrita, conduzindo ao desenvolvimento de outra, a hermenêutica. Para superar 

os possíveis problemas de recepção e de interpretação gerados pela separação espaço-

temporal e semântica entre o emissor e o receptor da mensagem, são produzidos alguns textos 

autossuficientes do ponto de vista do sentido, o que favorece o aparecimento do conhecimento 

teórico e universal. 

A técnica da impressão, considerada por Lévy (1993) um aperfeiçoamento da escrita, 

também possibilita importantes transformações: a grande quantidade de livros em circulação 

torna possível a leitura individual e silenciosa; a matéria a ser ensinada pode ser dividida e 

distribuída pelo livro de acordo com um plano coerente, apoiado em páginas, sumário, 

tabelas, tal como estamos hoje habituados; mapas, gráficos, figuras podem ser reproduzidos 

com precisão. Iniciava-se, assim, um processo cumulativo de conhecimento rumo ao 

estabelecimento da ciência. 

Ao descrever a história do livro e da leitura, ou seja, da produção, reprodução e 

apropriação de textos em diversas formas, Chartier (1999, 2002) oferece rica contribuição 

para a compreensão da cultura escrita. O autor defende que cada uma delas implica uma 
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relação física e intelectual diferente com os textos, a começar pelo livro em forma de rolo da 

Antiguidade. O leitor deve segurá-lo com as duas mãos e desdobrá-lo no sentido horizontal, 

de tal forma que ele não pode escrever enquanto lê e a leitura tende a ser contínua, pois é 

difícil comparar trechos distantes uns dos outros. Entre os séculos II e IV, com a difusão do 

códex – livro composto de folhas encadernadas, inicialmente reproduzido de modo 

manuscrito e depois impresso, semelhante ao que ainda hoje conhecemos – o texto passa a ser 

subdividido em páginas, capítulos e parágrafos, o que favorece um tipo de leitura que 

fragmenta a obra, mas que também apreende a sua totalidade, visível na própria 

encadernação. O leitor pode agora escrever durante a leitura, folhear a obra, encontrar e citar 

trechos de forma mais fácil e precisa. 

Entretanto, para Chartier (2002), é o livro eletrônico que instaura a revolução mais 

importante da cultura escrita, pois modifica ao mesmo tempo o suporte do escrito (até então, 

predominantemente o códex), a técnica de produção e difusão dos textos (antes, manuscrita e 

impressa) e as práticas de leitura. Algumas das transformações operadas por tal revolução são: 

quaisquer gêneros textuais podem ser lidos num mesmo suporte, a tela do computador, o que 

dificulta a diferenciação dos diferentes tipos de discurso e também a percepção da totalidade 

da obra, cujas fronteiras deixam de ser bem delimitadas; o autor pode desenvolver sua 

argumentação segundo uma lógica aberta e hipertextual; para comprovar a validade daquilo 

que lê, o leitor pode ter acesso mais fácil aos documentos utilizados pelo autor, desde que 

estejam digitalizados; se, de certa forma, ele podia intervir através de anotações nas margens 

do texto disposto no rolo ou no códex, agora o leitor pode editar ou mesmo embaralhar o texto 

eletrônico; e pode facilmente emitir críticas na internet, embora já o pudesse fazer, de forma 

mais modesta, enviando cartas a jornais e periódicos (Chartier, 1999, 2002). 

Para além dos diferentes tipos de livro, Chartier (1999, 2002) também fala de 

circunstâncias históricas que influenciaram as maneiras de escrever e de ler, por exemplo: a 

censura política e religiosa, que restringiu a liberdade de escrita; o reconhecimento da 

propriedade do autor sobre sua obra, que conferiu a esta um caráter pessoal e original; e o 

surgimento de bibliotecas, que formalizou a separação entre o espaço de leitura e os locais de 

divertimento. Se pensarmos na era digital, veremos que esses aspectos passaram ou estão 

passando por mudanças: mais do que escrever livremente, podemos publicar e vender livros 

sem a intermediação de editoras ou livrarias; uma obra pode perder a sua originalidade devido 

à facilidade de interferência dos leitores em seu próprio conteúdo; os dispositivos móveis (tais 

como notebooks, smartphones, tablets e os recentes leitores eletrônicos) nos permitem levar 

um grande acervo de obras a quaisquer lugares. 
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Também em Santaella (2004), encontramos um estudo das diferentes práticas de 

leitura que se desenvolveram ao longo do tempo. Tendo sugerido que o ato de ler envolve não 

apenas a decifração de letras, mas também de imagens, gráficos, signos, símbolos etc., a 

autora identifica três tipos de leitores: o leitor contemplativo, meditativo ou leitor do livro 

impresso e da imagem fixa (presente em pinturas e mapas, por exemplo), dedicado a uma 

leitura solitária, silenciosa e recorrente; o leitor movente, fragmentado, de memória curta, mas 

ágil, que lê linguagens efêmeras e híbridas, como aquelas dos jornais, da televisão, dos 

outdoors e de outros sinais urbanos; e, por fim, o leitor imersivo, virtual, que participa da 

construção do imenso e mutável trânsito informacional no ciberespaço e realiza, de forma 

rápida e simultânea, operações diversas: observar, entender, buscar, escolher, agir etc. 

Santaella (2003) adverte que, embora as reflexões de alguns teóricos, como Pierre 

Lévy, deem uma espécie de salto da cultura impressa para a digital, é importante levar em 

conta duas outras culturas intermediárias, a de massas e a das mídias, para a compreensão do 

novo leitor da era digital. A cultura de massas inclui o jornal, o telégrafo, a fotografia, o 

cinema e a televisão, enquanto a cultura das mídias surgiu posteriormente com a criação de 

novos equipamentos e dispositivos, como fotocopiadoras, videocassetes, videogames, revistas 

e programas de rádio especializados e TV a cabo. A principal diferença entre as duas estaria 

no modo de produção/distribuição e de recepção/consumo: massivo e passivo na primeira 

cultura, diversificado e individualizado na segunda. 

Para Santaella (2003, 2004), algumas características da cibercultura e do leitor virtual 

já haviam sido introduzidas pela cultura das mídias e pelo leitor movente que esta fez nascer, 

embora isto não implique em negar as mudanças trazidas pela nova era. Entre elas, a autora 

(2003, p. 60) destaca a “convergência das mídias” – a escrita, o audiovisual, as 

telecomunicações e a informática. Agora, todas elas “podem ser traduzidas, manipuladas, 

armazenadas, reproduzidas e distribuídas digitalmente”. 

É a codificação digital, segundo Lévy (1993), que torna possível a elaboração do 

hipertexto, um sistema interativo e reticular, que combina som, imagem e texto. Para o autor, 

o hipertexto toma traços de empréstimo de mídias mais antigas, como o acesso não linear ao 

texto e a segmentação do saber em módulos – que tinham se desenvolvido com o surgimento 

da impressão – e a atitude de atenção flutuante, já despertada na leitura de revistas e jornais, 

mas ele apresenta a especificidade da velocidade.  

Entre os modos de conhecimento da cibercultura, Lévy (1999) fala especialmente da 

simulação, que se tornou possível graças ao aumento da potência de cálculo e da qualidade 

gráfica dos computadores, que permitem utilizar uma série de números ou imagens interativas 
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para representar fenômenos complexos. São especialmente as simulações gráficas interativas, 

como as encontradas nos jogos eletrônicos, que transformam – mas não substituem – a 

capacidade de imaginação e de pensamento. Ainda sobre os jogos, Ferreira e Couto Junior 

(2009) destacam que o caráter de "inacabamento" de muitos deles, passíveis de serem 

reconfigurados a cada partida, marca uma particularidade dessa mídia em relação a outras, 

como o cinema e o livro, que não permitem ao leitor/telespectador interferir no andamento da 

trama. 

Segundo Lévy (1999), as simulações interativas – somadas a outras possibilidades 

abertas pelo ciberespaço, como as conferências e os correios eletrônicos, as comunidades 

virtuais, a proliferação de textos e imagens – oferecem uma forma de comunicação do tipo 

“todos-todos”, superando os tipos “um-todos” (da imprensa, do rádio, da televisão) e “um-

um” (do correio, do telefone). Desta forma, poderíamos alcançar o que o autor chama de 

inteligência coletiva, definida como “a valorização, a utilização otimizada e a criação de 

sinergia entre as competências, as imaginações e as energias intelectuais, qualquer que seja 

sua diversidade qualitativa e onde quer que esta se situe” (p. 167). 

Como apontado por Lévy (1993), vivemos hoje em uma época limítrofe na qual toda a 

antiga ordem dos saberes oscila para dar lugar “a imaginários, modos de conhecimento e 

estilos de regulação social ainda pouco estabilizados” (p. 17). Mas o autor lembra a 

frivolidade do esquema de substituição, que supõe a inexistência de antigos saberes na época 

atual, fato que nos aproximaria de uma suposta catástrofe cultural causada pela informática. 

Na verdade, os polos da oralidade primária, da escrita e da informática, assim classificados 

por Lévy (1993), não correspondem a eras ou épocas bem determinadas, pois cada sociedade, 

em dado instante, encontra-se em situação singular e transitória frente às tecnologias 

intelectuais. Por exemplo: a dimensão narrativa está presente no conhecimento teórico; a 

atividade interpretativa está subjacente à maioria das performances cognitivas; ou ainda, a 

simulação mental não esperou a chegada dos computadores para surgir. Para o autor, a 

distinção entre os três polos justifica-se porque chama a atenção para o fato de que a presença 

ou a ausência de certas tecnologias tornam possíveis os estilos cognitivos e as vivências 

temporais de uma sociedade. 

Os demais autores citados acima também defendem a ideia de que o aparecimento de 

uma nova tecnologia e de novas habilidades cognitivas não leva de forma obrigatória e 

repentina ao desaparecimento das anteriores. Santaella (2004) diz que, embora cada um 

daqueles três tipos de leitores seja distinto dos demais com relação às suas habilidades e ao 

período em que surgiu, há convivência e reciprocidade entre eles. Além disso, segundo a 
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autora (2003), as seis eras culturais já existentes – oral, escrita, impressa, de massa, das 

mídias e digital – também convivem simultaneamente nos dias de hoje, ainda que alguns tipos 

de suporte ou certos aparelhos desapareçam e que a tecnologia mais recente tenda a 

predominar em cada período histórico. Santaella (2003) e Lévy (1999) apontam que o que 

ocorre é um processo cumulativo de complexificação e reorganização cultural. 

Chartier (2002) também é contrário ao argumento de total substituição de uma cultura 

por outra, tal como atualmente acreditam tanto os defensores do livro impresso e da cultura 

escrita quanto os adeptos do livro eletrônico e da nova cultura digital. 

 

[...] o mais provável para as próximas décadas é a coexistência, que não será 

forçosamente pacífica, entre as duas formas do livro e os três modos de inscrição e 

de comunicação dos textos: a escrita manuscrita, a publicação impressa, a 

textualidade eletrônica. Essa hipótese é certamente mais sensata do que as 

lamentações sobre a irremediável perda da cultura escrita ou os entusiasmos sem 

prudência que anunciavam a entrada imediata de uma nova era da comunicação (p. 

107). 

 

Em Carrière e Eco (2010), o livro é visto como uma invenção tão perfeita quanto a 

roda, cuja função e sintaxe permanecerão, ainda que suas páginas deixem de ser de papel. Ao 

compararem o livro impresso aos suportes modernos da escrita, os autores defendem que o 

primeiro deve continuar existindo graças à sua maior durabilidade. Imaginando-se numa 

situação dramática, como a proximidade de uma ameaça à civilização, onde seria possível e 

necessário salvar alguns poucos objetos culturais, eles dizem que escolheriam os livros 

impressos, pois neles os textos demoram a se apagar e sua leitura não depende nem mesmo da 

eletricidade. Já os novos suportes, como os DVDs, são efêmeros. Transcorridos poucos anos 

de sua invenção, não conseguimos mais utilizá-los, a não ser que guardemos velhas 

maquinarias – isto se houver energia para fazê-las funcionar. Mas, segundo Carrière e Eco 

(2010), a pouca durabilidade desses suportes traz uma vantagem antes inexistente: a de 

reaprendizagem e memorização constante de novos usos e novas linguagens. 

Uma tecnologia, portanto, não deve ser considerada nem boa, nem má. Ela parece 

abrir, mas também fechar, um fluxo de possibilidades. Com ela, algumas habilidades são 

aprimoradas e criadas, enquanto outras se reduzem ou se extinguem. No caso da escrita, por 

exemplo, Carrière e Eco (2010, p. 251) citam a questão formulada por José Bergamín
9
: “Que 

formas de conhecimento possuíam os homens da pré-história, ou os povos sem escrita, que 

teríamos perdidos irremediavelmente?” Sobre esse assunto, Sócrates supôs que a escrita 

diminuiria nossa capacidade de memória, mas, como diz Prensky (2009), ele estava apenas 

                                                 
9
 No livro “A decadência do analfabetismo”. 
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parcialmente correto, pois não imaginou que, por outro lado, ela aumentaria nossa memória 

coletiva e nossa capacidade de compartilhar informações ao longo do tempo e à distância. 

Questões semelhantes surgem nesse período de transição para a era digital. Para tentar 

respondê-las, debates sobre a primazia de uma era ou de uma geração sobre outra parecem 

infrutíferos. Elas são simplesmente diferentes. 
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CAPÍTULO II 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO 

 

 

No capítulo I, defendemos a ideia de que a sociedade é o resultado provisório de uma 

rede de elementos muito heterogêneos, humanos e não humanos. Se, como já mencionamos, 

as inovações e controvérsias sociotécnicas nos permitem perceber mais facilmente a 

participação dos objetos nas interações humanas, a recente inserção das tecnologias digitais 

no cenário educacional revela-se um interessante campo de estudo, conforme veremos neste 

capítulo. 

Tal como as demais TIC fizeram ao longo da história da civilização, as tecnologias 

digitais estão favorecendo o desenvolvimento de novas maneiras de comunicar, pensar, lidar 

com informações e produzir conhecimentos, algumas das quais começamos a tratar no 

capítulo anterior. Diretamente relacionadas aos modos como aprendemos, tais mudanças, 

juntamente com a entrada dessas novas tecnologias nas escolas, têm agora lançado o desafio 

de transformação dos modos tradicionais de ensino. A seguir, pretendemos contar as histórias 

de variados atores envolvidos nesse fenômeno, para, então, começarmos a flagrar as relações 

entre eles. 

 

Novas tecnologias, novos modos de aprender 

  

O desenvolvimento de modos de aprender diferentes dos que predominavam na 

cultura anterior, basicamente impressa e analógica, tem ocorrido principalmente entre os 

indivíduos nascidos na era digital, representados pelos alunos de hoje. Em estudos
10

 sobre a 

relação entre o público infanto-juvenil e as mídias, incluindo a televisão e a internet, Belloni e 

Gomes (2008) constataram que a maioria daqueles que têm acesso a elas “são usuários 

assíduos, interessados e entusiastas” (p. 722). Segundo as autoras, as crianças e os jovens 

percebem e se apropriam dessas tecnologias de forma tão natural como o fazem com qualquer 

outro elemento de seu universo de socialização, tomando-as como parceiras de suas vivências 

lúdicas e aprendizagens. 

                                                 
10

 Realizados pela equipe do Grupo de Pesquisa “Mídia-Educação e Comunicação Educacional” (Comunic), 

vinculado ao Centro de Ciências da Educação da UFSC, do qual as autoras fazem parte. 
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O interesse e a familiaridade desse público no uso das novas tecnologias também 

foram verificados na pesquisa intitulada “Jovens em rede”
11

 (Mamede-Neves & Duarte, 2008; 

Mamede-Neves, 2010a, 2010b), cujo objetivo central foi verificar as representações que os 

jovens de diferentes realidades socioeconômicas
12

 faziam da internet. Todos os participantes 

afirmaram que sabiam usar o computador; 98% deles navegavam na internet diariamente ou, 

pelo menos, 2 a 3 vezes por semana; e mais da metade deles demonstrou ter curiosidade frente 

ao computador, assim como uma valorização prévia em relação à sua eficiência para fins de 

lazer, pesquisa, estudo e informação. Entre outros resultados encontrados, cabe ressaltar que 

20% dos participantes aprenderam a utilizar o computador e a internet com amigos, enquanto 

mais da metade deles aprendeu sozinho, o que pressupõe o exercício de exploração do novo e 

a interação entre pares, sendo estas algumas das características dos novos modos de aprender 

encontrados na literatura.  

Antes mesmo da disseminação da internet, Babin e Kouloumdjian (1989) apontaram 

que as mídias, como a televisão, o cinema e o computador, estavam modelando 

progressivamente um novo comportamento intelectual. Os autores relataram uma experiência 

escolar, ocorrida no final da década de 1970 na Costa do Marfim, em que a televisão passou a 

ser utilizada nas aulas com o intuito de melhorar o ensino tradicional, mas o resultado obtido 

foi um novo tipo de aluno, mais criativo, questionador, indisciplinado, de linguagem escrita 

carente, entre outros atributos considerados tanto positivos quanto negativos. 

Segundo Babin e Kouloumdjian (1989), a linguagem audiovisual das mídias – 

caracterizada pela mixagem entre som-palavra-imagem, pelo uso de palavras e frases 

populares, mais concretas e menos sofisticadas, pelo efeito de presença e vibração sensorial 

produzido por imagens e sons etc. – transforma a linguagem daqueles que crescem 

interagindo com elas. Entre essas transformações estariam: o vocabulário reduzido e 

deteriorado; certo desprezo pela escrita; a preferência por aspectos sensoriais, visuais e 

sonoros na leitura e na fala; o predomínio da visão subjetiva e global do discurso; a 

preferência por uma linguagem mais livre, imaginativa e rápida. Para os autores, em 

comparação com a linguagem escrita, que desenvolve mais o espírito de análise, de rigor e de 

abstração, a linguagem audiovisual desenvolve modos de compreender e de aprender que 

integram a afetividade (sensação e emoção) e a imaginação. 

                                                 
11

 Realizada pelo Diretório “Jovens em Rede”, do Departamento de Educação da PUC-RIO. 
12

 Os participantes da pesquisa eram jovens recém-chegados à universidade, selecionados pelo sistema regular de 

Vestibular ou ENEN e pelo PROUNI, provavelmente de maior e menor poder aquisitivo, respectivamente. 
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A linguagem digital da internet, dos videogames, dos telefones celulares e de muitas 

outras tecnologias atuais, por sua vez, está acrescentando novas transformações aos modos de 

aprender dos alunos de hoje. Partindo do pressuposto de que eles são falantes nativos dessa 

nova linguagem, Prensky (2001a, 2001b) os chamou de “nativos digitais”. Acostumados com 

a abundância e a rapidez das informações, a velocidade dos games, a instantaneidade do 

hipertexto, dos downloads e das mensagens virtuais, eles estariam pensando e processando 

informações de modos diferentes de seus antecessores – chamados pelo autor de “imigrantes 

digitais”. 

Mattar (2010) destacou as características dos novos modos de aprender apontados 

recorrentemente nos estudos de Marc Prensky e de outros autores (Dede, 2005; Oblinger & 

Oblinger, 2005; Beck & Wade, 2006): raciocínio e processamento rápidos de informações; 

capacidade multitarefa ou processamento paralelo, não linear; acesso aleatório, e não passo a 

passo; preferência por imagens ao invés de textos; exploração, experimentação, “tentativa e 

erro”, além de colaboração com os colegas. 

É através dessas últimas atitudes citadas que as crianças e os jovens desenvolvem 

competências para o uso das TIC e podem ainda avançar para níveis cognitivos superiores, 

como assinalam Belloni e Gomes (2008) a partir dos dados obtidos em pesquisas
13

 que 

investigaram como eles aprendem em contato com as TIC. 

 

Foi possível observar que eles constroem relações, trocam conhecimentos e “dicas” 

sobre a melhor maneira de atuar, se empenham em um trabalho de administração 

real, aprendem a avaliar riscos, observam os resultados de suas decisões e se 

permitem falhar muitas vezes antes de atingir seus objetivos (p. 728). 

 

Segundo as autoras, a interação entre pares favorece a aprendizagem colaborativa e 

cooperativa
14

, enquanto a apropriação das TIC de forma espontânea, ou seja, fora do ambiente 

escolar e sem a intervenção de professores ou pais, exige e ao mesmo tempo propicia a 

autodidaxia, também conhecida como a capacidade de “aprender a aprender”. Outro modo de 

aprender apontado por Belloni e Gomes (2008) foi a capacidade de “processar em paralelo”, 

também citada acima. Trata-se da realização simultânea de mais de uma atividade mental, 

                                                 
13

 Também realizadas pela equipe do Grupo de Pesquisa citado na nota 10. 
14

 Podem ser encontradas na literatura diferenças entre os conceitos de colaboração e cooperação, por exemplo, 

quanto ao tipo de relação entre os membros do grupo e ao objetivo almejado (Belloni & Gomes, 2008; Coll & 

Monereo, 2010). Em nosso trabalho, entretanto, importa enfatizar que ambos pressupõem a existência de trocas 

de interesses e saberes entre os envolvidos no processo de aprendizagem. 
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comumente efetuada no uso de um computador com acesso à internet, assim exemplificada 

pelas autoras: 

 

[...] escrevemos um texto no Word, consultamos bancos de dados cujas informações 

podemos incorporar em nosso texto, recebemos mensagens em nosso e-mail, 

podemos escutar música, jogar, participar de um fórum de discussão, ler e/ou 

acrescentar um comentário ou uma foto em nosso blog, sem esquecer de estarmos 

ligados ao MSN e “entrar” nele sempre que houver interesse etc. (p. 734). 

 

Para Monereo e Pozo (2010, p. 103), a prática dos nativos digitais de processar 

documentos ou dialogar com vários interlocutores simultaneamente está “potencializando 

uma espécie de multifuncionalidade cognitiva”. Prática semelhante ocorre quando o jovem 

assiste à televisão, ouve música no seu MP3 e troca SMS pelo celular ao mesmo tempo, ou 

ainda quando joga um game, que exige a mobilização de estratégias e técnicas diversas 

(Fantin & Rivoltella, 2010), entre muitos outros exemplos possíveis.  

Alves (2007) aponta que a capacidade de fazer diferentes coisas ou interagir com 

várias janelas cognitivas simultaneamente, assim como a rapidez no processamento de 

informações imagéticas e na disseminação de ideias, está relacionada com o pensamento 

hipertextual, que vem se desenvolvendo no uso de chats, videoconferências, comunidades 

virtuais ou games. Segundo Alves (1998a, 1998b, 2007), a interatividade propiciada por essas 

tecnologias favorece o desenvolvimento desse modo de pensamento não hierárquico, ou não 

linear, ao permitir que os sujeitos construam infinitas relações e conhecimentos a partir de seu 

desejo ou sua subjetividade, assim como de negociações coletivas. Para tanto, se faz 

necessário o exercício contínuo da autonomia, que será indispensável para o trabalho 

colaborativo nesses ambientes virtuais em que os sujeitos são pares, coautores. 

Coll e Monereo (2010) também destacam que a variedade de recursos e serviços da 

internet transforma o usuário em protagonista de seu aprendizado e abre perspectivas para o 

trabalho colaborativo e cooperativo ao possibilitar que o usuário crie, troque, compartilhe e 

reutilize os seus próprios conteúdos, jogos, personagens, aplicativos e os de outros usuários. 

Segundo Sáez Vacas (2005, citado por Monereo e Pozo, 2010), além de produtor de 

conteúdos, o usuário pode atuar também como formador ao fazer recomendações, de maneira 

incidental ou sistemática (através de informativos, videologs etc.), sobre o uso de programas e 

utilidades. Podemos imaginar que tais possibilidades de atuação são favoráveis ao alcance de 

uma verdadeira inteligência coletiva (Lévy, 1999), mencionada no capítulo anterior. 

Cabe ressaltar que muitos desses comportamentos podem ser mais facilmente 

observados num grupo de jovens “inovadores do mundo digital”, assim denominados na 
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reportagem de uma revista brasileira de publicação semanal
15

. Geralmente desde crianças, 

sozinhos e em fóruns virtuais, eles aprendem linguagens de programação, aperfeiçoam 

programas ou mesmo encontram falhas de segurança em aparelhos e aplicativos criados por 

grandes empresas, atuando como hackers
16

. Esses jovens tendem a construir um 

conhecimento técnico maior se comparados a vários usuários cotidianos das novas TIC, mas 

em ambos os grupos encontramos usuários ativos e inventivos. É o que defendem Mamede-

Neves e Duarte (2008) ao se referirem às crianças e aos jovens de hoje.  

 

[...] compõem um segmento de usuários de TIC que não só faz uso corrente das 

mesmas como, também, antecipa o que está por vir, explora de forma criativa e 

diversificada tudo o que essas tecnologias têm a oferecer, ultrapassando, inclusive, 

os limites originalmente estabelecidos para o uso regular delas (p. 777). 

 

Desta forma, as características dos modos de aprender que estão se desenvolvendo no 

uso das tecnologias digitais apontam para a constituição de um novo tipo de usuário, ou ainda 

um novo sujeito cultural, de acordo com Ferreira e Couto Junior (2009). 

 

Se o espectador já foi definido como um receptor passivo das mensagens vinculadas 

pelos meios de comunicação, hoje é consensual a ideia de que, para se referir ao 

novo usuário dos meios de comunicação e informação, o termo interator parece ser 

mais adequado, já que apresenta a ideia de alguém que atua, que escolhe, que decide 

e desencadeia as ações (s/p). 

 

A partir de observações e entrevistas realizadas com jovens jogadores de jogos 

eletrônicos, na cidade do Rio de Janeiro, Ferreira e Couto Junior (2009) destacaram que as 

possibilidades de imersão, de agenciamento e de interatividade, presentes no campo da 

realidade virtual e dos games, estão contribuindo para a instauração de modos de aprender 

fortemente ligados a atitudes de protagonismo e exploração. 

Em pesquisa também realizada com jogadores, das cidades de João Pessoa/Brasil e 

Lisboa/Portugal, Moita (2006) observou a produção de um currículo cultural-juvenil 

mediatizado pelos games e pelas trocas entre os pares em espaços extramuros escolares. Esse 

currículo seria um conjunto mais ou menos estruturado de “saberes, habilidades, 

competências, valores, atitudes e comportamentos” (p. 19), tais como: raciocínio lógico, 

agilidade de pensamento, atenção, reflexão, planejamento, curiosidade, organização, 

criatividade e compromisso. Esses aprendizados são produzidos de forma lúdica, dinâmica e 

                                                 
15

 Revista Veja, de 11 de abril de 2012. 
16

 Segundo os jovens entrevistados pela revista, os hackers, como eles próprios se consideram, buscam estudar as 

tecnologias e trazer benefícios para as empresas e os usuários, diferentemente de outros tipos de invasores 

tecnológicos, como os crackers, que atuam de forma antiética e criminosa. 
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flexível, opondo-se ao modelo pedagógico escolar mecanicista. Moita (2006) sugere, então, 

que as escolas utilizem a lógica dos games em sala de aula e preparem-se para renovar o seu 

currículo. 

Na defesa dessa ideia, Gee (2009) apresenta alguns princípios de aprendizagem que os 

bons games incorporam e que deveriam ser utilizados nas escolas, antes mesmo do uso dos 

games em si. Entre eles: espaço para correr riscos; sensação de agência e controle do que está 

sendo feito; boa ordenação dos problemas; desafio e consolidação do aprendizado; sentidos 

contextualizados das palavras; frustração prazerosa; pensamento sistemático, que considera as 

relações entre eventos; trabalho em equipes multifuncionais; e performance anterior à 

competência. 

Ainda no universo dos games, Mattar (2010) acrescenta que mesmo o senso crítico 

pode ser desenvolvido diante do estado de fluxo experimentado quando se joga. O estado de 

fluxo da consciência, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi (2008), citado por Mattar (2010), 

ocorre quando investimos nossa energia psíquica em objetivos realistas, nos desligamos do 

restante do mundo e perdemos a consciência do próprio self. Ele pode ser alcançado em 

atividades que tenham objetivos bem definidos e desafios equilibrados em relação a nossas 

habilidades, que ofereçam feedback imediato e sensação de controle sobre as ações, entre 

outras características que tornam a experiência intrinsecamente recompensadora; daí, a 

analogia com os games, apontada por Mattar (2010). Para o autor, é possível que um jogador 

esteja num estado de fluxo ao mesmo tempo em que esteja desenvolvendo seu senso crítico, 

pois o jogo lhe permite explorar os problemas em busca de soluções, assumir múltiplas 

perspectivas, praticar a dúvida etc. 

Vale lembrar que alguns modos de aprender apontados pelos autores citados acima se 

desenvolveram no uso de outras tecnologias, em épocas passadas. O pensamento não linear já 

podia ocorrer durante a leitura de um livro e podíamos fazer mais de uma coisa 

simultaneamente antes da chegada das tecnologias digitais, por exemplo, ouvir música e 

cozinhar ou dirigir. Mas estas últimas parecem ter intensificado esses e outros modos de 

aprender, além de terem feito surgir novos. Inéditos ou não, a grande maioria dos que foram 

discutidos até aqui, em geral ligados a sentimentos e atitudes de prazer, autoria, exploração e 

colaboração, parecem ser favoráveis a uma boa aprendizagem. Há, entretanto, outras versões 

sobre esse assunto. A literatura também aponta que as novas tecnologias vêm contribuindo 

para o desenvolvimento de modos de aprender empobrecidos. 

Em crítica dirigida à “era do entretenimento” – centrada numa cultura da imagem, cuja 

mídia basilar é a televisão – que superou a cultura impressa, Postman (1985, citado por 
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Kellner, 2011) apontou a perda das habilidades de discurso crítico, argumentação racional e 

pensamento analítico. O discurso da mídia eletrônica seria, portanto, incoerente, irracional e 

fragmentado, enquanto o discurso impresso teria características opostas a essas. A própria 

mídia eletrônica e a cultura da imagem teriam características negativas: trivial, frívola e 

subversiva em relação aos bons valores. 

Babin e Kouloumdjian (1989) levantaram algumas queixas da cultura anterior à então 

geração do audiovisual e do computador, que se assemelham às mencionadas acima: baixa 

capacidade de concentração, menor seriedade e profundidade dos conhecimentos, aumento da 

passividade, perda do espírito crítico e do raciocínio. 

Na era digital, permanecem as críticas sobre o modo pouco aprofundado de produção 

de conhecimento. Segundo Simone (2000, citado por Monereo e Pozo, 2010, p. 109), “a 

revolução cibernética fez com que ‘o conhecimento circulasse principalmente em suas formas 

debilitadas, escassamente explícitas, carente de máximas e de regras’”. O imediatismo, a não 

sequencialidade e mesmo a simplicidade das TIC estariam provocando um retorno às formas 

orais de comunicação, assim utilizadas em e-mails, chats e mensagens SMS, que possuem 

mais valor pragmático do que epistêmico. 

Crítica semelhante é feita em relação à prática de plágio, ou seja, a “apropriação 

indevida de um texto ou parte dele, sem referência ao autor, portanto apresentado como sendo 

de autoria da pessoa que dele se apodera” (O. Silva, 2008, p. 360), que se tornou mais fácil e 

comum em razão da acessibilidade e possibilidade de modificação dos hipertextos digitais. 

Para além de questões éticas e legais que envolvem o plágio, praticá-lo pode favorecer a 

acomodação e a simples reprodução de saberes, ao invés de contribuir para a constituição da 

autoria, entendida como um exercício dialético de autonomia e de consciência do outro (O. 

Silva, 2008). 

Como adianta a autora acima citada, a questão da autoria na era digital é também um 

tema controverso. Ao estudar a comunidade virtual da Wikipédia, uma enciclopédia online 

gratuita e livre, Rosado (2008) considera que esse tipo de ambiente e ferramenta digital 

podem servir apenas para a repetição, resumo e memorização de informações, caso o 

paradigma educacional em jogo seja o da transmissão, e não o da cooperação, baseado na 

concepção construtivista de aprendizagem, segundo a qual a construção do conhecimento 

ocorre de modo permanente e a partir da interação dialética do sujeito com o meio, com os 

objetos e com as pessoas. Entretanto, o autor coloca a ênfase sobre o formato digital como 

possibilitador de novas formas de praticar a autoria, em especial a autoria textual coletiva 
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através dos sistemas wiki, mas também a autoria individual, cujo exercício já havia sido 

facilitado por outras ferramentas, tais como blogs e editores de texto convencionais. 

Outra característica dos novos modos de aprender aberta a discussões é a habilidade 

multitarefa. Segundo Fantin e Rivoltella (2010), esta também pode prejudicar a reflexão e o 

aprofundamento, pois implica que a atenção se desloque de uma coisa a outra de forma 

superficial e descontínua. Mas os próprios autores defendem que tal habilidade é um aspecto 

positivo das novas tecnologias sobre a cognição humana. 

As críticas apresentadas nos ajudam a perceber que as transformações que estão 

ocorrendo nos modos de aprender não são necessariamente positivas, mas parecem fazer parte 

da “exigência cognitiva e comunicacional das novas gerações que emergem com a 

cibercultura” (M. Silva, 2008, p. 69). Aqui, entretanto, abrem-se novas controvérsias
17

. Os 

alunos de hoje podem ser considerados legítimos “nativos digitais” no que diz respeito à 

familiaridade no uso das tecnologias digitais e ao desenvolvimento de novos modos de 

aprender? Os professores, por sua vez, estão preparados para lidar com esses “novos alunos” e 

com as novas tecnologias? Aliás, como integrá-las às práticas pedagógicas? A seguir, iremos 

nos dedicar a discutir essas questões. 

 

Alunos e professores na era digital: diferenças geracionais? 

 

Para definir as novas gerações, que estão crescendo na era da tecnologia digital e 

desenvolvendo novas formas de ser e estar no mundo, outras expressões podem ser 

encontradas na literatura – além da expressão já mencionada “nativos digitais” – tais como 

screenagers, de Rushkoff (1999), e geração net ou geração digital, de Tapscott (1999), ambos 

citados por Alves (2008). Segundo uma classificação que define as gerações hoje existentes, 

estaríamos falando da nova geração Z, referente aos indivíduos nascidos a partir de meados da 

década de 1990, e também da geração Y, aqueles que nasceram da década de 1980 até meados 

da década de 1990
18

. 

Considerando que as tecnologias criam marcas temporais ou geracionais, e frente à 

maior velocidade com a qual novos dispositivos estão sendo produzidos nos últimos anos, 

                                                 
17

 Uma controvérsia pode ser definida “como um debate (ou uma polêmica) que tem por ‘objeto’ conhecimentos 

científicos ou técnicos que ainda não estão totalmente consagrados” (Pedro, 2010, p. 87). Em nossa pesquisa, 

buscamos seguir as controvérsias travadas entre os atores envolvidos no fenômeno estudado, tal como propõe a 

Teoria Ator-Rede, conforme veremos no próximo capítulo.  
18

 As gerações anteriores são: geração dos Baby Boomers, nascidos após o fim da segunda guerra mundial até a 

metade da década de 1960; e geração X, dos indivíduos que nasceram a partir de meados da década de 1960 e na 

década de 1970. Essas datas foram apresentadas em reportagens exibidas na Série “Gerações”, em 2010, no 

Jornal da Globo. 
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podemos supor que o intervalo entre as gerações tornou-se mais curto. Como discutido na 

reportagem
19

 de um telejornal exibido em cadeia nacional, se antes calculávamos a geração 

como sendo um período de 25 anos, hoje já podemos falar em uma geração a cada 10 anos, o 

que implica em um maior número de “pessoas diferentes” convivendo em casa, no mercado 

de trabalho e na escola. 

Foi levando em conta as diferenças entre a geração atual e as anteriores – neste caso, 

com relação aos modos como aprendem – que o conceito de “nativos digitais” foi elaborado 

em comparação ao de “imigrantes digitais” (Prensky, 2001a, 2001b). Nascidos na era pré-

digital, estes últimos acostumaram-se a aprender “lentamente, passo a passo, uma coisa por 

vez, individualmente e, acima de tudo, seriamente” (2001a, p. 2). Eles estão aprendendo mais 

tardiamente a nova linguagem dos computadores, dos games e da internet. Assim, acabam 

conservando o “sotaque” de sua linguagem natural, que pode ser notado em práticas como ler 

o manual ao invés de presumir que o próprio programa lhe ensina a usá-lo, imprimir um 

documento escrito no computador para editá-lo, ou telefonar para perguntar ao destinatário se 

ele recebeu o e-mail enviado. 

Tendo em mente as características dos nativos digitais, discutidas anteriormente, 

podemos imaginar que as diferenças entre as gerações gerem dificuldades de comunicação. 

Como dizem Babin e Kouloumdjian (1989, p. 10), “a imagem que vem ao espírito não é a de 

uma batalha organizada entre duas gerações, mas a de dois barcos que se cruzam, de longe, 

enviando sinais incompreensíveis um ao outro”. 

Se considerarmos que os alunos e os professores de hoje são nativos e imigrantes 

digitais, respectivamente, as diferenças geracionais chegam às salas de aulas. Segundo a 

metáfora utilizada por Green e Bigum (2011), os professores estão diante de alienígenas, 

criaturas estranhas que ali entram e tomam seus assentos. Em acordo com as ideias já 

apresentadas em nosso trabalho, os autores defendem que, a partir do nexo entre a cultura 

juvenil e as novas tecnologias do texto, da imagem e do som, emergiu um novo tipo de 

estudante, com novas necessidades, capacidades, estruturas de identidade e valores, ou seja, 

um novo modo de existência
20

. Entretanto, sob outro ponto de vista (especialmente, dos 

alunos), os estranhos alienígenas são os professores e os adultos de forma geral. 

 

Tendo em vista que será a juventude que herdará a terra, que é ela que já habita o 

futuro, em muitos sentidos, não deveríamos contemplar a possibilidade de que 
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 Exibida na Série “Gerações”, mencionada na nota anterior. 
20

 Para a TAR, a proliferação de híbridos se dá de forma incessante a partir das inúmeras misturas que os 

actantes vão fazendo nas redes, através dos processos de tradução (Latour, 1994a). 
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somos nós os/as que estamos sendo, assim, cada vez mais, transformados/as em 

“outros/as”, com nossos poderes se desvanecendo, no momento mesmo em que os 

exercemos, cada vez mais estrangeiros/as em nossas próprias salas de aula e na 

cultura pós-moderna, de forma mais geral? (p. 208). 

 

Para muitos professores, um dos grandes desafios atuais se deve ao fato de que os 

novos modos de aprender de seus alunos “alienígenas” colocam em questão os modos com os 

quais eles próprios aprenderam e os métodos que, consequentemente, utilizam para ensinar. 

Esse novo desafio educacional pode ser definido, segundo Lévy (1999, p. 172), como a 

necessidade de “acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que 

questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 

educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de professor e de aluno”. 

Para os novos alunos, por sua vez, o desafio seria aprender através dos métodos de 

ensino de seus professores “alienígenas”, que se distanciam daqueles com os quais eles 

próprios aprendem diariamente, em interação com as novas tecnologias e com seus pares. 

Como assinalam Belloni e Gomes (2008, p. 734), “a sala de aula convencional deve parecer 

às crianças linear, sem graça e totalmente desinteressante, senão pelos conteúdos (que podem 

interessar às crianças), certamente pela forma (magistral, hierárquica, expositiva, com quadro 

de giz e pouquíssimas imagens)”. 

Entretanto, é controversa a ideia de que existem diferenças radicais nos modos como 

jovens e adultos, alunos e professores, nativos e imigrantes digitais, se apropriam das novas 

tecnologias. A pesquisa “Mestres na Web”
21

, que investigou a relação de professores do 

ensino médio com a internet, verificou que eles fazem uso dela predominantemente para fins 

de estudo ou trabalho e não gostam de participar de chats, blogs etc. (Mamede-Neves, 2010b). 

Entretanto, esta realidade não condiz com a de todos os professores. Martins (2011) compara 

os resultados acima com outros encontrados em sua pesquisa, realizada com professores que 

já faziam uso de mídias digitais, especialmente a internet, em sua prática docente. Ela 

identificou o uso de blogs, fotologs, MSN, Skype, Google Talk e também de redes sociais.  

Outros autores também falam do uso de tecnologias diversas – tais como celulares, i-

pods (Rivoltella, 2010) e games (Mattar, 2010) – pelos adultos, aqueles que deveriam ser 

considerados imigrantes digitais devido à época em que nasceram. Muitos deles revelam 

interesse e familiaridade no uso das novas tecnologias, assim como podem desenvolver os 

modos de aprender que a literatura vem apontando como sendo típicos da nova geração. 
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 Realizada com os professores dos alunos participantes da pesquisa “Jovens em Rede”, mencionada 

anteriormente. 
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Assim, como apontam Monereo e Pozo (2010), não devemos considerar a idade como 

causa determinante do tipo de uso que cada um faz das TIC. Para os autores, não existe 

necessariamente um abismo entre gerações, mas sim um abismo sociocognitivo, ou seja, uma 

separação entre os modos de pensar e de relacionar-se com o mundo daqueles que fazem uso 

esporádico ou circunstancial das novas tecnologias e daqueles que as utilizam cotidianamente. 

Essa ideia questiona não apenas o conceito de imigrantes, mas também o de nativos 

digitais. Segundo Belloni e Gomes (2008), nem todos os jovens estão desenvolvendo novos 

modos de aprender, mas predominantemente aqueles que têm acesso domiciliar às TIC, 

geralmente pertencentes às classes sociais mais favorecidas. Entretanto, as autoras defendem 

que “a interação entre pares e com adultos, em situações favoráveis e inovadoras de 

aprendizagem e com uso pedagógico apropriado das TIC” (p. 727), pode levar o público 

menos favorecido a desenvolvê-los. 

O conceito de nativos digitais deve ainda ser repensado pelo fato de que os novos 

modos de aprender que os jovens estão desenvolvendo podem permanecer limitados aos 

espaços extraescolares em que eles fazem uso das TIC, como constatou a pesquisa de Martins 

(2011), citada acima. 

 

Os professores pioneiros
22

 vêm desenvolvendo suas práticas através da inserção 

tecnológica, mas percebem que os alunos, apesar de usuários das mídias digitais em 

suas vidas, ainda não conseguiram ressignificar a sua atitude de estudante. 

Permanecem com a visão do processo chamado por muitos professores de 

“Industrial”, um processo de fala-responde, no qual os alunos só estudam para 

provar em avaliação o quanto armazenaram de informação (p. 145).  

 

Muitos alunos, portanto, não extrapolam o processo “industrial”, reproduzido há anos 

na escola, mesmo quando os professores propõem atividades que integram novas tecnologias 

e princípios de autonomia, colaboração e reflexão. Neste caso, poderíamos nos perguntar: 

quem são os nativos e quem são os imigrantes digitais? 

Um resultado encontrado na pesquisa “Jovens em Rede” (Mamede-Neves, 2010b) 

também sugere que os alunos mantêm antigos modos de aprender, pelo menos no que diz 

respeito à aprendizagem de conteúdos escolares: 28% dos entrevistados consideraram o livro 

didático tradicional como o melhor suporte para o estudo – embora esse resultado tenha se 

aproximado da preferência pelo livro didático fortemente ilustrado e por sites da internet. 

                                                 
22

 Conceito utilizado na pesquisa em questão para referir-se aos professores não resistentes às inovações 

tecnológicas, ou seja, que já estão familiarizados com as ferramentas da Web e fazem uso delas em sua prática 

docente. 



    45 

 

 

O próprio Prensky (2009), em artigo publicado quase uma década após ter proposto a 

categorização em questão, sugeriu um novo conceito, o de sabedoria digital. Esta se refere 

tanto “a sabedoria decorrente do uso da tecnologia digital para ter acesso a um poder 

cognitivo superior à nossa capacidade inata e a sabedoria no uso prudente da tecnologia para 

melhorar nossas capacidades”. 

Na nova categorização proposta por Prensky (2009), um “sábio digital” é aquele que 

percebe essas potencialidades das novas tecnologias, utilizando-as de modo crítico e 

responsável. Há ainda dois novos perfis de usuários: o “inteligente digital”, que possui 

fluência – anteriormente atribuída apenas ao nativo digital – no uso das tecnologias, mas não 

as utiliza para melhorar suas capacidades cognitivas de forma positiva; e o “estúpido digital”, 

termo que o próprio autor considera humilhante, mas também útil para descrever aquele que 

utiliza as tecnologias de modo imprudente, malicioso ou mesmo se recusa a considerar as suas 

potencialidades. Apenas o primeiro, portanto, desenvolve a sabedoria digital, conceito que, 

segundo o autor, transcende a divisão geracional entre nativos e imigrantes digitais. Afinal, 

qualquer pessoa, de qualquer idade, pode tornar-se um sábio digital. 

Assim, as novas Tecnologias da Informação e Comunicação atingem, de maneiras 

diversas, tanto quem nasceu como quem não nasceu na era digital. Entendemos que a escola 

se configura como um espaço privilegiado para flagramos como se dá a relação entre 

representantes – alunos e professores – de diferentes gerações e as novas tecnologias que ali 

estão chegando. 

 

Desafios no uso das novas TIC na escola 

 

Se o livro, a televisão, o videocassete e outras TIC já chegaram a muitas escolas – 

embora nem sempre tenham sido incorporadas nas práticas pedagógicas – agora é a vez das 

tecnologias digitais. No caso das escolas públicas brasileiras, âmbito onde a nossa pesquisa se 

desenvolve, as novas tecnologias chegam principalmente através de programas do Governo 

Federal, como o ProInfo – Programa Nacional de Tecnologia Educacional
23

. 

Conforme o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o ProInfo, 

este tem como objetivos: 
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 Inicialmente denominado Programa Nacional de Informática na Educação, criado pela Portaria nº 522, de 9 de 

abril de 1997.  
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I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 

II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação; 

III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 

Programa; 

IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias 

digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; 

V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por 

meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 

VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 

 

Para que tais objetivos sejam cumpridos, caberá ao Ministério da Educação (MEC): 

 

I - implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos 

digitais nas escolas beneficiadas; 

II - promover, em parceria com os Estados, Distrito Federal e Municípios, programa 

de capacitação para os agentes educacionais envolvidos e de conexão dos ambientes 

tecnológicos à rede mundial de computadores; e 

III - disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e sistemas de informações. 

 

Segundo informações disponíveis no site oficial do MEC, o primeiro item inclui 

especialmente o fornecimento de laboratórios de informática contendo computadores com 

acesso a internet. Mas, com a finalidade de levar tecnologias diretamente às salas de aulas, há 

também a oferta de outros equipamentos digitais, como o projetor multimídia
24

, além de 

outros programas, como o PROUCA (Programa Um Computador por Aluno). O segundo item 

inclui a oferta de cursos, em nível básico e avançado, voltados para a promoção do uso 

didático-pedagógico das TIC. O cumprimento do último item, por sua vez, ocorre através de 

vários meios, tais como o canal TV Escola e o Portal do Professor. 

O computador e outras tecnologias digitais também têm chegado às escolas da rede 

particular, ainda que, em muitos casos, seja uma estratégia de modernização e de sedução de 

clientes, e não necessariamente de melhoria do ensino e da aprendizagem, como Santos 

(2003) constatou ao investigar o uso da internet em vintes escolas, públicas e particulares, de 

Brasília. Embora muitas escolas estejam equipadas, diversos estudos indicam que o processo 

de integração das novas TIC na educação tem sido lento e cheio de desafios.  

Leitão, Abreu e Nicolaci-da-Costa (2005) apresentaram os resultados de uma pesquisa 

que investigou as reações de professores do ensino fundamental e médio frente às mudanças 

pessoais e profissionais decorrentes do contato com seus alunos usuários da internet. Muitos 

deles sentem a necessidade de utilizar a rede para conhecer melhor a realidade em que os 
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 Reúne projeção, computador e acesso a internet em um único equipamento. 
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alunos se encontram imersos e o novo perfil destes, assim como têm se mobilizado para 

transformar suas práticas pedagógicas. Mas são raros os que já utilizam a internet em sala de 

aula. 

Numa pesquisa que objetivou estudar as interações entre os jovens e a internet, Belloni 

(2004) verificou que uma pequena porcentagem deles conheceu esta ferramenta na escola 

(20%), recebeu informações sobre novos sites por parte de seus professores (8%), ou sequer 

utiliza frequentemente a internet para pesquisa escolar (23%).  

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa sobre a Geração Interativa na 

Ibero-América, de Sala e Chalezquer (2008), citados por Martins (2011): apenas um de cada 

dez alunos brasileiros disse ter aprendido a usar a internet com os professores; e 50% dos 

alunos responderam que nenhum de seus professores utiliza a internet para explicar a matéria 

ou estimula o seu uso como recurso de estudo, sendo este o pior índice entre os países da 

América Latina. 

A pesquisa “Mestres na Web”, citada anteriormente, também constatou que os 

professores, embora utilizem o computador para preparar material escolar, fazem pouco uso 

dele e da internet em aulas, mesmo tendo afirmado que possuem tempo livre e liberdade para 

utilizá-los nas escolas em que trabalham. Assim, segundo Mamede-Neves (2010b), 

predominam as aulas expositivas e o uso de material impresso. 

Um estudo
25

 sobre a implantação e o uso de TIC em escolas de ensino fundamental e 

médio na Espanha, descrito por Coll, Mauri e Onrubia (2010), também verificou que os 

professores utilizam as TIC mais frequentemente para o trabalho pessoal, e menos em sua 

prática docente, mesmo manifestando uma atitude positiva com relação às TIC. Outra 

discrepância encontrada foi entre os conhecimentos e as habilidades que os alunos afirmam 

ter no uso das TIC e o pouco aproveitamento que é feito delas nas escolas. 

Quanto aos tipos de uso das tecnologias digitais em educação, presencial e mesmo à 

distância, a literatura aponta que, muitos deles, exploram as suas potencialidades de forma 

limitada ou reproduzem métodos tradicionais de ensino. Ao analisar o estudo mencionado 

acima e outros estudos internacionais, Coll et al. (2010) concluem que, em geral, existe a 

dificuldade de se implementar usos inovadores das TIC, tanto por parte dos professores 

quanto dos alunos. Tipos de uso relacionados com a criação, comunicação e colaboração são 

escassos, enquanto prevalecem os tipos periféricos e aplicações de nível baixo – como 

digitação de textos e atividades de busca e processamento de informações – que “reforçam as 
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 Realizado conjuntamente pelo Instituto de Avaliação e Assessoria Educacional do Ministério da Educação da 

Espanha, Neturity e pela Fundação Germán Sánchez Ruipérez. 
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práticas educacionais existentes em vez de transformá-las” (Cuban, 2003 citado por Coll et 

al., 2010, p. 74). 

Num estudo nacional, que investigou como os computadores eram utilizados em 

escolas do município de Florianópolis, Gomes (2001) identificou o desenvolvimento de 

propostas inovadoras em duas das seis escolas participantes (projetos interdisciplinares e uso 

de softwares de autoria, por exemplo). Contudo, em todas elas, o processador de textos foi o 

recurso mais utilizado, o que indicou um uso mais instrumental do computador.  

Há mais de uma década, Maçada e Tijiboy (1998) apontaram que a internet, ao 

possibilitar a criação de ambientes cooperativos de aprendizagem em educação à distância, 

podia impulsionar a mudança do paradigma diretivo/linear para o interativo/construtivo, mas 

que ela vinha sendo utilizada predominantemente como um canal de transmissão de 

informação. Podemos verificar que ainda hoje continua a haver esta subutilização da internet, 

inclusive em EAD. Segundo M. Silva (2008), grande parte dos cursos online ainda mantém o 

modelo comunicacional estático, centrado na transmissão de informações e voltado para a 

memorização e a repetição. 

Um fator que pode estar contribuindo para a lenta introdução e a utilização pouco 

inovadora das novas tecnologias em educação é a tendência de muitos professores em adaptar 

o uso das tecnologias a seus pensamentos e métodos pedagógicos. Partindo dos estudos de 

Sigalés (2008), Coll et al. (2010) apontam que os professores com uma visão mais tradicional 

do ensino e da aprendizagem tendem a utilizar as TIC para reforçar suas estratégias de 

transmissão de conteúdos, enquanto aqueles que têm uma visão mais ativa tendem a utilizá-

las para promover o trabalho exploratório, autônomo e colaborativo por parte dos alunos. 

Cabe ressaltar que os métodos pedagógicos de cada um estão, por vezes, amparados 

nos modos pelos quais se acostumou a aprender. No caso de muitos professores de hoje, na 

condição de imigrantes digitais, seus modos de aprender não incluem as novas tecnologias ou 

mesmo os princípios que elas incorporam, como vimos acima. Além disso, muitos deles 

podem deixar de utilizar os novos recursos tecnológicos e ambientes digitais em sala de aula 

devido ao desconforto sentido por não interagir tão facilmente com eles, ao contrário de 

muitos alunos, nativos digitais.  

Diante da diversidade de informações e da facilidade de acesso oferecidas pela 

internet, outra fonte de desconforto para o professor, segundo Abreu e Nicolaci-da-Costa 

(2006), pode ser a perda de seu papel de detentor de verdades absolutas e duradouras e de 

exclusivo possuidor de conhecimento. A. Lemos (Bienal do Livro de São Paulo, 20 de agosto 

de 2010) ilustra essa relação entre professor e aluno ao dizer que o primeiro costumava ter um 
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livro escondido – diferente do livro básico dos alunos – para mostrar que era “sabido”. Ele era 

pouco questionado pelos alunos, que não tinham acesso a muitas fontes em que poderiam 

buscar informações. A cibercultura, entretanto, provoca uma mudança nessa relação ao trazer 

a possibilidade de ampliação da leitura (através do acesso imediato a informações de todo o 

mundo, em quaisquer línguas e formatos) e da escrita
26

, ou seja, da produção de conteúdo. 

Poderíamos dizer que agora, mais do que nunca, revela-se inadequada a conhecida educação 

bancária, na qual “o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber” (Freire, 1987, p. 58).  

Outro fator que pode estar contribuindo para a pouca ou a subutilização das 

tecnologias em educação é a supervalorização de seus possíveis efeitos negativos sobre os 

modos de ser e de agir daqueles que fazem uso intenso delas. Entre esses efeitos, vimos acima 

alguns diretamente relacionados à aprendizagem, como o surgimento de modos simplificados 

e pouco elaborados de produção de conhecimentos. 

A capacidade de gerar comportamentos violentos também é comumente atribuída às 

novas tecnologias, especialmente os jogos eletrônicos. Ao contrário, em pesquisa realizada 

com jovens jogadores, Alves (2004) percebeu que a violência emerge mais como um sintoma 

que sinaliza questões afetivas e socioeconômicas e que os jogos podem inclusive atuar como 

espaço de catarse e ressignificação. Mas a autora ressalta que os conteúdos violentos das 

imagens podem levar à banalização da violência, o que torna necessária a mediação escolar, 

familiar e dos próprios pares para a construção de leituras críticas.  

Nicolaci-da-Costa (2002a) cita efeitos negativos da internet que foram sugeridos por 

estudos internacionais, principalmente norte-americanos: compulsão, dependência, problemas 

pessoais e sociais característicos do vício, além de isolamento social, solidão e depressão, 

decorrentes desse uso intensivo. A autora (2002a, 2002b) considera que a negatividade 

atribuída aos novos comportamentos e sentimentos gerados pela difusão da internet é 

decorrente de um apego extremado a uma ordem antiga e estável e da dificuldade de lidar 

com as transformações e desconfortos que fazem parte de qualquer quadro de mudança social. 

Lévy (1993) também defende essa ideia, ao discutir as transformações cognitivas geradas pela 

informática. 
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 A liberdade de escrita é considerada por Lemos (2006) uma das três leis fundadoras da cibercultura, lei esta 

que o autor chama de “liberação do polo da emissão”. As outras duas seriam: o “princípio de conectividade 

generalizada”, que diz respeito à possibilidade de conexão em rede de tudo e de todos; e a “reconfiguração” de 

formatos midiáticos, práticas comunicacionais, instituições e estruturas sociais. 
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É grande a tentação de condenar ou ignorar aquilo que nos é estranho. É mesmo 

possível que não nos apercebamos da existência de novos estilos de saber, 

simplesmente porque eles não correspondem aos critérios e definições que nos 

constituíram e que herdamos da tradição (p. 117). 

 

O cenário atual do uso das tecnologias em educação também é influenciado pela 

deficiência dessa temática nos cursos de formação de professores. Partindo de um amplo 

estudo sobre a formação inicial e continuada e sobre a carreira dos professores no Brasil, Gatti 

e Barreto (2009, p. 154) constataram que os “saberes relacionados a tecnologias no ensino 

estão praticamente ausentes” nas licenciaturas analisadas (Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências Biológicas), que são responsáveis pela formação inicial de professores que irão 

lecionar no ensino fundamental e médio. 

Cabe ressaltar que muitos dos cursos de capacitação dos professores decorrentes de 

iniciativas governamentais são oferecidos na modalidade “à distância”. É o que ocorre 

também nas especializações do programa Mídias na Educação ou nos próprios cursos 

voltados para a formação inicial de professores da educação básica da rede pública, ambos 

ofertados pela UAB (Universidade Aberta do Brasil)
27

, através de instituições públicas de 

ensino superior. Isso significa que os professores precisam saber lidar com as novas 

tecnologias não apenas para utilizá-las com os seus alunos, mas também em sua formação. 

Para participar desses cursos, aqueles que não possuem familiaridade no uso das tecnologias 

se deparam com a dificuldade de interagir com ambientes virtuais de aprendizagem por eles 

desconhecidos. 

Há ainda o fato de que as tecnologias digitais não chegaram a todas as escolas. A 

escassez e mesmo a precariedade de recursos de tecnologias (computadores, periféricos e 

acesso à internet) em algumas delas certamente impõe limites quanto às possibilidades de 

atividades de ensino e aprendizagem que professores e alunos podem desenvolver. 

Por mais diversos que sejam os fatores que estão dificultando a integração das novas 

tecnologias na educação, elas já demonstraram aquilo que Coll et al. (2010) chamam de 

“potencial” para inovar os processos de ensino e aprendizagem. Mas a concretização desse 

potencial depende dos pressupostos pedagógicos subjacentes ao uso das tecnologias, como 

mencionamos acima. Para a efetiva transformação da educação tradicional, veremos a seguir 

que os professores estão sendo convidados a reinventar o seu papel.  
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 A UAB, criada em 2006, substituiu o Pró-Licenciatura, programa destinado ao oferecimento de cursos de 

Graduação (Licenciaturas) à distância para os professores atuantes na rede pública sem a qualificação necessária 

(Carvalho & Pimenta, 2010).   
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Rumo à inovação educacional 

 

Para tornar as práticas pedagógicas atualizadas com os novos modos de produção de 

conhecimento impulsionados pelas tecnologias digitais, não basta o uso em si ou a simples 

incorporação das TIC. Sendo assim, como elas devem ser utilizadas? Qual deve ser o papel do 

professor? 

Vários autores citados em nosso trabalho propõem diferentes modalidades de uso ou 

relatam experiências promissoras do ponto de vista da sua capacidade para inovar a educação. 

Entre os dispositivos informatizados e algumas das possibilidades abertas por eles, Lévy 

(1999) destaca: a participação em conferências eletrônicas nas quais podem intervir os 

melhores pesquisadores de determinada disciplina; o compartilhamento de suportes 

hipermídia, como bancos de dados interativos online, que permitem o acesso fácil, rápido e 

direto a grandes conjuntos de informações atualizadas; e a prática de fenômenos complexos 

nos sistemas de simulações gráficas interativas, a baixo custo e sem exposição a situações 

perigosas ou difíceis de controlar. 

Mattar (2010) analisa uma vasta literatura sobre o uso de games em educação e sugere 

várias modalidades: jogar em sala de aula ou propor que os alunos joguem como lição de casa 

games educativos ou comerciais que integrem bons princípios de aprendizagem; sugerir 

atividades mais tradicionais, como leituras, resenhas, debates e desenhos, utilizando como 

temas ou referências os games que são jogados fora da escola; oferecer suporte e acesso a 

ferramentas adequadas para que os alunos produzam games, partindo do domínio que eles já 

possuem dessas ferramentas e possibilitando que construam conhecimentos mais sofisticados 

sobre os aspectos dos jogos; incluir os princípios de aprendizagem dos bons games no próprio 

ensino, como exploração, diversão, percepção do progresso alcançado, menor custo do 

fracasso e possibilidade de aprender com o erro; e ainda integrar o designer de games no 

planejamento de currículos, cursos e materiais pedagógicos. 

Em uma pesquisa que propôs aos alunos a construção de jogos matemáticos no 

computador, Gomes (2003) observou o exercício da autonomia – quando eles aplicaram a 

novas situações o que tinham aprendido anteriormente ou exploraram de forma mais 

abrangente as funções de programação indicadas pela professora – e da colaboração e 

cooperação, através das trocas de informações entre subgrupos e grupos de trabalho. Martins 

(2011) verificou o uso de blogs em sala de aula como incentivo à prática da leitura e escrita, à 

discussão de conteúdos, disciplinares ou não, e aos trabalhos interdisciplinares. Embora 

alguns professores tenham utilizado os blogs apenas para postar informações e atividades 
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diretivas, outros incentivaram a autoria, a construção coletiva, a participação dos alunos 

através da produção de materiais e conteúdos diversos. Moita, Rodrigues e Silva (2008) 

relatam o uso do Moodle – ambiente virtual de aprendizagem, muito utilizado em cursos à 

distância – em aulas presenciais de matemática no ensino médio. Os próprios alunos 

ressaltaram a maior interatividade e liberdade oferecidas pela ferramenta. 

Segundo Coll et al. (2010), os usos efetivos que professores e alunos fazem das TIC 

dependem tanto do projeto técnico-pedagógico das atividades de ensino e aprendizagem 

quanto da redefinição que eles fazem desse projeto, dos procedimentos e das normas de uso 

das ferramentas tecnológicas nele incluídos. Essa redefinição ocorre a partir de uma série de 

fatores pessoais e institucionais, mas principalmente a partir da própria dinâmica interna da 

atividade conjunta que os membros desenvolvem em torno dos conteúdos e das tarefas. 

Alguns tipos gerais de usos das TIC foram pensados por Coll et al. (2010) e agrupados 

em cinco categorias, embora os próprios autores tenham assinalado que elas estão em fase de 

contraste e revisão: 

 

 As TIC como instrumentos mediadores das relações entre alunos e conteúdos (e 

tarefas) de aprendizagem, em atividades como exploração e análise de conteúdos 

através de bancos de dados, simulações etc.; 

 As TIC como instrumentos mediadores das relações entre professores e conteúdos (e 

tarefas) de ensino e aprendizagem, por exemplo, no registro e na preparação de 

atividades a serem desenvolvidas nas salas de aula; 

 As TIC como instrumentos mediadores das relações entre professores e alunos ou dos 

alunos entre si, em trocas comunicacionais ligadas a assuntos extraescolares; 

 As TIC como instrumentos mediadores da atividade conjunta desenvolvida por alunos 

e professores durante a realização das tarefas ou atividades de ensino e 

aprendizagem, como auxiliares das explicações do professor ou da demonstração dos 

resultados das tarefas por parte dos alunos, por exemplo; 

 As TIC como instrumentos configuradores de ambientes ou espaços de trabalho e de 

aprendizagem, sejam ambientes online direcionados ao trabalho colaborativo ou à 

aprendizagem individual. 

 

Como destacado por Coll et al. (2010), nenhuma das cinco categorias é melhor do que 

as outras no que diz respeito à capacidade de inovar a educação. Em todas elas podemos 
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encontrar usos inovadores e outros que parecem não acrescentar nenhuma transformação ao 

processo ensino-aprendizagem. Mas, segundo os autores, isso não deve nos levar a baixar as 

expectativas sobre o potencial das TIC. Elas apresentam características específicas que, em 

determinados contextos de uso, ou seja, dependendo das intenções e propostas pedagógicas 

em jogo, podem gerar inovação e aperfeiçoamento que seriam impossíveis ou muito difíceis 

de serem alcançados sem elas.  

Gomes (2002) sintetiza duas maneiras gerais de utilização do computador no processo 

de ensino e aprendizagem. Apenas a segunda pode fazer com que ele, assim como as demais 

TIC, cumpra o seu potencial transformador. 

 

(1ª) Para tornar mais fáceis as rotinas de ensinar e aprender, nesse caso o 

computador estaria sendo empregado como máquina de ensinar e repetindo os 

mesmos esquemas do ensino tradicional e (2ª) como organizador de ambientes de 

aprendizagens em que os alunos são encorajados a resolverem situações-problemas e 

o professor capaz de identificar e respeitar o estilo de pensamento de cada um, ao 

mesmo tempo em que os convida a refletirem sobre o seu pensar (pensamento 

reflexivo); neste caso o ensino estará sendo inovador (p. 4). 

 

Em Papert (1994), essas duas abordagens são respectivamente definidas como 

instrucionismo e construcionismo. A primeira pressupõe que a aprendizagem melhora com o 

aperfeiçoamento da instrução. Assim, resta à escola buscar estratégias para ensinar melhor. O 

Construcionismo, por sua vez, não questiona categoricamente o valor da instrução, mas tem 

como meta “ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino” 

(p. 125). 

Partindo do provérbio popular africano “se um homem tem fome, você pode dar-lhe 

um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar”, Papert (1994) compara as 

duas abordagens: o instrucionismo, filosofia presente na educação tradicional, alimenta os 

alunos com o peixe, isto é, o conhecimento que eles supostamente precisam saber; e o 

construcionismo ensina os alunos a pescar, apresenta boas varas de pesca (como os 

computadores) e lhes ajuda a localizar águas férteis, onde possam usar, pensar sobre e brincar 

com o conhecimento. O construcionismo, portanto, defende a aprendizagem por experiência e 

exploração, opondo-se à ideia do pensamento concreto como um estágio anterior e menos 

sofisticado em relação ao pensamento abstrato. 

Mas as tecnologias digitais, embora integrem bons princípios e também conteúdos de 

aprendizagem, não deverão substituir o professor, pelo menos não em todas as suas funções, 

como pondera Litto (2006). 
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Quando computadores começaram a chegar às salas de aula no fim da década de 

1980, muitos professores perguntaram se o computador substituiria o professor; a 

resposta padrão era: naquilo em que o professor pode ser substituído (atividades 

repetitivas, entrega rotineira de conhecimento mastigado, tarefas administrativas), 

sim, pode e deve ser substituído pela máquina, de forma que o professor, em carne e 

osso, tenha a oportunidade de fazer um trabalho mais nobre, mais sagrado do que faz 

hoje (p. 77). 

 

Assim, em função da maior eficácia do computador na realização de tarefas antes 

realizadas predominantemente com o uso do livro didático e de aulas expositivas, faz-se 

necessário que o professor assuma um novo papel. Segundo Lévy (1999), graças aos novos 

dispositivos de aprendizagem em grupo, alunos e professores podem partilhar os recursos 

materiais e informacionais que possuem e, assim, estes últimos também aprendem e atualizam 

seus saberes disciplinares e suas competências pedagógicas. Além disso, o papel do professor 

deve deslocar-se da difusão dos conhecimentos para o incentivo da aprendizagem e do 

pensamento. Grande defensor da inteligência coletiva na era da cibercultura, Lévy (1999) diz 

que o professor deve acompanhar e gerir as aprendizagens do grupo de alunos através de 

atividades como “o incitamento às trocas de saberes, a mediação relacional e simbólica, a 

pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc.” (p. 171).  

Coll e Monereo (2010, p. 31) também apontam que, diante da diversidade de meios e 

recursos oferecidos pelas novas TIC, parece inevitável que o professor abandone 

progressivamente o papel de “transmissor de informação, protagonista central das trocas entre 

seus alunos e guardião do currículo”. Seus novos papéis seriam de “seletor e gestor dos 

recursos disponíveis, tutor e consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na 

realização de projetos e mediador de debates e discussões”.  

Essa atividade tutorial exige do professor mais do que o domínio técnico das novas 

TIC ou a especialização em determinado conteúdo. Mauri e Onrubia (2010) insistem que ela 

deve ser concebida como mediação da aprendizagem do aluno, capacitando-o para organizar e 

atribuir sentido à informação na construção de conhecimento, autogerir seu aprendizado e 

construir de forma bem fundamentada seu próprio ponto de vista, formando-se, assim, um 

aprendiz ativo ao longo da vida. Sem desconsiderar o rico contexto de trabalho cooperativo 

em grupo, os ambientes virtuais parecem facilitar a individualização do ensino ou o 

oferecimento de auxílio ajustado às necessidades do aluno, como apontado por Mauri e 

Onrubia (2010), ainda que isso aponte apenas uma tendência na educação à distância atual e, 

principalmente, na educação presencial. 
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Exemplo de recursos que facilitam esse tipo de aprendizagem em ambientes online são 

os Recursos Educacionais Abertos. REA
28

, abreviatura do referido termo, são materiais 

educacionais que podem ser utilizados, alterados e compartilhados livremente, tais como 

livros, vídeos, imagens, softwares e jogos. Para Litto (2006), tais recursos
29

 fazem parte de 

uma revolução que tende a substituir o sistema de educação formal pelo não-formal, 

“adaptável, flexível e diretamente ligado aos interesses individuais de quem quer aprender” 

(p. 75). Essas são características de uma nova abordagem educacional, a heutagogia, assim 

chamada por Hase e Kenyon (2007), que vai além da pedagogia e da andragogia – referentes 

respectivamente à educação de crianças e de adultos – ao incorporar a noção de aprendizagem 

autodirigida, centrada no aluno, e não no professor. É possível notar que essa abordagem 

exige que o aluno também assuma um novo papel, não mais passivo, o que lhe possibilitará 

superar o tradicional processo educativo “industrial”. 

Há muito se fala sobre a necessidade de romper o paradigma instrucional em educação 

e a importância da participação ativa e do envolvimento pessoal do aluno no processo de 

aprendizagem. As tecnologias digitais agora chegam trazendo possibilidades para que esses 

anseios se cumpram efetivamente. 

No próximo capítulo, apresentamos a metodologia por nós utilizada para investigar 

como tem se dado a chegada dessas tecnologias na escola e como elas têm sido incorporadas 

pelos educadores. Tal como propõe a Teoria Ator-Rede, buscamos estratégias para mapear e 

descrever as associações entre os atores humanos e não humanos envolvidos neste fenômeno 

que ainda está quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Informações disponíveis em http://rea.net.br/site/. 
29

 Litto (2006) utiliza o termo em inglês OER – Open Educational Resources. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA SEGUIR UM FENÔMENO “QUENTE” 

 

 

A expressão “Teoria Ator-Rede” não contempla o fato de que esta é também uma 

abordagem metodológica, sendo este um dos motivos pelo qual o próprio Bruno Latour a 

considerou inadequada. O autor aponta em alguns de seus textos (1994, 2006, 2008) as 

limitações dos elementos que compõem tal expressão e esclarece os novos significados que 

lhes são atribuídos: a noção de ator, tradicionalmente atrelada apenas aos humanos, passa a se 

referir a qualquer entidade que possui agência, ou seja, que produz efeitos; diferentemente da 

ideia difundida pela internet, a noção de rede na TAR enfatiza o movimento e as mudanças 

presentes nela; daí, a limitação da noção de teoria, pois a TAR se define mais como um 

método para acompanhar e descrever o movimento dos atores, os efeitos que decorrem dos 

vínculos entre eles. Nas palavras de Tsallis, Ferreira, Moraes e Arendt (2006): 

 

A teoria ator-rede não é uma teoria cujos princípios estejam dados de antemão. 

Trata-se antes de um método, um caminho para seguir a construção e fabricação dos 

fatos [...] O que está em questão não é a aplicação de um quadro de referência no 

qual podemos inserir os fatos e suas conexões. O que importa é seguir a produção de 

diferenças, os efeitos, os rastros deixados pelos atores (p. 66). 

 

Apesar de demonstrar insatisfação com a expressão, Latour (2008) reconhece que seu 

acrônimo em inglês – ANT
30

, que quer dizer formiga, “um viajante cego, míope, viciado em 

trabalho, farejador e gregário” (p. 24) – é uma boa representação do pesquisador que opta por 

fazer um Estudo Ator-Rede e entende o social como o resultado das associações constantes e 

imprevisíveis entre os atores: viaja sem pressa, por pequenos caminhos, rastreando o fluxo de 

controvérsias em que eles estiverem imersos, sem interrompê-lo e sem ordená-lo de antemão. 

Quando realizamos um Estudo Ator-Rede, podemos também ser comparados a um 

detetive em seu trabalho de investigação. Segundo Nobre e Pedro (2010, p. 54), “assim como 

um detetive que rastreia as ruelas enigmáticas do seu caso investigativo, nós devemos seguir 

as pistas que aparecem a cada momento, os mediadores que nos convocam a desviar, construir 

caminhos, costurar circuitos”. Para tanto, é preciso buscar ocasiões onde possamos 

testemunhar as relações entre humanos e não humanos. Entre elas, vimos que Latour (2008) 

destaca os processos de inovações, o “making of” de fatos e máquinas.  

                                                 
30

 Actor-Network Theory. 
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Para Latour (2000a, 2000b), devemos entrar no mundo da ciência e da tecnologia pela 

porta de trás, a do fenômeno em construção, e não a do fenômeno acabado. Desta forma, nos 

deslocamos da análise “dos produtos finais à produção, de objetos estáveis e ‘frios’ a objetos 

instáveis e mais ‘quentes’” (p. 39). Em outras palavras, acompanhamos o processo ou a 

tentativa de fechamento de “caixas-pretas”. O autor toma de empréstimo da cibernética a 

expressão “caixa-preta” para falar de um fato ou artefato bem estabelecido, dado como 

pronto, certo, verdadeiro. Neste caso, a rede de atores que o constitui já não se encontra 

visível. Mas, se chegamos antes que a caixa se feche e fique preta, podemos flagrar a 

complexidade de sua rede, as controvérsias, dúvidas e interrogações que ela carrega. Segundo 

Pedro (2010), estaríamos diante de uma “caixa-cinza”, um conhecimento científico ou técnico 

que ainda não se estabilizou. 

Definido como “cartografia das controvérsias”, o método da Teoria Ator-Rede permite 

desenhar uma paisagem do fenômeno estudado a partir do jogo de traduções, interesses, 

influências e resistências dos atores, inclusive o próprio pesquisador. Uma vez que tal 

paisagem ou cartografia se produz a partir dos movimentos dos atores, ela é sempre 

provisória, ao contrário da representação estática dos mapas (Pedro, 2010). 

O método da TAR pôde, então, nos ajudar a entender o processo de incorporação das 

tecnologias digitais na educação, um fenômeno em franca construção. Optamos por seguir os 

quatro movimentos mínimos de um pesquisador-cartógrafo, descritos por Pedro (2010). 

Abaixo, iremos articulá-los com as estratégias metodológicas adotadas em nossa pesquisa. 

 

1. Buscar uma porta de entrada – É preciso encontrar uma forma de “entrar na 

rede”, de começar a seguir os atores e, de algum modo, participar da dinâmica 

que seus movimentos permitem traçar. Começamos a seguir os atores ao 

acompanharmos um projeto de extensão destinado à qualificação de educadores no 

uso das tecnologias da informação e comunicação em educação. 

2. Identificar os porta-vozes – Uma vez que da rede participam múltiplos actantes, 

humanos e não humanos, é preciso identificar aqueles que “falam pela rede” [...] 

Neste processo, vale ressaltar, não se pode deixar de tentar buscar as “vozes 

discordantes”. O acompanhamento e o registro do projeto mencionado e de aulas 

realizadas no laboratório de informática de uma escola, assim como a realização de 

entrevistas individuais com as educadoras, foram as estratégias metodológicas 

adotadas para identificarmos os porta-vozes da rede. 



    58 

 

 

3. Acessar os dispositivos de inscrição, ou seja, tudo o que possibilite uma exposição 

visual, de qualquer tipo, em textos e documentos, e que possibilitam “objetivar” a 

rede. A investigação das inscrições
31

 encontradas na literatura da área permitiu que 

o fenômeno estudado fosse conhecido e posto em perspectiva. 

4. Mapear as associações entre os actantes. Trata-se aqui de delinear as relações 

que se estabelecem entre os diversos atores e que acabam por compor a rede. As 

inscrições citadas acima e as que foram produzidas através de nossas estratégias 

metodológicas ofereceram material para identificarmos os atores e descrevermos a 

rede de relações entre eles. 

 

A porta de entrada 

 

O projeto de extensão que escolhemos como porta de entrada na rede, intitulado 

“Qualificação de professores de São João del-Rei no uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação como ferramenta de mediação pedagógica”, foi realizado na Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). O objetivo do projeto foi oferecer aos educadores do 

ensino fundamental das escolas da rede pública municipal o acesso às novas TIC, com vistas à 

incorporação nas suas práticas pedagógicas. 

Tomamos conhecimento e fomos convidados a participar do projeto por intermédio de 

uma professora
32

 do Departamento de Psicologia da UFSJ, no final do ano de 2010. No início 

do ano seguinte, quando se iniciaram as reuniões da equipe responsável, informamos o 

objetivo de nossa pesquisa e passamos a integrar a equipe. Colaboramos no planejamento das 

diversas ações do projeto, ao mesmo tempo em que iniciávamos a nossa coleta de dados, 

começando a seguir os atores. 

Além da pesquisadora, a equipe foi composta por 13 membros: duas docentes do 

Departamento de Psicologia, sendo uma delas a coordenadora do projeto; um docente do 

Departamento de Engenharia Mecânica; o coordenador do Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD) da UFSJ; cinco graduandos
33

 em Psicologia, três em Engenharia Mecânica e um 

                                                 
31

 “Termo geral referente a todos os tipos de transformação que materializam uma entidade num signo, num 

arquivo, num documento, num pedaço de papel, num traço. São sempre móveis, isto é, permitem novas 

translações e articulações ao mesmo tempo que mantêm intactas algumas formas de relação. Por isso são 

também chamadas ‘móveis imutáveis’” (Latour, 2001, p. 350). Uma inscrição é um veículo que circula entre os 

espaços que Latour (2004) chama de “centro de cálculo” e “periferia”, conforme veremos a seguir. 
32

 Larissa Medeiros Marinho dos Santos, professora convidada para compor, como membro interno, a banca 

examinadora da qualificação e da defesa desta dissertação. 
33

 Dois deles foram selecionados pouco antes do início das oficinas práticas para ministrá-las junto com os 

demais discentes, atendendo, assim, a demanda de turmas participantes. 
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graduando em Física. O projeto contou com a parceria do NEAD, que disponibilizou salas 

para as reuniões da equipe e o laboratório de informática para as oficinas práticas, além do 

suporte técnico necessário. 

Acompanhamos o projeto em seus diferentes cenários – as reuniões realizadas pela 

equipe, desde março a dezembro de 2011, para preparar, discutir e avaliar as ações do projeto; 

as oficinas práticas e os seminários teóricos, ambos destinados à qualificação dos educadores 

– e em suas várias etapas, desde a definição do público-alvo até o encontro de encerramento. 

Descreveremos abaixo a fase inicial ou preparatória do projeto, que incluiu a divulgação, a 

seleção dos participantes, a organização das turmas e a elaboração do material didático das 

oficinas. 

Foi primeiramente definido que o projeto atenderia o total de 200 professores, sendo 

que metade deles participaria das oficinas no primeiro semestre de 2011, e a outra metade no 

segundo semestre. Entretanto, as oficinas ocorreram apenas durante o último semestre, entre 

os meses de setembro e dezembro, pois, durante os meses anteriores, a equipe esteve dedicada 

ao planejamento e à execução das ações iniciais, mencionadas acima. 

A primeira divulgação foi feita para os diretores/vice-diretores das escolas num 

encontro realizado na Secretaria Municipal de Educação, dirigido pela coordenadora do 

projeto e pelo coordenador do NEAD/UFSJ. O encontro teve início com a exibição de um 

pequeno vídeo e uma breve discussão sobre o uso das TIC em educação. Em seguida, foi 

distribuído e explicado um folheto contendo informações sobre o projeto. Os diretores e vice-

diretores sugeriram que eles e os demais educadores pudessem se inscrever para participar do 

projeto juntamente com os professores. Como a equipe acolheu tal sugestão, utilizaremos, em 

nosso texto, o termo “educadores” para nos referirmos aos participantes do projeto. 

Os diretores e vice-diretores aproveitaram a ocasião para expor queixas relativas à 

atual situação dos recursos de TIC nas escolas, principalmente a demora na instalação dos 

computadores devido a motivos diversos, tais como a falta de espaço físico adequado e às 

determinações do ProInfo
34

. Para coletar dados sobre o laboratório de informática e os 

recursos de cada escola, foi aplicado um pequeno questionário
35

 ainda nesse encontro e, nas 

semanas seguintes, a equipe visitou as escolas que possuíam computadores para recolher mais 

informações: características do espaço físico; configurações, condições de instalação e de 

                                                 
34

 A instalação dos computadores deve ser realizada por um representante técnico da empresa fornecedora. Caso 

contrário, os equipamentos perdem a garantia contratual. Essas informações foram apresentadas pelos próprios 

diretores/vice-diretores, e também podem ser encontradas no site oficial do Ministério da Educação. 
35

 Elaborado pela equipe do projeto; ver nos anexos. 
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funcionamento dos computadores e da internet. De 13 escolas
36

 visitadas, apenas três 

possuíam laboratórios cujos computadores estavam instalados, funcionando bem e com 

acesso à internet. Entre as demais escolas, a realidade era variada: não havia sala onde o 

laboratório pudesse ser montado; os computadores estavam encaixotados, com defeitos de 

funcionamento e/ou sem acesso à internet. Cabe ressaltar que as queixas apresentadas logo no 

encontro inicial e a situação observada nas escolas demonstram, como mencionamos no 

capítulo anterior, que a falta de recursos e de boas condições de uso das novas TIC é um 

primeiro fator que dificulta a incorporação destas nas práticas pedagógicas. 

No dia das visitas nas escolas e em outros encontros previamente agendados, foi feita 

a divulgação do projeto para os professores e outros educadores. Também foi aplicado um 

questionário
37

 com o objetivo de traçar o perfil dos mesmos com relação à utilização pessoal e 

pedagógica do computador e de outras tecnologias, assim como de recrutar os interessados em 

participar do projeto.  

Foram respondidos 285 questionários por educadores de 25 escolas, urbanas e rurais. 

Dos respondentes, 268 (94%) disseram ter interesse em participar do projeto. Entre os que 

disseram não ter interesse (17=6%), os motivos alegados foram: falta de tempo, participação 

em projeto similar em outra cidade ou satisfação com o seu conhecimento sobre informática.  

Tendo alistado os interessados, era necessário organizá-los em turmas para as oficinas 

práticas, que deveriam ocorrer semanalmente. Para tanto, foram analisadas duas alternativas: 

agrupá-los a partir da proximidade com relação à disponibilidade de horários que eles haviam 

indicado no questionário e quanto ao grau de familiaridade com o computador. Para ajudar a 

quantificar essa última variável, mas sem a pretensão de que fosse uma representação fiel e 

rígida da realidade, foi criado o Índice de Habilidades em Informática (IHI), calculado a partir 

das respostas a três perguntas do questionário
38

. Entretanto, não se mostrou viável organizar 

as turmas conciliando ambas as variáveis. Utilizando apenas a primeira delas, foram definidas 

11 turmas
39

 em dias e horários que melhor atendessem a disponibilidade dos educadores, 

                                                 
36

 Esse número não se refere ao total de escolas visitadas, mas apenas àquelas cujos dados foram catalogados. 
37

 Elaborado pela equipe do projeto; ver nos anexos. A proposta inicial era de realizar entrevistas individuais, 

mas a aplicação de um questionário mostrou-se mais viável, em função da grande quantidade de escolas e 

educadores a serem atendidos. Alguns questionários foram deixados nas escolas para serem respondidos pelos 

educadores ausentes na ocasião, mas foram recolhidos posteriormente pela equipe. 
38

 A quantidade de itens respondidos na pergunta “Para quais atividades você utiliza o computador?” foi 

multiplicado pela resposta (categorizada de 1 a 4) à pergunta “Com qual frequência?”. O resultado obtido foi 

dividido pela resposta (categorizada de 1 a 4) à pergunta “Há quanto tempo você utiliza o computador?”. 
39

 Havia turmas de segunda-feira a sábado, sendo duas delas no período da manhã, duas no período da tarde, e as 

demais no período da noite. Na turma de sábado, as oficinas eram realizadas quinzenalmente, com duração de 

duas horas, para atender os professores que atuavam em escolas mais distantes, especialmente as rurais. Nas 

demais turmas, as oficinas tinham a duração de uma hora por semana. 
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sendo que cada uma iria conter aproximadamente 20 participantes. Assim, ultrapassava-se a 

proposta inicial do projeto de atender 200 educadores, mas não se contemplava o total de 

interessados, o que tornou necessário selecionar os participantes. O IHI acabou sendo 

utilizado como critério de seleção, de tal modo que foram selecionados os educadores que 

possuíam os menores índices. Em listas enviadas às escolas, foram informados os nomes dos 

selecionados e o horário da turma em que cada um havia sido alocado. 

As oficinas foram preparadas e ministradas por duplas formadas pelos discentes da 

equipe. Os conteúdos trabalhados foram escolhidos após a análise dos questionários. A seguir, 

veremos que tal análise apontou que a grande maioria dos educadores já fazia uso do 

computador, mas em atividades de baixa complexidade. Assim, optou-se por trabalhar alguns 

conteúdos básicos, que foram distribuídos em nove módulos temáticos: principais 

componentes e ferramentas do computador; processador de texto; processador de imagens; 

internet; processador de cálculos, planilhas e gráficos; assistente de apresentações; jogos e 

programas educacionais; Windows, Linux e extensões de arquivos; e revisão temática. Cada 

módulo abrangia de uma a quatro, totalizando 15 oficinas.  

Os discentes da equipe também se organizaram entre si para a elaboração de uma 

apostila por módulo, que eram enviadas aos demais membros da equipe, para que fizessem 

correções e sugestões. Pretendia-se que as apostilas servissem de orientação aos discentes 

com relação aos conteúdos e exercícios a serem ministrados, assim como de material de 

auxílio e estudo para os participantes. As oficinas foram embasadas no Linux Educacional, 

por ser este o sistema operacional dos computadores distribuídos pelo ProInfo, mas foram 

assinaladas as devidas correspondências com o Windows, sistema operacional popularmente 

mais utilizado. A edição final das apostilas foi feita por um funcionário do NEAD/UFSJ.  

Além das oficinas práticas, o projeto também incluiu três seminários teóricos, cada um 

deles tendo a duração aproximada de uma a duas horas. Eles foram ministrados por uma 

professora
40

 do Departamento de Ciências da Educação da UFSJ e ocorreram em salas do 

campus Santo Antônio da Universidade, tendo sido direcionados a todos os participantes 

conjuntamente. 

Nota-se que a porta de entrada escolhida leva em consideração uma densa rede de 

actantes variados, que incluem os elaboradores e os participantes do projeto, as condições 

técnicas para a sua implementação, questionários, máquinas, planos, entre muitos outros 

elementos que fizeram a diferença para que esse trabalho pudesse acontecer. A nossa entrada 

                                                 
40

 Bruna Sola Ramos, que já havia sido convidada para realizar uma palestra na “aula inaugural” do projeto, da 

qual falaremos adiante. 
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nessa rede foi, portanto, condicionada e permitida através de muitos acordos dos quais 

também fizemos parte. 

  

Os porta-vozes 

 

Tendo entrado na rede e encontrado múltiplos atores, vimos que não era possível 

seguir todos eles. Como relatado por Latour (2008, p. 178), “os atores a seguir se dispersam 

em todas as direções como abelhas saídas de um ninho atacado por uma criança travessa”. 

Estávamos, então, diante da difícil tarefa de identificar aqueles que falassem pela rede, assim 

como as vozes discordantes, tal como definiu Pedro (2010).  

Uma das escolas participantes do projeto destacou-se pelo maior número de 

educadores que responderam ao questionário
41

 (40=14%) e por possuir um laboratório de 

informática bem estruturado, contendo cerca de 30 computadores, uma impressora e acesso à 

internet. Entre os educadores dessa escola, 30 foram selecionados para participar do projeto, 

tendo sido distribuídos em oito das 11 turmas. Optamos por observar as oficinas em duas 

dessas oito turmas, pois concentravam o maior número de educadoras da escola – 6 numa 

turma de quinta-feira e 7 na de sexta-feira. Inicialmente, pretendíamos convidar essas 

educadoras para participar da pesquisa, permitindo a observação de aulas realizadas no 

laboratório de informática e participando de entrevistas individuais. 

O primeiro contato com as educadoras se deu na ocasião das oficinas, em breves 

conversas realizadas após o encerramento de algumas delas, quando fornecemos as devidas 

explicações: a escolha do projeto como porta de entrada para a pesquisa e os objetivos desta; 

os critérios de seleção da escola e das turmas cujas oficinas estávamos pedindo autorização 

para observar; como se daria a participação na pesquisa; e as questões éticas, como a garantia 

do anonimato e a participação voluntária. Além disso, com o intuito de levantar os interesses 

daquelas a quem pretendíamos pesquisar e de introduzi-las no campo da pesquisa, pedimos 

que se colocassem no papel de pesquisador e pensassem quais estratégias adotariam. 

Essa última iniciativa teve inspiração na importância de pesquisar “com” e não 

“sobre” os sujeitos, tornando-os verdadeiros aliados, como propõe Despret (2011), que 

desenvolve estudos com humanos e animais. Essa prática é chamada de “polidez do fazer 

conhecimento” e constitui uma maneira de cooptar o interesse dos sujeitos pela pesquisa. 

Como na experiência narrada por Despret (2002, citado por Queiroz e Melo, 2007), em que B. 

                                                 
41

 O número de educadores respondentes variou de 1 a 40 por escola. 
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Heinrich, ao buscar sensibilizar e recrutar os corvos a quem pesquisava, se tornou objeto de 

interesse para eles e foi recrutado através de seus apelos, assim também ocorre num Estudo 

Ator-Rede. Pesquisador e pesquisados negociam interesses e trocam propriedades entre si. 

No decorrer das oficinas do projeto, algumas educadoras pediam à pesquisadora 

auxílio para a realização das atividades que eram propostas. O mesmo aconteceu com os 

professores e também com os alunos durante as aulas no laboratório de informática da escola. 

Uma professora chegou a sugerir que a pesquisadora ficasse responsável por ministrar uma de 

suas aulas. Assim, ao ser convocada a prestar ajuda em diversas ocasiões, foi se tornando uma 

aliada dos pesquisados.  

No primeiro contato mencionado, quando as educadoras se colocaram no papel de 

pesquisador, muitas disseram que procurariam escolas onde os professores já utilizassem as 

tecnologias. Uma delas acrescentou que também investigaria os alunos, destacando que estes 

já fazem uso das tecnologias fora da escola. Outra disse que iria à Secretaria Municipal de 

Educação para buscar apoio quanto ao uso do laboratório de informática nas escolas. A 

demanda por apoio foi trazida por outras professoras, inclusive durante as aulas observadas e 

as entrevistas, e se referia principalmente à providência de um técnico para atuar no 

laboratório. Algumas também apontaram a falta de incentivo para participar do projeto da 

universidade. Uma delas chegou a afirmar que a sua prioridade era aprender informática para 

uso pessoal.  

Ainda na ocasião do contato inicial, as professoras contaram que o laboratório de 

informática da escola em questão havia sido inaugurado recentemente e que ainda não havia 

sido utilizado. Algumas delas disseram que não pretendiam utilizá-lo imediatamente por 

receio de comprometer o planejamento escolar anual ou porque não se sentiam aptas para 

tanto. Uma supervisora pedagógica da escola, que participou de uma das turmas selecionadas, 

disse que as professoras estavam participando do projeto para aprender a utilizar o 

computador e, então, começar a utilizar o laboratório, o que também indicava que o uso deste 

seria prorrogado para o ano seguinte.  

Entretanto, ainda naquele ano, a direção escolar criou um cronograma contendo o 

horário da semana em que o laboratório estaria disponível para cada professor, além de 

contratar um técnico em informática temporariamente, e algumas professoras começaram a 

fazer uso do laboratório com os alunos. Esse movimento dos educadores parece ter sido 

motivado pela participação no projeto e talvez na própria pesquisa. Assim, consideramos que 

ambos os eventos foram actantes importantes, que produziram efeitos, fizeram agir outros 

atores.  
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Quanto à participação na pesquisa, algumas professoras acolheram prontamente o 

convite, outras não confirmaram se fariam uso do laboratório naquele ano, outra comentou 

que aceitaria participar caso não fosse lhe “tomar muito tempo” e outras não aceitaram. 

Percebemos que a disposição para participar da pesquisa estava muito próxima à reação que 

as professoras manifestavam em relação ao projeto da universidade e ao próprio uso do 

laboratório, fato este que poderia facilitar ou dificultar a sua concordância, sempre se 

constituindo um risco a correr ou um benefício a usufruir. 

Somente três
42

 professoras inscritas nas duas turmas selecionadas participaram da 

pesquisa, além de outra que não estava inicialmente inscrita. Decidimos, então, mudar nossa 

proposta inicial e convidar outras educadoras da escola a nos prestar entrevistas: uma 

professora que havia desistido de participar do projeto (para ouvir uma voz discordante); outra 

que lecionava exclusivamente na sala de recursos multifuncionais
43

 e a diretora (para ampliar 

o leque de versões sobre o fenômeno). Esta última, por sua vez, nos indicou duas outras 

professoras
44

. Entrevistamos e observamos algumas aulas de uma delas, que foi indicada por 

estar utilizando o laboratório de forma frequente e eficiente, e entrevistamos a outra, indicada 

porque a turma em que lecionava havia participado de um projeto de robótica, desenvolvido 

por um estagiário da UFSJ. Desta forma, buscávamos fazer jus ao trabalho de seguir os 

múltiplos e dispersos atores da rede, mapeando as controvérsias do fenômeno estudado. 

 

Os dispositivos de inscrição 

 

 A revisão de literatura realizada nos dois primeiros capítulos deste trabalho nos 

possibilitou o acesso às inscrições já produzidas em relação ao fenômeno estudado. Foi por 

meio das inscrições disponíveis que tivemos a possibilidade de verificar em que ponto se 

encontravam os estudos sobre o campo que desejávamos conhecer, assim como os atores que 

pretendíamos seguir.  

A fim de produzir novas inscrições, utilizamos o tradicional diário de campo para 

fazer o registro sistemático das ações do projeto e das aulas no laboratório de informática da 

escola, cenários onde se movimentaram os atores de nossa investigação. Além disso, as 

entrevistas individuais realizadas com as educadoras foram outra estratégia metodológica 

                                                 
42

 Entre as demais participantes, algumas não eram professoras, outras desistiram de participar das oficinas ou 

não compareceram a nenhuma delas, além das que não aceitaram participar da pesquisa. 
43

 Salas contendo equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos e de acessibilidade, destinadas ao 

atendimento educacional especializado. Assim como o ProInfo, a implantação dessas salas nas escolas públicas é 

um programa do Governo Federal em parceria com o Ministério da Educação. 
44

 Ambas também participaram do projeto, mas em turmas diferentes das duas que foram selecionadas. 
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fundamental para produzirmos inscrições. Todas as entrevistas foram feitas na escola, em 

horários sugeridos pelas participantes. Mediante autorização prévia, elas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas para análise. 

Nas entrevistas, exploramos as modalidades de uso pessoal e educacional das TIC e os 

fatores individuais, pedagógicos e institucionais envolvidos nesse processo. No caso de 

algumas educadoras, acrescentamos questões sobre situações específicas: o projeto de 

robótica desenvolvido na turma de uma professora; as modalidades de uso das tecnologias na 

sala de recursos multifuncionais, onde outra lecionava; e o processo de inserção do ProInfo na 

escola, que havia sido acompanhado mais de perto pela diretora. O roteiro
45

 elaborado para as 

entrevistas foi flexível, permitindo a emergência de novas questões e o aprofundamento 

daquelas que se mostravam interessantes para ambos os envolvidos. 

O trabalho de mobilização de inscrições que ocorre na atividade de pesquisa se dá 

entre os espaços chamados por Latour (2004) de centro de cálculo e periferia. O centro de 

cálculo refere-se ao local onde as inscrições que são produzidas na pesquisa de campo, que 

consiste numa periferia, são postas em relação e transformadas. A perda ocasionada pelo 

trabalho de redução dos fenômenos em uma superfície plana, desdobrável e acumulável – tal 

como as imagens, os gráficos e os textos – é paga pelo trabalho de amplificação realizado 

pelos pesquisadores, ou seja, pela possibilidade de confrontá-las, combiná-las, comensurá-las 

com várias outras inscrições. Diehl, Maraschin e Tittoni (2006) ressaltam que o centro de 

cálculo enriquece a experiência e transforma um possível retorno ao campo. Assim como os 

autores tomaram o espaço de supervisão de um estágio acadêmico em Psicologia Social como 

uma espécie de centro de cálculo, também o fizemos com o grupo de pesquisa
46

 do qual 

fizemos parte e o momento de escritura do nosso texto. 

 

Como mapear as associações entre os actantes 

 

“Registrar e não filtrar, descrever e não disciplinar” (Latour, 2008, p. 86). Eis a tarefa 

de um pesquisador num Estudo Ator-Rede. Uma vez que todos os fenômenos são entendidos 

como efeitos de redes que mesclam socialidade e materialidade, humanos e não humanos, 

cabe ao pesquisador, tal como uma formiga ou um detetive, seguir as pistas deixadas pelos 

atores, os vínculos entre eles e os efeitos que produzem, ou seja, aquilo que “fazem-fazer”.  

                                                 
45

 O roteiro da entrevista foi discutido em nosso grupo de pesquisa para verificarmos se as questões estavam 

formuladas de forma clara, com linguagem acessível aos educadores; ver roteiro nos anexos. 
46

 Grupo dedicado ao estudo da Teoria Ator-Rede, formado por mestrandos e alunos de iniciação científica, sob a 

orientação da professora Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, orientadora deste trabalho. 
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Para tanto, o pesquisador não deve definir de antemão quais são os atores da rede que 

pretende traçar, nem ordenar a priori as controvérsias travadas entre eles, decidir como 

resolvê-las ou buscar explicações. Ao contrário, deve descrever como os elementos da rede se 

articulam e, só então, encontrar certo sentido de ordem nos dados coletados. Como sugere 

Latour (2008), o texto é, para o cientista social, o laboratório onde poderá efetuar as misturas 

entre os registros produzidos através das estratégias metodológicas adotadas no estudo e as 

demais inscrições encontradas na literatura, possibilitando traçar similaridades e diferenças 

entre elas, criando relações que não estavam anteriormente previstas.  

Assim, nos próximos capítulos, através de uma descrição detalhada, buscaremos 

melhor explicitar as associações verificadas entre os actantes no processo de incorporação das 

novas TIC na educação, além das transformações operadas neles e na realidade. Sem a 

pretensão de esgotar a totalidade dos atores e das associações a seguir, uma vez que ambos se 

refazem incessantemente, entendemos que esse trabalho descritivo fará emergir uma 

cartografia ou uma estabilização inédita e provisória do fenômeno que nos propomos a 

investigar. 

 

Considerações éticas 

 

Conforme indicado pela Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, o projeto de 

pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-Rei. A pesquisa foi orientada, 

sobretudo, por procedimentos éticos indicados nessa Resolução. Os sujeitos receberam 

informações sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, possíveis riscos e benefícios, a 

liberdade de interrupção da participação e o anonimato da identidade. Essas informações 

estavam descritas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
47

, que também 

assegurou o caráter voluntário da participação dos sujeitos. O TCLE foi apresentado em duas 

vias, sendo que uma permaneceu com o participante e outra com a pesquisadora após a 

assinatura de ambos em cada uma delas. 

Para garantir o anonimato, os participantes foram e serão representados por nomes 

fictícios no decorrer do relato e da divulgação dos resultados obtidos. Consideramos que esse 

procedimento não se ajusta com a postura que adotamos de pesquisar “com” e não “sobre” os 

sujeitos, mencionada acima. Despret (2011) nos diz que a prática do anonimato faz existir 

                                                 
47

 Ver nos anexos. 
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uma assimetria entre as competências do pesquisador-autor e do pesquisado, mero informante. 

Embora tenhamos assumido o compromisso de preservar a privacidade dos sujeitos, conforme 

indicado pela Comissão de Ética, não pretendemos desqualificar o papel dos mesmos como 

coautores deste trabalho. Num Estudo Ator-Rede, pesquisador e pesquisados são porta-vozes 

da rede a ser traçada, aliados envolvidos nas controvérsias a serem cartografadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 DESCREVENDO AS ASSOCIAÇÕES EM TORNO DO USO DAS NOVAS TIC 

EM EDUCAÇÃO 

   

 

Tal como podemos entender pela Teoria Ator-Rede, um fato ou um artefato, por mais 

singular que pareça, é o resultado de uma rede heterogênea, cuja complexidade pode ser 

percebida quando abrimos a caixa-preta em que ele se transformou ou quando a caixa ainda 

está cinza. A ação de pesquisar oferece uma excelente oportunidade para abrirmos e/ou 

acompanharmos as controvérsias em torno de um conhecimento, um objeto de estudo. 

Podemos dizer que o processo de inserção das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação na escola consiste em uma caixa-cinza ou, nas palavras de Latour (2008), em 

um processo de construção – making of. Como tal, constitui um campo de pesquisa 

privilegiado, uma vez que, ao adentrarmos nele, “voltamos aos bastidores; aprendemos sobre 

as habilidades dos profissionais; vimos inovações tomarem forma; sentimos como isso era 

arriscado; e testemunhamos a intrigante fusão de atividades humanas e entidades não 

humanas” (p. 133). 

O uso das novas TIC em educação é um fenômeno que afeta e é afetado por vários 

actantes, como pudemos perceber através da revisão de literatura e da coleta de dados que 

realizamos. Por tratar-se de um fenômeno recente, abordado neste estudo em um contexto 

específico – uma escola pública –, identificamos inúmeras controvérsias ao seu redor, que 

incluem as características e os conhecimentos de professores e alunos, as peculiaridades da 

realidade escolar, a eficácia das iniciativas públicas. 

Como já mencionamos no capítulo anterior, entramos na rede através de um projeto de 

capacitação de educadores no uso educacional das TIC, projeto este que foi também um 

importante actante, pois mobilizou a ação de outros atores. A partir dele, tivemos acesso a 

profissionais, cujos movimentos, somados aos da própria pesquisadora, nos permitiram 

desenhar a rede ao mesmo tempo em que ela ia se fazendo.  

 

A chegada das novas TIC na escola pública 

 

 As tecnologias digitais estão mudando profundamente o campo da Educação. Como 

vimos anteriormente, elas trouxeram e continuam trazendo possibilidades inéditas de 
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inovação dos processos de ensino e aprendizagem, incluindo aí mudanças cognitivas, 

principalmente entre aqueles que interagem com elas de forma mais intensa. Soma-se a isso a 

disseminação dessas tecnologias nas diferentes esferas da vida, o que torna necessária a 

mediação escolar para favorecer o desenvolvimento do espírito crítico e de modalidades de 

uso ativas e criativas, como sugere Belloni (2005).  

É nesse contexto que surge o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

ProInfo, uma das propostas de inserção das novas TIC nas escolas. Resultado das associações 

entre entidades diversas – investimentos públicos, governos e secretarias de educação 

estaduais e municipais, a empresa fornecedora dos equipamentos e serviços técnicos, as 

escolas beneficiadas –, o ProInfo tem mobilizado ações e controvérsias em torno do uso das 

TIC em educação. Os efeitos que produz e os obstáculos que dificultam ou impedem que os 

seus objetivos sejam cumpridos – promover o uso pedagógico das tecnologias, contribuir com 

a inclusão digital e com a preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, entre 

outros citados anteriormente – abrem um campo de polêmica em torno de questões 

relacionadas ao fenômeno que estamos estudando. 

Segundo informações prestadas por uma funcionária da Secretaria Municipal de 

Educação responsável por lidar com questões relativas aos programas que o Governo Federal 

promove em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 13 do total de 27 escolas foram 

contempladas pelo ProInfo, sendo uma delas a participante da pesquisa. Trata-se de uma das 

maiores escolas da rede municipal, atendendo, aproximadamente, 550 alunos do primeiro ao 

quinto ano do ensino fundamental nos períodos matutino e vespertino, além de alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. 

Vimos que uma das principais ações do ProInfo é a implantação de ambientes 

tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais – os laboratórios de 

informática. Em conversa informal com a funcionária mencionada e em entrevistas com a 

diretora da escola, obtivemos algumas informações sobre como se deu esse processo. 

Primeiramente, a escola teve que enviar ao MEC fotos da sala onde pretendia alojar o 

laboratório. Os computadores foram entregues durante o período em que a escola executava a 

reforma da sala, que não possuía as instalações necessárias, tais como bancadas e cadeiras. 

Em duas ocasiões posteriores, técnicos da empresa autorizada fizeram a vistoria e a instalação 

dos equipamentos e da internet. Todo esse processo durou pouco mais de seis meses, entre os 

anos de 2010 e 2011. 
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Embora a sala fosse espaçosa, ela comportou apenas 30 dos 36
48

 computadores que a 

escola recebeu. Eles estavam colocados um ao lado do outro sobre bancadas encostadas nas 

paredes. Havia também uma impressora. As cadeiras eram novas e coloridas. 

Essa realidade, entretanto, não é a mesma existente na maioria das escolas que foram 

contempladas pelo Programa, seja em função das particularidades da localização e do espaço 

de cada uma delas ou da assistência recebida na montagem do laboratório por parte da 

empresa autorizada, argumentos estes que foram apresentados pelas próprias educadoras no 

primeiro encontro de divulgação do projeto da UFSJ, do qual falaremos adiante. A diretora 

entrevistada também mencionou as diferenças que existem entre as escolas com relação à 

situação atual do laboratório. 

 

Na nossa escola foi muito mais fácil, porque é uma escola do município, uma escola 

de centro, a acessibilidade à internet é muito mais fácil. Mas tem escolas aí aonde 

não chegou internet, somente computadores, e nem espaço pra montar tem. Ainda 

continuam nas caixas. (Cecília)
49

 

 

Uma vez montado, o laboratório serve a usos e significações singulares em cada 

contexto onde se encontra, ainda que seja possível encontrar similaridades em tantos outros 

lugares, graças à capacidade de fluidez ou de tradução dos objetos, conforme vimos em Law 

(1997). Na escola em questão, o primeiro uso que lhe foi atribuído pela diretora foi o de 

sensibilização da comunidade escolar. Ele operou, assim, um efeito de encantamento em 

ambos – direção e comunidade. 

 

Eu queria que a sala estivesse pronta antes do aniversário (da escola)
50

 pra gente 

inaugurar, para os pais entrarem, verem que as crianças estão participando da sala... 

Os pais ficaram encantados, o secretário (municipal de educação) também. (Cecília) 

 

Logo após o início do projeto da UFSJ, que ocorreu em data próxima à inauguração 

mencionada pela diretora, algumas professoras começaram a utilizar o laboratório com os 

seus alunos, introduzindo o computador na rotina escolar e no processo pedagógico. Mas esta 

não foi uma empreitada fácil. Como diz Latour (2001), tanto a fabricação como o uso de uma 

ferramenta, seja no reino humano ou animal, é um caminho que contém brechas e desvios. 

Por intuição ou tentativa e erro, os agentes adotam procedimentos e recorrem a elementos 

                                                 
48

 Até a data da entrevista com a diretora, três dos computadores restantes haviam sido instalados nas salas da 

direção e supervisão pedagógica e os outros não estavam instalados. 
49

 O nome fictício das educadoras será apresentado ao final das falas citadas ao longo do trabalho. 
50

 Acrescentamos algumas informações entre parênteses nas falas dos atores para nomear algo que foi falado, 

mas que ficou ausente no trecho recortado da entrevista. 
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diversos que lhes permitem remover os obstáculos e atingir o objetivo em jogo. Um dos 

primeiros obstáculos encontrados no uso do laboratório de informática foi o fato de o sistema 

operacional dos computadores fornecidos pelo ProInfo ser pouco conhecido pelas educadoras. 

Para algumas delas, o projeto da universidade foi uma oportunidade para aprender a utilizá-lo, 

o que também ocorreu por meio da experimentação do sistema por conta própria. 

 

O programa que tem nos computadores é o Linux e eu não pude mexer (trocá-lo por 

outro), porque é um programa que não tem acesso a tanto vírus e, para os alunos, o 

Governo achou mais viável. Então, o professor teve que aprender, mas não é difícil, 

não. Eu já mexi lá, eu achei tranquilo. Quem tem acesso, quem já tem uma certa 

noção de computador, não vê dificuldade. (Cecília) 
 
Eu fiz o curso lá na UFSJ pra saber utilizar o Linux, porque é esse programa que vai 

ser utilizado com os alunos. Então, eu tinha que saber, conhecer esse programa para 

que eu pudesse elaborar as minhas aulas com eles. (Érica) 

 

Outros obstáculos apontados foram a falta de recursos financeiros da escola para 

custear a manutenção dos equipamentos e também de um técnico para atuar juntamente com 

as professoras e os alunos no laboratório. 

  

A gente que banca a manutenção desse computador, de conserto e tudo. A gente não 

tem um órgão da prefeitura ou do Governo pra estar aqui. Nós não temos nem 

pessoal pra estar monitorando as meninas (as professoras). [...] Eu não tenho gente 

suficiente pra fazer a manutenção disso, eu não tenho recursos. (Cecília) 

 
Alguns computadores abriam a internet e outros não, aí eu era obrigada a sentar (os 

alunos) de dois, de dupla. [...] Infelizmente, na escola pública, tudo é um pouco 

improvisado. Acontece uma coisa dessa e não tem nenhum técnico aqui. Como é 

que faz? Vai parar a aula? Vai embora pra sala? Os meninos ficam frustrados. Então, 

você tem que dar sempre um jeitinho brasileiro. (Leila) 

 

Quanto à manutenção dos equipamentos, a diretora informou que a empresa autorizada 

se compromete a prestar assistência durante o período de garantia, mas que, quando 

solicitada, ela costuma demorar a ocorrer. A disponibilização de um profissional para auxiliar 

no uso do laboratório, por sua vez, não está incluída nas ações do ProInfo, o que é percebido 

por ela como uma falha do Programa. 

  

A legislação está aí, o Governo Federal tem esse projeto, o ProInfo, e mandou “n” 

computadores para as escolas. [...] Mas eu acho que ele esqueceu a parte 

fundamental: de ter um professor ou monitor, não sei, pra estar dando acesso. 

Porque o professor, por mais que ele tente, ele está ali com 25 crianças e o 

conhecimento dele é muito menor do que o de um profissional de informática, de 

ciências da computação. 
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A demanda por esse profissional já havia sido apresentada pelas professoras na 

ocasião em que fizemos o convite para a participação na pesquisa e também foi apontada 

recorrentemente durante as aulas observadas e as entrevistas realizadas. Tal demanda se dava 

em função do pouco domínio instrumental e pedagógico das professoras no uso das TIC. 

 

Eu até falei aqui na direção da escola que seria o ideal ter um monitor ou alguém que 

pudesse nos auxiliar nessa questão da informática, porque eu entendo somente o 

básico, muitas coisas eu não sei utilizar no computador. (Adriana) 
 
A gente precisa de alguém que ajude a gente a pensar como é que nós vamos tirar 

proveito dessa situação, dessa tecnologia, usar a nosso favor, pra que não fique só no 

lazer. (Solange) 

 

O ProInfo promove um programa de capacitação dos agentes educacionais, que pode 

facilitar o domínio no uso dos recursos tecnológicos, mas nem todas as instituições são 

beneficiadas por esse programa. A funcionária da Secretaria Municipal de Educação foi 

notificada pelo MEC e lhe repassou informações sobre as escolas selecionadas para receber o 

laboratório de informática, além de outros recursos, como aparelhos de DVD e laptops, mas 

não foi informada sobre cursos de capacitação. O pouco conhecimento dos professores no uso 

das TIC também está relacionado com o fato de que esse tema ainda não ganhou espaço em 

muitos cursos de formação docente inicial. 

Santos e Radtke (2005) observam que a preocupação excessiva com a aquisição de 

equipamentos e ainda a proliferação de softwares educativos não estão acontecendo na mesma 

proporção que a preparação dos professores para utilizá-los. Para confirmar isso, segundo as 

autoras, basta notar algumas práticas atualmente comuns: a contratação de instrutores para 

ministrar aulas de informática nas escolas, sem a participação do professor e, assim, sem o 

intuito de integrar o computador ao processo pedagógico; e o oferecimento de rápidos 

treinamentos e cursos de capacitação para os professores. 

A primeira prática não foi verificada na escola participante da pesquisa. Ao contrário, 

algumas entrevistadas comentaram que havia sido discutido em reuniões pedagógicas que as 

aulas no laboratório deveriam ser voltadas para os conteúdos escolares. Apenas a professora 

Janete argumentou que deveria haver um profissional específico para ministrar essas aulas, 

embora tenha assinalado que os professores devem participar do seu planejamento. 

A escola chegou a contratar um técnico em informática, em período temporário, para 

orientar as professoras no uso de algumas ferramentas e configurar uma rede entre os 

computadores. Esse último serviço foi feito para atender a uma queixa delas com relação à 
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impossibilidade de compartilhar arquivos e de acessar a impressora em quaisquer 

computadores, o que prejudicava a realização das atividades com os alunos. 

 

Eu quero ver com ele (o técnico) se ele conseguiu fazer pra gente estar imprimindo, 

porque a atividade que a gente faz escrita, de leitura e escrita, podia estar muito bem 

imprimindo pra eles, que são crianças pequenas, verem o resultado do trabalho 

deles. Porque imagina: digita, digita, digita, maior trabalho, depois apaga tudo e vai 

embora pra casa. Eu não acho legal. (Leila) 

 
Como o computador está todo em rede, ele montou pastas pra elas (as professoras). 

[...] Antes de ele fazer a pasta em rede, era mais trabalho. Elas pegavam e gravavam 

(as atividades) num CD ou punham no e-mail delas e abriam o e-mail delas em 

todos os computadores. (Cecília) 

 
Ele orientou todo mundo onde que ficava a pasta, como que fazia pra colocar uma 

atividade lá e sair em todos os computadores pra que todos os alunos abram no 

mesmo instante. Eu acho que isso facilitou bastante. (Eliane) 
 

Algumas professoras apontaram que o período em que o técnico trabalhou na escola, 

cerca de um mês, foi muito curto, o que impediu que todas pudessem se reunir com ele para 

receber orientações. O fato a ressaltar é que a contratação temporária desse profissional foi 

uma estratégia que se fez necessária frente aos obstáculos que estavam dificultando o uso 

efetivo do laboratório de informática: o limite das ações propostas pelo ProInfo; o pouco 

domínio das professoras no uso das TIC; a limitação de recursos da escola.  

Como já mencionamos, outra estratégia verificada foi a participação das educadoras 

no projeto de capacitação no uso das novas TIC oferecido pela UFSJ, o que nos parece 

próxima à segunda prática mencionada por Santos e Radtke (2005). As autoras apontam que a 

inclusão digital dos professores tende a ocorrer através de cursos desenvolvidos na própria 

instituição, em centros de informática ou em universidades, como foi o caso do projeto citado. 

Aqui, podemos nos questionar: cursos como estes propiciam mudanças nas práticas 

docentes? De que tipo? Para tentar responder a essas questões, iremos descrever as ações do 

projeto que acompanhamos e o que ele “fez fazer”, as discussões que provocou e as mudanças 

que mobilizou nas práticas dos professores participantes. Esse projeto de capacitação foi, 

antes, uma demonstração de que o ProInfo tem provocado ações para além do espaço escolar. 

Através da implantação de laboratório de informática nas escolas públicas, ele tem mobilizado 

outros atores, neste caso, a universidade, para a consecução de um objetivo comum: o uso das 

tecnologias digitais em educação. 
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O projeto de capacitação docente para o uso das TIC: porta de entrada e actante na rede 

 

O projeto escolhido como porta de entrada na rede do fenômeno que estudamos, 

chamado “Qualificação de professores de São João del-Rei no uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação como ferramenta de mediação pedagógica”, ocorreu durante o 

segundo semestre de 2011, tendo incluído oficinas práticas semanais, realizadas em pequenas 

turmas, e seminários teóricos coletivos. Para marcar o início das atividades, houve uma 

cerimônia de abertura, que contou com a presença dos membros da equipe responsável e 

alguns dirigentes da UFSJ. 

Essa cerimônia foi chamada de “aula inaugural” em função da palestra proferida por 

uma professora
51

 da UFSJ sobre o uso das TIC em educação, introduzindo temáticas que 

seriam abordadas nos seminários, também ministrados por ela. A palestra teve início com a 

apresentação de uma crônica intitulada “Tipo assim”, que traz o divertido relato de um pai 

sobre as diferenças entre os artefatos tecnológicos, as expressões e os hábitos da antiga e da 

atual geração. A palestrante falou sobre algumas características da “geração digital”
52

, bem 

próximas àquelas que apresentamos no capítulo II. Ao abordar o tema referente ao uso 

educacional das tecnologias, ela exibiu imagens de salas de aula em diferentes períodos 

históricos até chegar às mais atuais, contendo artefatos tais como computadores e lousa 

digital, o que provocou uma mobilização entre os educadores no sentido de apontar diferenças 

entre a realidade demonstrada nas últimas imagens e a situação das escolas públicas. 

Duas semanas após essa cerimônia de abertura, tiveram início as oficinas práticas, que 

foram ministradas por graduandos da UFSJ, membros da equipe, que se organizaram em 

duplas. Nas duas turmas que acompanhamos, a primeira oficina iniciou-se com a apresentação 

de um pequeno vídeo, intitulado “The potter”. O objetivo era chamar a atenção para a relação 

entre quem ensina e quem aprende e para os desafios de qualquer processo de construção de 

conhecimento, como aquele que as educadoras
53

 iriam vivenciar durante as oficinas. Os 

quatro primeiros módulos temáticos foram trabalhados na sequência apresentada no capítulo 

anterior. Daí por diante, dada a proximidade da data de encerramento do projeto e tendo sido 

ultrapassado o tempo previsto para a realização de alguns módulos, cada dupla elegeu, em 

conjunto com as educadoras, a sequência e a prioridade dos módulos seguintes. A turma de 

                                                 
51

 Bruna Sola Ramos, professora do Departamento de Ciências da Educação. 
52

 Expressão atribuída ao autor Don Tapscott. 
53

 Utilizaremos esse termo feminino porque apenas mulheres participaram das duas turmas observadas. 
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sexta-feira aumentou o tempo diário de duração das oficinas, na tentativa de trabalhar todos os 

módulos restantes. Estratégias semelhantes foram adotadas nas demais turmas. 

Em geral, as duplas responsáveis iniciavam as oficinas demonstrando as funções da 

ferramenta que seria trabalhada naquele dia e, em seguida, propunham as atividades, dentre 

elas: criação de pastas no computador; digitação e formatação de texto; produção de história 

em quadrinhos e de desenho; criação de uma conta de e-mail e de um blog pessoal; pesquisa 

na internet; produção de slides; pesquisa e experimentação de jogos educativos. 

Nas duas turmas, o módulo sobre a internet foi o que se estendeu por um maior 

número de oficinas, mas o interesse das educadoras nos conteúdos e nas atividades era 

variado. Durante a criação do blog (ferramenta desconhecida ou pouco utilizada pela maioria 

delas), por exemplo, algumas perguntaram sobre como excluir a conta e outras não 

concluíram a atividade, enquanto outras contaram que exploraram melhor a ferramenta em 

casa e definiram um tema para o blog.  

Observamos que o grau de familiaridade das educadoras com o computador também 

era variado: algumas realizavam rapidamente certas atividades, acessavam o e-mail e 

navegavam na internet; e outras precisavam de auxílio para realizar as atividades ou mesmo 

tinham dificuldades para ligar/desligar o computador e manusear o mouse. Como vimos 

acima, o pouco domínio no uso dos recursos tecnológicos por parte de muitos professores tem 

sido um dos primeiros obstáculos ao processo de incorporação das TIC na educação. 

Durante os seminários teóricos, que ocorreram em datas espaçadas ao longo do 

projeto, pudemos perceber, através dos relatos de alguns educadores, estratégias e reflexões 

que têm surgido a partir de suas relações com as novas tecnologias e também com os “novos 

alunos”. Com relação a estes últimos, veremos abaixo como os educadores têm percebido 

algumas transformações que estão ocorrendo com eles nesta era digital. 

No primeiro seminário, os educadores receberam uma apostila elaborada pela própria 

professora convidada, que sugeriu a realização de outros dois seminários para que todo o 

conteúdo pudesse ser trabalhado. Nesse dia, ela comentou algumas características da 

cibercultura e do ciberespaço a partir de trechos retirados do livro “Cibercultura”, de Pierre 

Lévy, e de dois pequenos vídeos que foram exibidos.  

O segundo seminário iniciou-se com a apresentação de novos vídeos, charges e uma 

letra musical, que fomentaram um debate sobre as diferenças entre as gerações. Os 

educadores fizeram críticas a algumas características das novas TIC, tais como a facilidade de 

acesso a “conhecimentos prontos” e os riscos da internet, e a alguns comportamentos dos 

alunos de hoje – desrespeito à autoridade do professor; desinteresse pelos conteúdos 
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escolares; uso ilimitado das tecnologias. Alguns deles, entretanto, apontaram a importância de 

se tirar proveito dos conhecimentos de ambas as gerações. Uma educadora relatou um caso 

pessoal bem ilustrativo das diferenças geracionais: após escrever um texto em seu blog, criado 

nas oficinas do projeto, ela pediu que o seu filho corrigisse possíveis erros gramaticais, mas 

ele sugeriu que ela o copiasse e colasse no processador de texto, pois este apontaria os erros 

de forma mais fácil e rápida. Ao final do seminário, a palestrante exibiu várias imagens 

retiradas do livro “A aventura do livro: do leitor ao navegador”, de Roger Chartier, marcando 

a evolução das TIC e algumas transformações operadas por elas ao longo do tempo. 

No terceiro seminário, a palestrante falou primeiramente sobre o uso de blogs em 

educação, como fontes de pesquisa e espaços de discussão. Também foi apresentado e 

discutido um vídeo sobre plágio. Um professor ressaltou que os blogs não devem funcionar 

como mais uma ferramenta para a prática de plágio por parte dos alunos e contou que, 

atualmente, propõe atividades escolares a serem feitas na própria sala de aula a fim de evitar 

tal prática. Sabemos que o plágio é uma prática antiga e que é o resultado de uma densa rede 

que envolve os próprios métodos tradicionais de ensino, que incentivam a reprodução do dito 

dos livros e do mestre, como assinala O. Silva (2008). Mas podemos dizer que ela passou por 

um movimento de tradução e assumiu contornos específicos no contexto atual, onde pode ser 

também definida como prática de “copiar-colar”. Outros elementos agora fazem parte de sua 

composição, tais como a facilidade para acessar e alterar informações no ambiente digital. Em 

torno dessa prática, então, se desenvolvem estratégias que não eram postas antes, como a do 

professor anteriormente citado. Neste caso, sua estratégia acabou sendo de afastamento das 

novas tecnologias do processo de ensino e aprendizagem. 

O texto pode ser considerado uma entidade móvel, sujeita a transformações, o que 

abre margem para a prática do plágio. Entretanto, é justamente a mobilidade do texto uma de 

suas características mais marcantes. Chartier (1999, 2007) fala dessa mobilidade ao se referir 

às diferentes formas pelas quais o leitor pode se apropriar de um texto, dependendo de seu 

suporte material, ou ainda ao narrar às múltiplas possibilidades de interferência por parte dos 

envolvidos no processo de publicação de uma obra durante as eras passadas, do manuscrito e 

do impresso. Na era digital, por sua vez, a mobilidade ou maleabilidade do texto se torna mais 

clara e pode ser mais facilmente explorada, uma vez que é possível produzir de modo aberto e 

coletivo. Segundo Lemos (2004), a cibercultura cria a cultura do copyleft que, diferentemente 

da lógica proprietária do copyright, incentiva a livre transformação de obras pelos usuários. A 

cibercultura potencializa os processos de apropriação criativa, de cooperação e de troca de 

conhecimentos, que, como argumenta o autor, já são próprios de qualquer cultura. Assim, a 
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possibilidade de promover esses processos, substancialmente diferentes da prática do plágio, 

mostra como pode ser interessante utilizar as ferramentas digitais em educação, ao invés de 

evitá-las. 

 Ainda na ocasião do terceiro seminário, após a palestrante ter sugerido que os 

professores comecem a ministrar aulas no laboratório de informática das escolas, uma 

participante argumentou que os alunos devem ser incentivados a frequentar as bibliotecas para 

ler e até mesmo sentir o cheiro dos livros, como antes faziam os alunos. As duas propostas 

fazem sentido se considerarmos que os livros em versão impressa tendem a continuar 

existindo nesta era marcada pela digitalização dos textos (Chartier, 2002; Carrière e Eco, 

2010). Além disso, a relação estabelecida com o livro impresso, que oferece ao leitor a 

percepção da totalidade e da identidade da obra, é diferente daquela que estabelecemos com o 

texto eletrônico, conforme vimos em Chartier (1999, 2002), o que torna importante preservar 

a prática da leitura em ambos os suportes. Mas a ênfase no segundo tipo de proposta pode 

evidenciar algumas dificuldades com as quais os professores têm se deparado atualmente: a de 

transformação de métodos de ensino tradicionais, comumente inspirados nos modos como 

eles aprenderam; e a de saber como utilizar as novas TIC a favor do processo pedagógico, 

conforme percebemos na fala da professora Solange, citada anteriormente. 

Assim, o movimento de alguns professores frente à disseminação das tecnologias 

digitais não tem sido de conciliação ou incorporação destas em suas práticas pedagógicas, o 

que pode nos ajudar a entender a desistência de participar do projeto e a evasão de muitos 

participantes, apesar do interesse inicialmente manifestado. Do total de respondentes do 

questionário aplicado na fase de divulgação do projeto, a grande maioria (94%) disse ter 

interesse em participar. Além disso, embora não tenha sido realizada de fato uma análise 

qualitativa das respostas à pergunta que investigava a opinião dos educadores sobre o uso do 

“computador como ferramenta pedagógica”, pôde-se verificar que a maior parte delas 

apresentou expressões positivas e de aprovação, como “ótimo”, “necessário”, “atual”, 

“prático”, “facilitador” e “motivador”. Entretanto, o índice de participação no projeto foi 

relativamente baixo. Nos seminários, a quantidade de educadores presentes variou de 20 a 

30% dos selecionados. Nas turmas observadas, o número variou entre 4 e 13 do total de 20 

selecionados. Além disso, os participantes não compareceram aos “plantões” realizados em 

horários extras por semana para atender aqueles que tivessem faltado ou que apresentassem 

dúvidas sobre os conteúdos trabalhados. 

Alguns possíveis motivos para o ocorrido foram cogitados pela equipe: a ausência de 

laboratório de informática em funcionamento em algumas escolas, fato este que também foi 
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mencionado pelos diretores e vice-diretores das escolas e que apresentamos anteriormente 

como um dos diversos fatores que estão dificultando o uso das novas TIC em educação; e a 

insatisfação dos participantes com o tipo ou a complexidade dos conteúdos e das atividades. 

Com relação a esse último aspecto, uma entrevistada disse que desistiu de participar porque se 

tratava de um curso básico. Como vimos no capítulo II, há muitos professores que utilizam 

efetivamente as tecnologias digitais, inclusive em sua prática docente, mas há muitos outros 

que não estão familiarizados com elas, como é o caso de uma professora que desistiu de 

participar do projeto em função de sua dificuldade para realizar as atividades propostas 

durante as oficinas, como fica claro na fala abaixo. 

 

Quando teve esse curso, eu fiquei interessada porque eu tenho que aprender. Mas eu 

achei difícil o curso. Eu fui umas quatro ou cinco vezes, aí depois eu desisti. Eu 

fiquei assim: “Ah gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso não”. Era 

muita informação, muita informação. Tem que mexer não sei aonde, não sei mais 

aonde. Falei: “Ah, não vou dar conta disso não”. (Janete) 
 

Uma professora participante falou sobre a duração do projeto e o período em que 

ocorreu, fatores que também podem ter contribuído para a evasão de alguns educadores. 

 

Eu achei muito interessante, foi tudo muito bom, mas o que atrapalhou foi a época 

em que o curso foi dado. Foi no final do ano, segundo semestre, uma vez por 

semana, uma hora só, então, ficou muito restrito. Há coisas que a gente não aprende 

do dia pra noite, não. É preciso uma coisa mais sistematizada, um curso com 

seguimento. (Érica) 

 

Apesar da evasão verificada, algumas participantes frequentaram assiduamente as 

atividades do projeto. No relato de algumas delas, podemos perceber alguns efeitos que ele 

produziu: a motivação para buscar novos conhecimentos; o aprendizado de habilidades para 

lidar com ferramentas da internet e do computador; o incentivo ao uso do laboratório de 

informática na escola.  

 

O curso lá da UFSJ não está me dando um suporte pedagógico, ele está me dando 

uma injeção de ânimo pra eu estar pesquisando mais. [...] Esse curso está servindo 

pra me instigar, porque, por exemplo, aprendi a fazer o blog. Ele (monitor) só 

ensinou a gente a entrar no blog. Só que aí, lá na minha casa, eu mexo. Eu estou 

aprendendo a colar, fazer, editar. (Leila) 

 
Esse curso no NEAD me ajudou muito a estar buscando o que, até então, eu não 

sabia. Às vezes, eu via umas professoras com umas atividades diferentes e eu falava 

assim: “De onde elas tiram essas atividades?”. Até então, eu não sabia buscar uma 

atividade. [...] 

Ela (monitora) pediu pra gente fazer slides, aí eu falei: “Ai meu Deus, eu não vou 

dar conta”, mas fiz sozinha. Foi muito bom mesmo, fiquei muito satisfeita. [...] 
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O curso me ajudou muito porque, até então, a gente não sabia quando ia começar, o 

que ia fazer, como utilizá-lo (o laboratório). Falei assim: “Como que vai ser isso? 

Vai ter alguém pra nos ensinar?”. Aí veio o curso, aí na próxima aula eu utilizei. Fui 

com a cara e a coragem. (Patrícia) 

 

 Diferentemente do que mencionamos acima, o início das aulas no laboratório da 

escola revela um movimento de muitas professoras no sentido de incorporar as novas TIC em 

suas práticas pedagógicas. Além disso, muitas já fazem uso delas fora do espaço escolar e 

estão buscando aprimorá-lo, o que entendemos como uma ação necessária para chegar-se ao 

uso em educação. 

 

O educador e as TIC: um ator híbrido 

 

No questionário aplicado na fase inicial do projeto e nas entrevistas realizadas com as 

participantes da pesquisa, coletamos alguns dados pessoais e outros referentes ao uso das TIC 

que nos ajudam a conhecer o perfil daqueles que são os educadores da era digital. Cabe 

ressaltar que os números relativos ao questionário não chegam a ser exatos devido às 

incoerências em algumas respostas e às perguntas que não obtiveram resposta. 

Alguns dados servem para a caracterização geral dos educadores: do total de 285 

respondentes, 96,5% (n=275) são do sexo feminino e apenas 3,5% (n=10) são do sexo 

masculino; a faixa etária varia entre 23 e 63 anos e a idade média é de 40,22 anos; e 35 

respondentes ocupam cargos distintos do cargo de professor: supervisão pedagógica (n=15), 

direção (n=11), vice-direção (n=3), secretaria escolar (n=3), orientação educacional (n=2) e 

brinquedista (n=1). 

O primeiro dado da caracterização referente ao uso das tecnologias é que 90,5% 

(n=258) do total de respondentes utilizam o computador e 9,5% (n=27) não o utilizam. Já que 

somente os primeiros deveriam responder as cinco perguntas seguintes do questionário, a 

porcentagem das respectivas respostas foi calculada sobre o número de 258 educadores. 

A grande maioria dos respondentes, 97,7% (n=252), possui computador próprio e 

apenas 2,3% (n=6) não possuem. Quanto ao tempo de uso, 8,5% (n=22) utilizam o 

computador há menos de um ano, 20,1% (n=52) entre um e três anos, outros 20,1% (n=52) 

entre três e seis anos, e 50,8% (n=131) utilizam há mais de seis anos. 
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Quanto à frequência de uso do computador, 16,7% (n=43) utilizam por menos de uma 

hora semanal, 41,1% (n=106) entre uma e cinco horas semanais, 18,2% (n=47) entre cinco e 

dez horas semanais, e 23,6% (n=61) utilizam por mais de dez horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas próximas perguntas, referentes ao local onde mais utilizam o computador e 

às atividades que nele realizam, os respondentes puderam assinalar mais de uma resposta. A 

grande maioria deles, 97,3% (n=251), utiliza o computador em casa, 30,6% (n=79) utilizam 

na escola, 2,7% (n=7) na casa de amigos ou parentes, 2,3% (n=6) em LAN houses, e 1,9% 

(n=5) informaram outros locais onde o utilizam: empresa familiar, escola de informática, 

faculdade, NEAD e trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de educadores por tempo de uso do computador 

Figura 2. Número de educadores por frequência de uso do computador 

Figura 3. Número de educadores por local de uso do computador 
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As atividades mais realizadas no computador, por sua vez, são: navegação na internet, 

por 88% (n=227) dos respondentes, e digitação de textos, por 85,7% (n=221). Quanto às 

outras atividades, 45,7% (n=118) assistem e fazem download de vídeos, 36% (n=93) 

participam de redes sociais, 34,1% (n=88) utilizam ferramentas de bate-papo, 31,8% (n=82) 

fazem download de músicas, 31% (n=80) fazem apresentações de slides, e 22,1% (n=57) 

jogam e fazem download de jogos. Apenas 0,8% (n=2) dos respondentes informaram outras 

atividades realizadas, como compras coletivas, escaneamento de atividades e curso em 

educação à distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As próximas perguntas deveriam ser respondidas por todos os educadores e, assim, a 

porcentagem das respostas foi calculada sobre o número total de respondentes. Na pergunta 

referente ao uso pessoal de outras tecnologias, os respondentes também puderam assinalar 

mais de uma resposta: 78,2% (n=223) deles utilizam celular, 64,2% (n=183) utilizam pen 

drive, 29,5% (n=84) utilizam mp3/mp4, 2,1% (n=6) utilizam smartphone, e 1,7% (n=5) 

informaram outras tecnologias utilizadas: câmera, notebook e TV/DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, quanto ao uso do computador em aulas, 80,7% (n=230) dos educadores 

nunca utilizaram e 19,3% (n=55) já utilizaram. Destes últimos, 40% (n=22) informaram que 

utilizaram para apresentações de slides, 27,3% (n=15) para jogos, 21,8% (n=12) para a 

Figura 4. Número de educadores por atividades realizadas no computador 

Figura 5. Número de educadores por outras tecnologias utilizadas 
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exibição de vídeos, e 16,4% (n=9) informaram outras ferramentas e formas de utilização do 

computador, tais como pesquisa na internet, apresentação de histórias, exibição de fotos e 

imagens, reprodução de músicas e aulas de introdução à informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao uso de outras tecnologias em aulas, 58,6% (n=167) dos educadores já 

utilizaram e 41,4% (n=118) nunca utilizaram, sendo que 82,6% (n=138) dos primeiros 

citaram os aparelhos para exibir vídeos (TV, DVD, videocassete), 48,5% (n=81) os aparelhos 

de som, 25,7% (n=43) o data show, 5,4% (n=9) o retroprojetor e apenas 1,2% (n=2) citaram o 

GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se perceber que uma pequena porcentagem dos educadores já utilizou o 

computador em aulas, enquanto mais da metade já fez uso de outras tecnologias. Vale lembrar 

que a maior parte destas últimas refere-se a tecnologias mais antigas ou que as escolas já 

possuem há mais tempo. Por outro lado, muitas escolas ainda não possuem laboratório de 

informática ou este não se encontra em condições de funcionamento, o que justifica, em parte, 

o menor índice de uso pedagógico do computador. 

Os dados apresentados acima alimentam a controvérsia em torno da divisão entre 

alunos e professores a partir de categorizações que visam demarcar as diferenças entre os que 

nasceram ou não na era digital e que apresentariam, respectivamente, maior e menor interesse 

Figura 6. Número de educadores por atividades realizadas com o uso do computador em aulas 

Figura 7. Número de educadores por outras tecnologias utilizadas em aulas 
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e familiaridade no uso das novas TIC, como sugere a categorização proposta por Prensky 

(2001a, 2001b): nativos e imigrantes digitais. Muitos educadores que responderam ao 

questionário podem ser considerados imigrantes na cultura digital se levarmos em conta 

algumas características, tais como: idade próxima aos 40 anos; baixa frequência de uso do 

computador durante a semana; e a não realização de atividades consideradas mais lúdicas. Há, 

entretanto, aqueles que não se enquadram nessas características. Ao longo do capítulo, serão 

apresentados dados coletados durante a pesquisa que ora aproximam ora afastam professores 

e alunos de uma ou outra categoria mencionada. 

Algumas informações colhidas durante as entrevistas foram úteis para melhor 

caracterizar os porta-vozes da rede e descrever as relações entre os educadores e as TIC, mais 

especificamente o computador e a internet, assim como os efeitos que produzem. Entre as 

nossas entrevistadas, estiveram a diretora da escola, a professora atuante na sala de recursos 

multifuncionais e outras sete professoras do ensino fundamental: uma que lecionava no 

primeiro ano, três que lecionavam no segundo, uma no terceiro e duas no quarto ano. A idade 

delas variou entre 35 e 50 anos. Quatro professoras tinham entre 16 e 18 anos de profissão e 

as outras quatro entre 21 e 24 anos. A diretora já havia atuado três anos na vice-direção e mais 

três na direção escolar. 

Todas as entrevistadas têm computador com acesso à internet em casa. Apenas uma 

delas mencionou que ele era de propriedade de sua irmã, embora também fizesse uso dele. 

Quatro entrevistadas o possuem há, aproximadamente, 5 anos e as outras cinco há mais ou 

menos 10 anos. Com relação à frequência de uso do computador em casa, cinco delas 

disseram que utilizam diariamente ou quase todos os dias e quatro utilizam uma ou poucas 

vezes durante a semana. 

Como podemos ver abaixo, diversos fatores motivaram as educadoras a adquirir um 

computador. 

 

Quando eu era professora, a gente usava o mimeógrafo. Por mais que você faça uma 

letra grande, (a impressão) não fica visível, não fica uma qualidade boa pra estar 

passando para o aluno. E aí começamos, algumas professoras, a ter computador, 

impressora. Eu tinha aquela impressora matricial, eu tenho até hoje ela. (Cecília) 

 
Na minha época de faculdade, nem todo mundo tinha, a gente pagava as pessoas pra 

digitar pra gente, pra imprimir pra gente a monografia. Tudo era pago, porque muita 

gente não tinha computador, não tinha acesso e também não sabia mexer, manusear. 

Então, eu e meus irmãos compramos um. Era esse o nosso objetivo, a gente 

precisava dele pra estudar, a gente precisava dele nos estudos. (Eliane) 
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Acho que é mais uma questão de praticidade de fazer pesquisas, comunicação com 

as pessoas, mais nesse sentido mesmo, troca de e-mails, você quer mandar uma 

mensagem, um recado pra alguém. Eu acho que isso facilita bastante. (Adriana) 

 
Eu tinha um filho adolescente e ele usava muito videogame na época. Então ele 

substituiu o videogame pela internet. Ele precisava pra fazer os trabalhos de escola, 

precisava pesquisar. E eu não usava a internet, aí meu filho que me ensinou, que 

passou a me ensinar a acessar a internet, a procurar. (Solange) 

 

 

Outra entrevistada também citou o interesse da filha em ter um computador, a maioria 

apontou a utilidade dele para pesquisas/estudos e mais três professoras também apontaram a 

melhoria da qualidade da impressão dos materiais repassados aos alunos como motivos para 

terem adquirido um computador. Com relação a esse último aspecto, algumas professoras 

comentaram que a escola ainda utiliza o mimeógrafo. Uma disse que, em função disso, 

imprime alguns materiais em sua própria impressora. 

As atividades que as professoras realizam no computador estão relacionadas aos 

principais fatores citados acima. Todas utilizam, predominantemente, para pesquisar e 

elaborar conteúdos, atividades ou avaliações escolares. Esse dado coincide com os resultados 

encontrados em outras pesquisas (Coll et al., 2010; Mamede-Neves, 2010b) citadas 

anteriormente, que verificaram que os usos mais frequentes do computador pelos professores 

são direcionados à preparação de materiais a serem utilizados em aulas. 

Além disso, cinco entrevistadas utilizam ou já utilizaram o computador para fazer 

cursos de pós-graduação. Seis utilizam para acessar e-mail, embora nem todas o façam 

frequentemente. Três possuem conta em redes sociais, mas duas disseram que não costumam 

acessá-la. Apenas uma disse que faz uso de um programa de bate-papo, mas apenas para 

conversar com um dos filhos, que mora em outra cidade, como ela mesma enfatizou. O uso de 

jogos “como forma de lazer, para dar uma distraída” foi mencionado apenas pela professora 

que leciona na sala de recursos. 

Quando falamos das relações entre os educadores/usuários e o computador, não 

tomamos cada um deles como elementos isolados e prontos. Em acordo com a simetria entre 

humanos e não humanos que defende a Teoria Ator-Rede, entendemos que ambos se 

modificam quando se relacionam, ocorrendo o que Latour (2001) chama de translação ou 

tradução de objetivos. Nenhuma explicação de causa e efeito, nem qualquer perspectiva 

determinista definem como ocorrem essas relações. Como no exemplo do marionetista e da 

marionete que vimos anteriormente em Latour (2008), podemos dizer que quem age é um 

terceiro elemento, um ator híbrido que inclui usuário e computador. 
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Solange, por exemplo, começou a utilizar o computador para registrar seus planos de 

aula, em outra escola onde trabalhou. Atualmente, utiliza mais para fazer pesquisas em sites e 

blogs educativos. Adriana já foi “completamente viciada” em programas de bate-papo, mas 

disse que perdeu o gosto e a paciência por eles. Entre as atividades que agora realiza, estão: 

pesquisas e compras na internet, troca de e-mails, elaboração de avaliações. Já a professora 

Eliane, que possui computador há mais de 15 anos, utiliza principalmente para preparar 

atividades escolares, mas também passou a utilizá-lo diariamente para trocar e-mails, além de 

participar de redes sociais e fazer atividades do curso de pós-graduação.  

O usuário interfere sobre o computador, conferindo a ele diferentes usos e sentidos, e 

este também interfere sobre o primeiro ao lhe oferecer novos esquemas de ação que lhe 

permite desenvolver novas habilidades afetivas e cognitivas. O computador cria situações, 

problemas e desafios que colocam à prova competências, tarefas, rotinas conhecidas e que 

possibilitam a criação de outras. 

As relações que os educadores passam a estabelecer por intermédio do computador 

também podem ser pensadas à luz do conceito de “zona de desenvolvimento proximal”, 

desenvolvido por Vygotsky (1989). O conceito se refere à distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial do sujeito, ou seja, entre a sua 

capacidade de atuar sozinho ou mediante a ajuda de alguém mais experiente, respectivamente. 

Para aprender a utilizar o computador, Patrícia “corre atrás das colegas que já dominam mais, 

têm mais facilidade”. Quando precisa digitar um texto ou pesquisar algo na internet, Janete 

pede à filha para fazê-lo. Leila também pede ajuda ao filho e ao marido, que trabalha na área 

de informática, mas ela mesma faz as suas atividades. Rosana já fez cursos de capacitação, 

mas aprendeu a usar várias ferramentas por conta própria, desde que começou a lecionar na 

sala de recursos, onde utiliza frequentemente o computador com os alunos. Tomando de 

empréstimo o termo utilizado por Latour (2008), diríamos que o computador é um plug-in, 

um elemento subjetivador, que cria possiblidades para cada pessoa construir e reconstruir suas 

formas de relacionar-se com os outros e com as coisas, de ser e estar no mundo. 

 

O uso do computador em aulas: humanos e não humanos em interação 

 

 “A inclusão é algo da ordem da invenção, porque implica lidar com algo que ainda não 

sabemos”. A frase utilizada por Demoly, Wisnievsky e Eder (2005, p. 163) para falarem sobre 

a inclusão digital no cotidiano da universidade, em cursos de formação de professores, serve 

também para pensarmos o processo que vem ocorrendo nas escolas primárias e secundárias. 
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Como nos diz Perrenoud (1997), numa situação inédita, os esquemas de ação, de percepção, 

de avaliação e de pensamento de que dispomos não se adequam precisamente. Torna-se 

necessário, então, coordená-los de uma nova maneira. Utilizando um termo da Teoria Ator-

Rede, traduzi-los. Para a maioria das professoras e dos alunos participantes da pesquisa, o uso 

do computador em aulas foi uma situação completamente nova, composta de vários actantes.  

 Como em toda situação ou interação que ocorre nas sociedades humanas, “as ações 

são afetadas por entidades heterogêneas que não têm a mesma presença local, não se originam 

na mesma época, não são visíveis ao mesmo tempo e não se fazem sentir com o mesmo peso” 

(Latour, 2008, p. 288). Veremos abaixo os vários atores que se combinaram para compor a 

atividade de utilização do laboratório de informática: os professores, seus métodos de ensino, 

seus interesses, suas propostas; os alunos, seus ritmos e modos de aprender e também os seus 

interesses e as suas propostas; a familiaridade de ambos e as experiências anteriores no uso do 

computador; os equipamentos, sua disponibilidade e qualidade; a direção escolar; o período 

do ano. 

Em função da inauguração do laboratório de informática ter ocorrido no segundo 

semestre, em data próxima ao fim do ano letivo, observamos um reduzido número de aulas, 

mas que nos permitiram flagrar as primeiras estratégias utilizadas pelas professoras e pelos 

alunos no uso do computador na escola. Algumas informações também puderam ser colhidas 

nas entrevistas. 

 

Leila foi convidada para participar da pesquisa a partir da indicação da diretora da 

escola, que destacou o seu desempenho nas aulas realizadas no laboratório. Ela lecionava para 

alunos de 7 e 8 anos de idade, do segundo ano do ensino fundamental. Assim como nas 

demais turmas, estiveram presentes cerca de vinte alunos nas aulas observadas. 

Uma vez que muitos deles não sabiam utilizar o computador, as primeiras aulas foram 

dedicadas a apresentar seus componentes e suas funções. Leila pesquisou na internet materiais 

que pudessem lhe ajudar a ministrar uma espécie de aula inicial de informática, que incluiu a 

exibição de alguns pequenos vídeos explicativos. 

 

O problema aqui é o seguinte: a ideia é usar o computador pra instrumentalizar as 

aulas, pra aula ficar mais legal. Só que o que que a gente está tendo que fazer? 

Primeiro, tem que ensinar a usar o computador, porque os meninos não sabem usar o 

computador. Então, como é que eu posso dar uma aula de ciências, querer os jogos, 

vamos supor, entrar naquela “ciência hoje das crianças”, que é um site que tem de 

uma revista, se os meninos não sabem mexer com o mouse, não sabem digitar? 
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Nas demais aulas, foram realizadas atividades de digitação de palavras e frases que 

eram ditadas pela professora e também foram utilizados jogos disponíveis no próprio Linux 

Educacional e em sites educativos. Ela mesma indicava os jogos, mas, ao final de algumas 

aulas, permitia que os alunos escolhessem outros. Cada aula era direcionada a uma disciplina, 

por exemplo, Português e Matemática, e tinha relação com os conteúdos que estavam sendo 

trabalhados em sala. Em uma das aulas, os alunos pesquisaram e leram informações no site de 

um Festival de Literatura do qual iriam participar em breve. Não foi possível acessar a 

internet em alguns computadores, o que prejudicou o andamento da aula. 

Os alunos realizavam as atividades em ritmos diferentes, tanto em função do domínio 

do conteúdo da disciplina trabalhada como em função da familiaridade no uso do computador, 

o que exigia que a professora prestasse auxílio diferenciado a eles. Em alguns momentos, ela 

pediu que a pesquisadora lhe ajudasse a ensiná-los como realizar algumas tarefas, tais como 

abrir um arquivo, inserir espaço entre as palavras, acessar a internet. 

Observamos que a professora Leila adotava estratégias para manter a disciplina entre 

os alunos: indicava o lugar onde cada um deles deveria sentar, buscava evitar as conversas 

paralelas, exigia que levantassem a mão quando quisessem fazer perguntas. Desta forma, os 

alunos não se dispersavam durante a realização das atividades propostas. 

 

Eliane lecionava para alunos de 6 anos de idade, do primeiro ano. Ela ministrou 

apenas três aulas no laboratório de informática, pois, além da proximidade do fim do ano 

letivo, alguns feriados aconteceram no dia da semana reservado para a sua turma utilizá-lo. 

Como alguns alunos não sabiam mexer no computador, ela também iniciou a primeira aula 

apresentando os seus componentes, ensinando a manusear o mouse, a abrir uma pasta, entre 

outras tarefas básicas. Atendendo a uma demanda dos alunos, ela também ensinou a acessar 

jogos na internet. 

Na segunda aula, Eliane não conseguiu abrir uma atividade que estava arquivada em 

seu pen drive. Ela, então, propôs que os alunos digitassem palavras sobre o tema que havia 

planejado trabalhar naquele dia. Na aula seguinte, também foi proposto um exercício de 

digitação. Assim como na turma da professora Leila, foi preciso ensinar os alunos como 

digitar corretamente. Eliane também conduzia as aulas de maneira a evitar a indisciplina em 

sala. 

Tendo observado que os alunos usam o computador em casa predominantemente para 

jogar, Eliane disse que pretendia incentivar o seu uso para outras atividades, como pesquisas, 

mas que não teve tempo para fazer isso naquele ano. Ela contou que, para o próximo ano, 
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também estava planejando criar uma conta em uma rede social para a sua turma, que 

funcionaria como um canal de comunicação entre ela, os alunos e os pais. 

 

Solange lecionava para o segundo ano. Como ela mesma disse, sua primeira aula foi 

inspirada na oficina introdutória do projeto da universidade, com o intuito de que os alunos 

conhecessem o computador, assim como ocorreu nas turmas já mencionadas. Observamos que 

algumas professoras replicaram com os seus alunos, principalmente nas aulas iniciais, 

comportamentos que os formadores tiveram para com elas durante o curso. 

Nas aulas seguintes, os alunos acessaram livremente jogos no Linux e na internet, 

além de sites de vídeos. Em uma delas, a professora sugeriu que procurassem jogos sobre um 

tema específico, mas a maioria não soube como fazê-lo. Aqueles que conseguiram acessar 

alguns sites se arriscaram a jogar por tentativa e erro, mas acabaram desistindo.  

Em outra aula, foi proposta uma atividade de leitura de um livro digitalizado. Os 

alunos também deveriam fazer um desenho e escrever algo sobre a história, mas poucos 

realizaram tais atividades. Em geral, tentaram acessar jogos e sites, como haviam feito nas 

aulas anteriores. Os alunos caminhavam pelo laboratório, conversavam muito entre si e 

tentavam ajudar uns aos outros.  

Na última aula, cada aluno recebeu um pequeno texto que deveria ser digitado, mas a 

maioria não concluiu a atividade por dificuldade de digitação ou por ter se dispersado na 

realização de outras atividades. Observamos que, embora a professora tivesse planejado 

algumas atividades, os alunos aproveitaram a ocasião das aulas no laboratório para explorar o 

ambiente e as ferramentas que mais lhes interessavam no computador. 

 

Patrícia lecionava para o terceiro ano. A idade dos alunos variava entre 8 e 9 anos. 

Durante a entrevista e também em uma das oficinas do projeto, quando foi convidada a falar 

sobre sua primeira experiência de utilização do laboratório, ela contou que ficou muito 

apreensiva, pois não sabia como seria lidar com tantos alunos diante de um computador. 

Ela também contou que se inspirou na oficina inicial do projeto para introduzir a aula, 

pois sabia que alguns alunos não tinham acesso a computador. Em seguida, ela indicou a 

utilização de jogos do Linux. Nas demais aulas, os alunos também utilizaram esses mesmos 

jogos, principalmente de matemática e outros para desenhar, e acessaram sites de jogos e 

vídeos. Em geral, aqueles que estavam próximos realizavam as mesmas atividades.  

Patrícia comentou que não havia preparado atividades sobre conteúdos escolares 

porque ainda estava aprendendo a utilizar o laboratório e que a opção pelos jogos se deu em 
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função de ser algo em que daria conta de auxiliar os alunos. Para ela, o fato de haver um 

computador por aluno tornava-se um fator complicador no uso do laboratório, uma vez que 

exigia o atendimento individual a todos eles. Mas apontou que tal dificuldade seria menor 

quando as atividades fossem planejadas antecipadamente. 

Ao final de uma das aulas, Patrícia avisou à pesquisadora que não levaria os alunos ao 

laboratório na semana seguinte, pois eles fariam uma avaliação no mesmo dia. Ela justificou 

essa decisão pelo fato de que eles ficam muito agitados após essas aulas, o que poderia 

prejudicar o desempenho na avaliação. 

 

Adriana lecionava para alunos que possuem entre 9 e 10 anos de idade, do quarto ano. 

De modo semelhante ao que observamos na turma da professora Patrícia, as aulas nesta turma 

foram mais livres, uma vez que a professora não sugeriu atividades específicas. Ela permitiu o 

uso de jogos do Linux e da internet, mas não autorizou o acesso às redes sociais, embora 

alguns alunos o tenham feito. 

Em uma das aulas, ela indicou um jogo de matemática. Entretanto, pouco tempo 

depois, alguns alunos disseram que ele era chato, procuraram outros jogos e acessaram a 

internet, inclusive sites de vídeos e músicas. A maioria deles não dedicava muito tempo à 

atividade escolhida, parecendo adotar uma atitude exploratória diante das ferramentas, ou 

desistindo de executá-la frente às dificuldades encontradas. Alguns ainda alegaram que o 

computador estava com defeitos no acesso à internet e a outras ferramentas. Durante as aulas, 

eles se mostravam agitados e conversavam bastante.  

Adriana assinalou a importância de um maior planejamento das aulas a serem 

ministradas no laboratório. Todas as professoras fizeram apontamentos semelhantes, 

destacando a necessidade de ir além de sua utilização “por lazer”, “só pra brincar”.  

 

Elas (membros da direção escolar) falaram que, a partir do momento que montassem 

a sala de informática, já era pra começar a levar as crianças, pra elas terem um 

contato com essa parte da informatização, o mundo da internet. Mas eu cheguei a 

falar que, a partir do próximo ano, eu acho que tem que ter mais um direcionamento. 

Não é só levar as crianças. Eu acho que tem que ter um objetivo de levá-las à sala de 

informática. Não faz sentido você levá-las só pra brincar. Tem que ser uma coisa 

mais direcionada à área educacional. 

 

Cabe ressaltar aqui a importância de que as atividades de brincar e de aprender não 

sejam tomadas como apartadas, o que pode levar ao uso de jogos apenas em momentos de 

lazer ou à utilização exclusiva daqueles produzidos especificamente para a educação. Como 
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vimos no capítulo II, há, por exemplo, games comerciais que integram bons princípios de 

aprendizagem. 

Com relação às atividades propostas pelas professoras, predominantemente de leitura e 

escrita, elas podem ser consideradas tarefas tradicionais. No sentido proposto por Perrenoud 

(1997), são aquelas geralmente “concebidas para favorecer um controle simultaneamente 

onipresente e relativamente econômico de um professor que tem perante si vinte a trinta 

alunos, por vezes mais” (p. 79). Entre as tarefas desse tipo distinguidas pelo autor, algumas 

puderam ser percebidas durante a pesquisa, tais como a escolha por tarefas idênticas a serem 

cumpridas por todo o grupo ao mesmo tempo e a preferência por tarefas standards, já 

conhecidas e, portanto, mais facilmente compreendidas pelos alunos, como foi o caso dos 

ditados. A realização desse tipo de tarefas com o auxílio do computador buscava cumprir a 

finalidade educacional no uso do laboratório de informática, mas também demonstrou que 

ainda há muito a ser explorado das potencialidades dessa tecnologia. 

Conforme apontado pelas próprias professoras, a realidade encontrada na escola está 

relacionada com questões relativas à época do ano em que o laboratório foi inaugurado e ao 

planejamento das aulas. Mas, de um modo geral, podemos considerar que essa realidade 

também tem relação com o caráter recente da chegada das tecnologias digitais no contexto 

educacional ou mesmo no cotidiano de muitos professores e alunos. O uso de estratégias que 

busquem inovação do processo educativo passa pela maior familiarização desses agentes com 

as novas tecnologias e, principalmente, com novos princípios de aprendizagem, muitos dos 

quais vimos que estão presentes nelas. 

 

Interesse e familiaridade de educadores e alunos no uso das TIC 

  

Embora os conceitos de nativos e imigrantes digitais façam referência à época de 

nascimento dos indivíduos, eles se remetem mais às diferenças nos modos de relacionar-se 

com as novas tecnologias. Independentemente da idade, qualquer um pode desenvolver 

interesse e familiaridade em seu uso, o que torna possível o desenvolvimento de novos modos 

de comunicar, pensar, produzir conhecimentos. 

Nos dados apresentados anteriormente, obtidos a partir do questionário do projeto e de 

nossas entrevistas, vimos que alguns educadores têm feito uso frequente do computador e da 

internet. Esse uso tem sido direcionado a atividades de estudo e pesquisa, mas também de 

comunicação e diversão, o que inclui a utilização de jogos, programas de bate-papo e redes 
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sociais. As novas tecnologias já são partes integrantes de suas vidas, de tal forma que 

poderíamos chamá-los de nativos digitais.  

Entretanto, a maior parte dos educadores não faz uso dessas ferramentas mais lúdicas e 

interativas ou o faz menos frequentemente do que o uso de outras para fins de estudo e 

trabalho. Todas as entrevistadas disseram que não têm familiaridade, paciência, nem tempo 

para utilizar e/ou não se sentem atraídas pelo primeiro tipo de ferramentas. Assim, embora a 

idade não seja um fator determinante, alguns fatores relacionados a ela, tais como a 

maturidade e os afazeres dos quais se ocupam nesta fase da vida, parecem influenciar as 

relações que estabelecem com o computador. 

 

Passo o maior tempo da minha vida de frente para o computador fazendo atividade 

de escola. E quando não é atividade de escola, eu faço atividade de pós-graduação e, 

às vezes, uns 15 minutos eu abro meu Orkut, meu Facebook, meu e-mail, vejo o que 

é que tem lá e só. Eu não fico navegando lá, porque eu não tenho tempo, não. 

(Eliane) 

 
Redes sociais eu ainda não utilizo, não. Por causa da pesquisa e do estudo, não sobra 

muito tempo pra questão das redes sociais. E nessa área eu ainda não estou tão 

familiarizada. Ainda tenho dificuldade nessa parte. [...] Pela minha maturidade de 

idade, tem certos atrativos que não me chamam muita atenção, então, eu uso mais 

pra estudo. (Érica) 

 
De certa forma, eu tinha um pouco de restrição a algumas coisas, porque eu sou uma 

pessoa muito medrosa. Então, o que que acontece? Eu não confio, agora até mais, 

mas eu não confiava nas coisas que o computador faz. A própria calculadora antiga, 

eu duvidava. Às vezes eu ainda duvido, faço a conta, depois faço de novo. Então, 

assim, eu sou meio antiga pra certas coisas. [...] Eu uso e-mail, pra mandar 

mensagens, essas coisas. Mas eu não sou muito de rede social, não. Não gosto 

muito, não. Não confio muito nessa parte. Mas uso o computador quase diariamente. 

Não digo diariamente porque eu tenho filho e, às vezes, nem tenho tempo. (Leila) 

 

Com relação a outras tecnologias digitais, as entrevistadas mencionaram o uso de 

celular, pen drive, câmeras fotográficas e filmadoras. Como pode ser visto nas falas abaixo, a 

preferência se dá por aparelhos com menor número de funções e, portanto, de menor 

complexidade. Algumas relataram que aprendem a utilizar as novas tecnologias, inclusive o 

computador, de modo devagar, passo a passo, uma coisa por vez, características estas que 

Prensky (2001a) atribuiu aos imigrantes digitais. Para tanto, às vezes contam com a ajuda de 

seus filhos. 

Celular é só pra ligar para os meus filhos e eles ligarem pra mim. Eu não adaptei 

com esses novos aí, cheios de ti-ti-ti. Eu gosto de praticidade. Se você me der essa 

máquina aqui e falar que ela é só de tirar foto, eu vou tirar foto com ela. Se você 

virar e falar assim: “ela é filmadora, ela é isso e aquilo”, pra mim não serve, porque 

eu não sei mexer. Eu gosto de coisa prática, funcional. (Cecília) 
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Eu peço pra ele (o filho) escrever tudo em detalhes: número 1, 2, 3. Aí, ele fala 

assim: “Mãe, é tão fácil. Faz isso, isso, isso”. Eu não consigo. Tem que ser por 

etapas. Às vezes é tão bobo. Depois eu falo: “Custei aprender isso”. [...] 

Se ele compra um celular hoje, hoje mesmo ele já sabe todas as funções. Eu não, eu 

só quero um celular que liga. Eu quero falar com alguém. Por exemplo, eu não estou 

precisando de celular pra tirar foto porque já tenho a câmera. (Solange) 

 

Foi recorrentemente apontado o maior interesse e a facilidade dos mais jovens em 

aprender a usar as tecnologias. Ainda nas oficinas do projeto, quando as professoras que já 

tivessem utilizado o laboratório de informática na escola foram convidadas a falar sobre como 

tinha sido essa experiência, todas mencionaram o entusiasmo dos alunos frente ao computador 

e o fato de muitos já saberem utilizá-lo, o que também foi assinalado pelas entrevistadas. 

 

Hoje, os nossos alunos são da era tecnológica. Eu dei aula pra aluno que não tinha 

acesso a computador. Quando eu retornar à sala de aula, eu vou levar um susto, 

porque a maioria dos nossos alunos tem acesso a computador, tem facilidade em 

estar aprendendo, manuseando o computador. [...] Essa geração dos meus filhos, eu 

tenho uma menina de 15 anos, um de 18, eles nunca foram a uma aula de 

informática. O de 23 nunca foi. E sabem digitar, sabem mexer em tudo no 

computador. (Cecília) 

 
Aqui a gente vê que mesmo os meninos de uma classe mais baixa, que não têm 

acesso em casa, eles conseguem manusear, entrar no computador com muita 

facilidade. (Rosana) 

 

Belloni e Gomes (2008) também observaram que, uma vez que tenham acesso às 

novas TIC, não há diferenças entre alunos de diferentes realidades socioeconômicas com 

relação à habilidade para utilizá-las. 

 

Crianças e jovens usam com habilidade e familiaridade estas técnicas, desde que 

tenham acesso a elas, ou seja, seu uso tende a generalizar-se. Esta generalização é 

acelerada pela atração exercida por estas técnicas nas gerações que, desde pequenas, 

vivem entre mídias eletrônicas, especialmente a televisão (p. 727). 

 

Diríamos que, hoje, especialmente o computador e a internet. Durante as aulas que 

observamos, o entusiasmo dos alunos pôde ser percebido na correria e gritaria ao entrarem no 

laboratório de informática – alguns dos quais sequer aguardavam a turma anterior deixar o 

local – e também na tentativa de explorar várias ferramentas, nas discussões sobre as 

atividades realizadas, na expectativa pela próxima aula. Por ser uma atividade tão prazerosa 

para os alunos, alguns professores acabam proibindo um ou outro de participar como forma de 

punição por algum comportamento considerado inadequado, assim como o fazem com as idas 

ao teatro e as aulas de educação física, conforme assinalou a diretora da escola, que 

manifestou sua reprovação em relação a essa prática dos professores.  
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Embora o interesse no uso do computador tenha sido comum entre os alunos, vimos 

que o mesmo não ocorreu com relação à habilidade em utilizá-lo. Alguns deles tiveram 

dificuldades para realizar tarefas simples, o que justifica a estratégia de ensinar a usar os 

componentes e as ferramentas do computador, adotada pela maioria das professoras nas 

primeiras aulas realizadas no laboratório. Elas também atribuíram as diferenças entre os 

alunos quanto à habilidade no uso do computador ao fato de terem ou não acesso em casa. 

 

Pode ser que tenha sala aí que 80% dos alunos sabe (utilizar o computador). Mas na 

minha sala não. Eu tenho, assim, cinco ou seis alunos que falaram que têm 

computador em casa e, mesmo assim, não fazem aquele uso, porque a mãe não vai 

deixar ficar mexendo. Eu mesma tenho uma menina de cinco anos e não deixo ela 

ficar lá no computador. Uns é porque a mãe fica com medo de estragar, outros têm 

medo mesmo porque computador é uma coisa complicada... Vai pra outros lados. E 

esses meninos de hoje descobrem as coisas com mais rapidez do que a gente. (Leila) 

 
Eu tinha quatro alunos que falaram comigo que não tinham acesso a computador, 

viram na casa de alguém, já brincou com algum colega, mas em casa não tinha 

acesso. Então, esses quatro eu fiquei preocupada em ensinar mesmo como que 

manuseia o mouse, como que abre pasta, como que clica, essas coisas, porque eles 

não têm essa noção. (Eliane) 

 

Para pensarmos sobre a relação que se estabelecia entre alunos e professoras, que 

possuíam diferentes graus de familiaridade com o computador, podemos retomar o conceito 

de “zona de desenvolvimento proximal”, de Vygotsky (1989), que vimos acima. Por vezes, a 

professora assumia o papel de membro mais experiente. Outras vezes, alguns alunos o faziam 

quando, por exemplo, ensinavam as regras de um jogo aos colegas, sobre as quais nem 

mesmo a professora tinha conhecimento. 

Podemos imaginar que, nessa interação, os membros mais experientes, aqueles que 

ensinam, também aprendem. Levando em conta a possibilidade de que as aprendizagens 

ocorrem em ambos os envolvidos, Newman, Griffin e Cole (1989), citados por Queiroz e 

Melo (2007), ampliaram o conceito de zona de desenvolvimento proximal para o de “zona de 

construção”, um espaço de trocas e transformações recíprocas. Assim, o professor ou o colega 

com maior familiaridade no uso do computador testa e reconstrói suas próprias habilidades ao 

ser confrontado com a dúvida de um aluno. Essa constatação faz ainda mais sentido nesse 

momento em que se questiona mais enfaticamente o papel do professor como transmissor de 

conhecimentos e se fortalece o discurso sobre a importância de valorizar os interesses e a 

participação dos alunos.   

 

Às vezes, você está ali numa matéria e eles te fazem uma pergunta que você nunca 

imaginou que fossem fazer. Aí, tem que correr atrás, pesquisar. É aí que a gente vai 
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crescendo. [...] Eu sou a mediadora, mas os alunos também não deixam de ser 

mediadores. A gente também aprende com eles. (Patrícia) 

 
Hoje o menino, aquele que dá conta, pode ir buscando o conhecimento sem a ajuda 

do professor. Isso fica até um pouco complicado porque, às vezes, o professor acha 

que só ele passa o saber. (Rosana) 

 
Antes, o aluno tinha que se adequar ao perfil do professor: “Eu vou fazer assim. 

Assim que eles têm que aprender”. Agora não. Você tem que observar os interesses, 

o momento de maior concentração, de envolvimento, para que você possa 

desenvolver qualquer atividade. (Érica) 

 

Assumindo o princípio de simetria da Teoria Ator-Rede e a potencialidade das novas 

TIC para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, ressaltamos que o computador 

também atua nessa zona de construção de aprendizagens, ou seja, ele também é um mediador. 

O laboratório de informática na escola constitui, assim, um cenário onde professor e aluno, 

indivíduos de qualquer idade, podem não apenas familiarizar-se com as tecnologias da nova 

era, mas também assumir-se um “aprendensinante”
54

.  

 

Um caminho cheio de obstáculos 

 

 Ao fazermos uso de uma ferramenta qualquer, é comum nos depararmos com um ou 

mais obstáculos, que nos impedem de alcançar os objetivos inicialmente colocados, como 

vimos em Latour (2001). No uso do computador em aulas, que envolvia mais de um agente – 

professores, alunos, direção e supervisão pedagógica – a história não foi diferente. Já 

mencionamos alguns fatores que funcionaram como obstáculos nessa empreitada: o baixo 

domínio de alguns professores no uso dos recursos tecnológicos; a formação docente inicial e 

continuada ainda insuficiente no que diz respeito ao uso educacional das novas TIC; a 

escassez de recursos humanos e materiais na escola pública. Abaixo, veremos outros que 

puderam ser percebidos nas entrevistas e nas observações realizadas.  

Conforme vimos no capítulo II, a dificuldade em lidar com algo novo, que exige ou 

gera mudanças em crenças e práticas individuais, pode se configurar como um obstáculo à 

incorporação das novas TIC nas práticas pedagógicas. Para a diretora da escola, existe essa 

resistência entre algumas professoras. 

 

Tem algumas que têm certa resistência em trazer o novo, em buscar, em fazer um 

jeito diferenciado de formar os nossos alunos. Mas eu acredito – eu ainda sou muito 

esperançosa, por isso é que eu estou na educação – que, com o tempo, elas mesmas 

                                                 
54

 Termo utilizado por Fernández (2001) que demonstra a impossibilidade de separar os processos de aprender e 

de ensinar. 



    95 

 

 

vão ver que há necessidade dessa mudança, de estar se informando, buscando. E vai 

buscar. Tem que buscar. Professor não pode ficar parado no tempo, não. Ninguém, 

nem eu enquanto gestora, nem supervisora, ninguém. Na área da educação, você tem 

que estar o tempo todo se informando. 

   

A diretora e algumas professoras também assinalaram que nem todas mostram 

interesse em fazer ou aprender a fazer uso das tecnologias. Num curso de robótica, por 

exemplo, ministrado por um estagiário da UFSJ na própria escola, poucos professores 

participaram. Nele foi ensinado a utilizar uma ferramenta que permite o aprendizado de 

princípios básicos de programação de computadores, ao mesmo tempo em que trabalha 

noções de matemática, desenho e escrita. O curso foi ministrado, primeiramente, em duas 

turmas, sendo uma delas a da professora Érica. Como ela mesma informou, nos dias em que o 

curso foi oferecido às professoras, apenas cerca de cinco compareceram.  

A sobrecarga de trabalho do professor também foi outro obstáculo apontado. Em 

função do extenso currículo escolar a ser cumprido, o horário semanal reservado para cada 

turma no laboratório de informática é, por vezes, utilizado para a realização de tarefas mais 

urgentes. Outras vezes, envolvido com a preparação dos materiais a serem utilizados em sala 

de aula, o professor deixa de utilizar o laboratório por falta de tempo para preparar as aulas. 

 

Eu acho que, na escola, a gente é muito sobrecarregado, porque é muita coisa pra 

gente fazer. Então, eu acho que deveria ter um professor só pra estar nessa área com 

os meninos, porque é muita coisa. A gente tem que dar muito conteúdo, um 

planejamento enorme. Nós trabalhamos Português, Matemática, História, Geografia, 

Ciências, Filosofia, agora Literatura também. Então, olha pra você ver, é muita 

coisa. A cobrança é grande, tem que estar elaborando as provas, tudo é muito bem 

vistoriado, tem que ser tudo muito bem feito e, agora, tem também que atender os 

meninos (no laboratório). Então, fica meio complicado. (Janete) 

 
Qualquer hora que a gente perca é atraso, porque nós temos obrigações a cumprir. 

Não é que a gente priorize o planejamento, não. Mas nós somos cobrados a vencer o 

planejamento. Então, a extensão do planejamento também é um outro fator que, de 

certa forma, nos inibe a usar mais a questão da informática. (Érica) 

 

A professora Érica ainda destacou que os pais têm deixado de cumprir alguns de seus 

papéis, tais como auxiliar a criança em tarefas escolares que devem ser feitas em casa e cuidar 

de sua alimentação e higiene, que passam a ser assumidos pelo professor, aumentando, assim, 

a sua carga de trabalho. Outro comportamento dos pais que parece afetar mais diretamente o 

uso do computador na escola é a falta de controle sobre o tipo de atividade que a criança 

realiza nele quando está em casa. Segundo a professora Rosana, as crianças devem ser mais 

bem informadas sobre os “lados positivos das tecnologias”, como pesquisas na internet e 

jogos educativos. 
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Outro fator que dificulta o uso efetivo do laboratório de informática é o fato de as 

professoras não planejarem conjuntamente ou trocarem ideias sobre as aulas realizadas. A 

professora Janete sugeriu que isso deve ser feito durante os módulos, que são reuniões entre 

os professores e a equipe pedagógica, o que daria um direcionamento sobre quais atividades 

propor e com quais objetivos. 

 

A maioria dos professores aqui tem dois empregos, trabalha aqui e em outra escola. 

Então, depois do horário é impossível, porque ele tem que ir para outra escola. 

Então, a gente tinha que ter esse momento para sentar e discutir o que nós vamos 

trabalhar. Aí sim. Aí eu acho que ia ficar muito legal. Mas desse jeito que está, cada 

um faz o que quer, você não sabe o que o outro está trabalhando, aí fica meio 

complicado. [...] A escola tem que nos dar esse tempo. Então, assim, que tirem 

alguns módulos pra gente estar montando esse projeto. Aí eu acho que iria 

funcionar. 

 

Além disso, a agitação dos alunos frente ao computador e a indisciplina em sala 

também fizeram com que algumas professoras, inicialmente, hesitassem em levá-los ao 

laboratório, por receio de estragar os equipamentos ou de prejudicar o andamento das aulas. 

 

Eles ficam tão agitados ao verem o computador que é complicado até você falar: 

“Presta atenção, faz isso, faz aquilo”. Parece que eles ficam em êxtase quando estão 

na sala de informática. Gostam muito. Mas por causa da questão da agitação, torna-

se um trabalho mais difícil. (Érica) 

 
Eu fiquei um pouco preocupada de levar as crianças lá na sala de informática porque 

esses alunos que eu peguei esse ano são muito levadinhos e eu fiquei preocupada de 

ficarem mexendo e estragar. Mas até que eu fiquei muito surpresa com a atitude 

deles. Eu achei que eles concentraram bastante, gostaram da experiência de ter ido. 

Eu fiquei um pouco cismada de levá-los, mas eu estava enganada nesse sentido. Foi 

muito bem aceito por eles. Até a parte de questões de comportamento. Eles se 

comportaram direitinho. (Adriana) 

 

Por fim, podemos dizer que os equipamentos se transformam em obstáculos quando 

deixam de funcionar. Em função da falha de conexão da internet em alguns computadores, 

por exemplo, nem sempre era possível que todos os alunos realizassem a mesma atividade ao 

mesmo tempo. O pen drive levado pela professora Eliane em uma das aulas não “abriu” e ela 

precisou improvisar, propondo outra atividade. Por causa de problemas na leitura de um CD 

que faz parte dos materiais disponíveis na sala de recursos, a professora Rosana ainda não 

havia conseguido utilizá-lo com os alunos. Nas próprias oficinas do projeto, os monitores 

improvisaram atividades em função de alguma falha nos computadores.  

A vantagem dos obstáculos encontrados em um caminho qualquer é que oferecem a 

oportunidade de criarmos novas estratégias de ação, o que inclusive aumenta o nosso 
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repertório de habilidades. Os objetivos iniciais podem, então, ser satisfatoriamente alcançados 

ou novos objetivos são postos. Vimos que os obstáculos descritos acima estão relacionados a 

fatores diversos. Buscar estratégias para removê-los é tarefa daqueles que percebem a 

importância e os benefícios de integrar as novas TIC aos processos de ensino e aprendizagem. 

 

“Por que” e “para que” utilizar as novas TIC em educação? 

 

 A partir do convívio com seus filhos e alunos, daquilo que escutam sobre o assunto, 

das primeiras experiências no uso do laboratório de informática na escola, do uso pessoal que 

fazem das novas TIC, o que falam os educadores sobre a importância e a utilidade do seu uso 

em educação? Por quais motivos e para quais finalidades eles têm utilizado ou pretendem 

utilizá-las em suas aulas? 

 O fato de que as tecnologias digitais atraem os alunos de hoje é um desses motivos. 

Segundo as entrevistadas, eles ficaram encantados e empolgados com a implantação do 

laboratório de informática na escola. Assim, utilizar o computador em aulas passou a ser uma 

maneira de chamar a atenção de alunos que não se sentem mais atraídos por métodos e 

instrumentos tradicionais de ensino. 

 

O aluno que nós estamos recebendo não é de “cuspe e giz”, é um aluno que está 

buscando muito mais, ele é muito mais esperto, muito mais inteligente, muito mais 

questionador. Então, o professor, em contrapartida, tem que buscar várias estratégias 

diferenciadas para que a sua aula fique mais dinâmica e que os alunos tenham um 

aproveitamento maior. [...] 

A era de hoje, a juventude, os nossos alunos, eles não têm condições de ficar quatro 

horas e vinte dentro de uma sala de aula com giz. O professor tem que inteirar, tem 

que buscar, senão ele não dá conta da disciplina. Não é porque o aluno não quer, 

não. Ele não consegue. Hoje, nós não temos mais alunos que não dão um retorno. 

Antigamente, o professor ficava em cima do tablado, a ordem era dele, o aluno até 

abaixava a cabeça. Hoje não. Hoje é uma interação professor-aluno, uma troca. A 

gente vai produzir o conhecimento do aluno através daquilo que ele traz, da 

realidade, da vivência dele. Então, se o professor só sabe trabalhar com livro 

didático, só com isso, e não tem mais nenhuma atividade, estratégia diferenciada, 

com certeza a indisciplina daquela sala vai ser muito complicada. Até a dinâmica da 

sala, eu canso de pedir: vamos mudar, não existe mais o aluno olhar pra nuca do 

outro, vamos fazer grupo de 2, de 3. (Cecília) 

 
Está muito difícil chamar a atenção, muito difícil fazer com que eles prestem 

atenção em algo. Eu acho que, por causa do mundo agitado e por causa das 

tecnologias também, a aula expositiva não é atrativa. O que chama a atenção? O que 

prende a atenção? O lúdico, que são as músicas, as brincadeiras, os jogos e o uso da 

tecnologia, como o uso do computador na aula da informática e o uso também do 

data show. (Érica) 
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Como vem sendo discutido pela literatura da área, a aprendizagem mediada pela 

tecnologia pode ser mais prática, divertida, além de poder ser, ao mesmo tempo, autônoma e 

colaborativa. A professora Janete comentou que ficou surpresa com o fato de os alunos, 

mesmo sem a sua orientação, procurarem jogos de matemática, matéria pela qual poucos se 

interessam. Ela e a professora Eliane deram exemplos de como pode ser interessante ensinar 

alguns conteúdos utilizando ferramentas do computador. 

 

Hoje eu vou começar o sistema solar com os meninos. Olha que interessante seria eu 

primeiro ir na sala de computação com eles, pra eles estarem explorando, olhando as 

imagens, lendo. Depois, chegar na sala de aula e fazer um relatório do que acharam 

interessante na aula de hoje, do que viram lá. Seria muito mais interessante. (Janete) 

 
Eu posso usar pra trabalhar ciência, eu posso usar pra trabalhar geografia, conhecer 

um lugar, um rio. Seria tão interessante se a gente abrisse: “Oh, o rio está aqui, esse 

é o rio que a gente está estudando”. Não é melhor do que ficar vendo desenho com 

risquinho azul? Eu estou falando lá de um bicho, ornitorrinco, nunca vi ele na minha 

vida, só vi em desenho, desenho mesmo.  Eu fui ver ele agora. Ele é mamífero, ele 

tem pena, ele tem bico, ele é um monte de animais em um só. Nós fomos ver a foto 

dele lá, no primeiro dia de aula (no laboratório). Nós achamos o ornitorrinco lá. 

Então, é uma coisa diferente. A gente vai num zoológico, a gente não vê. A gente 

não vê na televisão. Então, assim, o meu objetivo é achar coisa diferente do dia-a-dia 

deles, pra presenciar, pra ver como é o outro lugar, os lugares que eles estão 

aprendendo. (Eliane) 

 

Além de atraente para os alunos, esse tipo de visualização dos conteúdos propiciado 

pelas ferramentas do computador e da internet pode ajudar na significação e construção de 

aprendizados. A professora Rosana, que atua na sala de recursos e, portanto, já utiliza o 

computador há mais tempo com os alunos, também mencionou os benefícios dele para a 

aprendizagem. Ela contou que trabalha duas vezes por semana, de forma individual ou 

coletiva, com alunos que apresentam déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e outras 

dificuldades de aprendizagem. São utilizados, principalmente, jogos disponíveis em CD ou 

em sites educativos e o processador de texto. Para os alunos que possuem dificuldades de 

coordenação motora, há alguns acessórios especiais, como a colmeia, uma espécie de placa 

colocada sobre o teclado para facilitar a digitação. Além disso, a sala de recursos oferece 

outros materiais e jogos adaptados. A professora comentou que, inicialmente, resistiu em 

utilizar o computador, pois não sabia muito bem como fazê-lo, mas que acabou sendo 

motivada por seus efeitos positivos, tanto na aprendizagem de conteúdos escolares como na 

autoestima dos alunos. 

 

Geralmente, na sala de aula, tem menino que está com a autoestima baixa, que, às 

vezes, não consegue por causa da dificuldade que tem. E aqui na sala de recursos, 

através dos jogos, eles sabem que têm condições de fazer, de realizar, 
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principalmente no computador. Eles adoram, amam o computador. Com os jogos, 

ele sabe que tem condições. Às vezes, uma coisa que ele não dá conta na sala de 

aula, aqui ele consegue realizar. Para os meninos que têm muita dificuldade, eu 

procuro um jogo que a gente vai dificultando aos pouquinhos pra eles conseguirem. 

Então, a gente vai por etapa e eles conseguem realizar as atividades. E isso contribui 

muito para a autoestima deles. Aí facilita pra eles terem mais vontade de aprender na 

sala de aula. (Rosana) 

 

Além disso, conforme vimos acima, algumas professoras consideram que os alunos 

têm feito uso do computador de forma limitada, em dois sentidos: no tipo de atividade 

realizada, uma vez que eles priorizam o uso de jogos, programas de bate-papo e redes sociais, 

fato este que foi relacionado à pouca supervisão por parte dos pais; e na frequência de uso, em 

geral baixa, o que, por sua vez, teria relação com a proibição exercida pelos pais. Na opinião 

de algumas entrevistadas, utilizar o computador em aulas pode servir para incentivar o seu uso 

para fins de estudo em casa, principalmente através de pesquisas na internet. 

A maioria das professoras também mencionou a importância de preparar os alunos 

para o mundo, para as diversas atividades que enfrentam ou enfrentarão no futuro, como um 

dos motivos para se utilizar o computador na escola. 

 

Eu vou montar aulas pra usar mais esse material, porque é o que eles estão tendo 

acesso agora e o que eles vão precisar futuramente. Porque agora, as aulas que a 

gente faz na faculdade, o material que a gente faz, as avaliações, muitos a gente 

envia para o professor via e-mail ou usando o CD, o pen drive. (Érica) 

 
É uma necessidade, ninguém vai conseguir ficar sem estar usando isso. É uma 

realidade que eles vão ter que estar lidando. Se a escola tem que preparar pra vida e 

uma das fases da vida é isso, então, a gente tem que aprender. (Leila) 

 
Você vai no caixa eletrônico, é tudo praticamente informatizado. Você vai no 

supermercado, é tudo de barrinha, é informatizado. Até se não tem um preço num 

produto, você vai lá naquela maquininha que olha o preço. Isso é uma tecnologia. 

Então, assim, o mundo hoje em dia está muito tecnológico. A gente tem que correr 

atrás de acompanhar, porque senão a gente fica pra trás, fica a desejar. E, hoje em 

dia, o mercado de trabalho olha quem tem mais condições. Então, a gente tem que 

pôr nossos alunos pra frente. A gente não pode deixar eles pra trás. (Eliane) 

  

 Ao propiciar que os alunos tenham acesso ao computador e à internet, a escola está 

trabalhando em favor da inclusão digital. Esta é um direito dos alunos e um dever do 

professor, como disse a professora Solange. Ao mesmo tempo, é uma maneira de fazer face 

aos interesses, aos modos de aprender e às características de muitos daqueles que são os 

alunos de hoje. 

 

A escola poderia e deveria funcionar no sentido de compensar tais desigualdades, 

oferecendo a crianças e jovens desfavorecidos os meios de ingressar no mundo do 

letramento e da “cultura digital”. Deveria também aperfeiçoar métodos, técnicas e 
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conteúdos para estar mais em sintonia com “os mundos sociais e culturais da 

infância”, criados por crianças e adolescentes, especialmente os das classes sociais 

favorecidas, já perfeitamente incluídos na “cultura digital” e capazes de perceber, às 

vezes com uma clareza surpreendente, o fosso tecnológico que separa a escola da 

vida social (Belloni e Gomes, 2008, pp. 725-726). 

 

 

Mais do que isso, a inclusão na cultura digital cria condições para que o indivíduo 

desenvolva habilidades que lhe serão úteis para viver num mundo onde as coisas mudam 

rapidamente. Mais importante do que dominar um ou outro conteúdo, deverá ser a sua 

capacidade de participação ativa, crítica, criativa e colaborativa, qualidades estas que as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação podem favorecer. 

Observamos que, embora existam obstáculos à incorporação dessas tecnologias no 

processo ensino-aprendizagem, há também bons motivos para buscá-la. O que parece não 

existir é uma receita única e pronta de como fazer. Embora as experiências de uns possam 

servir de inspiração para outros, elas serão sempre traduzidas de um contexto a outro, de uma 

época a outra. Principalmente por tratar-se de um fenômeno tão recente, sempre haverá atores 

entrando e saindo de cena, assim como novas relações sendo criadas entre eles. Acompanhar 

esse movimento, como buscamos fazer neste trabalho, é uma forma de explicitar os efeitos 

dessas relações, sejam eles bons ou maus. Pode-se, assim, como diz Spink (2003), trazer 

novas vozes e contribuir para o debate em questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Ao elaborarmos o projeto inicial desta pesquisa, pensávamos investigar como os 

professores estavam integrando as tecnologias digitais às suas práticas pedagógicas, ou seja, 

os tipos de uso que delas estavam fazendo em suas aulas. Entretanto, essa proposta foi se 

deslocando em função das condições encontradas no campo. Ao tomarmos conhecimento e 

integrarmos a equipe de um projeto de capacitação de educadores de escolas públicas no uso 

das novas TIC, promovido pela universidade da qual fazíamos parte, passamos a seguir o 

processo de inserção das tecnologias na escola e flagramos o movimento ainda inicial de 

apropriação por parte dos educadores, suas estratégias de resistência ou de conciliação em 

relação ao uso das tecnologias em suas práticas. 

Cabe ressaltar que tomamos esse deslocamento de nosso problema de pesquisa em sua 

positividade, e não como algo a evitar. Uma vez que nos propusemos seguir os atores na rede 

desse fenômeno, tal como formigas, era preciso ter disposição para caminhar por trilhas que 

não haviam sido anteriormente previstas. Além disso, percebemos esse deslocamento como 

uma prática comum à atividade de pesquisa. Segundo Queiroz e Melo (2007, p.125), “como 

num diagnóstico muda a enunciação da queixa ao longo do processo, numa pesquisa, as 

questões vão se modificando, tornando-se outras, num devir que é próprio do ato de 

pesquisar”. 

Através dos registros que produzimos – ao acompanharmos o projeto mencionado, 

observarmos algumas aulas no laboratório de informática e entrevistarmos educadoras de uma 

escola participante do projeto – e dos registros que buscamos na literatura, pudemos traçar as 

conexões entre diversos elementos envolvidos no uso das TIC em educação, em especial na 

escola pública, e os efeitos por elas produzidos.  

Vimos que diversas transformações que ocorreram na sociedade atual antecederam e, 

de certa forma, prepararam o terreno para a chegada das tecnologias digitais nas escolas: a 

atração exercida por elas no público infanto-juvenil; a sua disseminação nas diferentes 

atividades cotidianas; a necessidade de preparar os alunos de hoje para bem utilizá-las; o 

reconhecimento de suas potencialidades para a inovação educacional. 

 Antes mesmo de adentrar no espaço escolar, as tecnologias digitais começaram a 

afetar os processos de ensino e aprendizagem e as relações entre professores e alunos. Para 

estes últimos, em geral interessados ou já familiarizados com os modos de funcionamento das 

novas tecnologias e com os novos modos de relacionar-se com as pessoas, com as coisas e 
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com o conhecimento que elas tendem a favorecer, a sala de aula, as ferramentas e os métodos 

utilizados há muito tempo na escola têm se tornado cada vez menos atrativos. Os professores, 

então, percebem que precisam reformular as estratégias para chamar a atenção desses novos 

alunos – mais questionadores, espertos, agitados, sem interesse pelos conteúdos escolares, 

como disseram algumas entrevistadas – e também a forma de pensar os processos de ensino e 

aprendizagem. Além disso, as novas tecnologias, especialmente o computador e a internet, já 

vinham influenciando o trabalho de muitos professores fora do espaço escolar e o tipo de 

materiais utilizados em aulas, uma vez que passaram a ser uteis para a sua preparação. 

Ao chegar à escola, essas tecnologias passam a operar novas mudanças, a começar 

pela organização de um espaço para receber o laboratório de informática fornecido pelo 

ProInfo. As próprias tecnologias passam por mudanças. O computador torna-se objeto de 

admiração para uns e de receios para outros. Antes fechado no laboratório, é incorporado na 

rotina escolar e passa a servir a usos variados. Os alunos, por sua vez, passam a contar com 

uma atividade escolar que lhes desperta interesse, como tão bem demonstrou o aluno de uma 

das turmas em que observamos as aulas no laboratório, em uma das ocasiões em que avistou a 

pesquisadora na escola: “Oba! Hoje vai ter aula de informática!”. Alguns aprendem tipos de 

uso diferentes dos que já faziam em casa, enquanto outros vivenciam ali a sua primeira 

experiência de inclusão digital. A rotina e as práticas do professor também se modificam. Ele 

deve agora reservar um horário por semana para levar os alunos ao laboratório; deve lidar 

com os comportamentos e sentimentos dos alunos nesse novo ambiente; e ainda aprender a 

fazer uso de uma nova ferramenta em aula.  

Essa última mudança está relacionada a uma das principais controvérsias suscitadas 

pela chegada das novas TIC na escola: a dificuldade de muitos professores em integrar o 

computador às suas práticas pedagógicas. Numa comparação com a experiência que tem sido 

vivenciada por muitos daqueles que nasceram na era pré-digital e que seriam, assim, 

imigrantes na cultura digital, podemos considerar também o computador como um estrangeiro 

no espaço e no sistema da escola. Bastos (2001), citado por Santos e Radtke (2005, p. 332), 

traça essa última analogia: “O computador tem o papel de um imigrante. Está lá mas não 

pertence – não está totalmente incorporado. [...] O imigrante está lá e as pessoas não sabem 

exatamente o que fazer com ele, nem ele sabe exatamente o que fazer nesta cultura”. Sendo 

assim, o computador pode ser bem recebido, acolhido com reservas, ignorado, rejeitado, 

subutilizado. Diante disso, uma alternativa passa a ser preparar os professores-nativos para 

que eles possam integrar o computador-imigrante à cultura escolar, mais especificamente, ao 

processo ensino-aprendizagem. 
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A preparação dos professores para o uso das TIC em educação – na verdade, a sua 

deficiência, sobretudo nos cursos de formação inicial – foi outra controvérsia encontrada. 

Quando essa preparação ocorre através de cursos de capacitação, tal como foi o projeto que 

acompanhamos neste trabalho, as controvérsias, entretanto, não cessam.  

Mesmo os professores que participam desse tipo de curso podem não possuir uma 

motivação pessoal para fazer uso das tecnologias. Em um projeto também direcionado à 

“formação docente em informática na educação”, Santos e Radtke (2005) observaram que as 

participantes demonstraram uma motivação extrínseca com relação ao uso das TIC: “sua 

participação, na maioria das situações, deve-se a uma exigência profissional, na tentativa de 

acompanhar a evolução da escola e da sociedade” (p. 336). Uma vez que já se sabe a 

importância de aprender por prazer, é possível imaginar as limitações do processo de 

aprendizagem que esses professores vivenciam ao longo dos cursos. 

A capacidade desses cursos para propiciar mudanças efetivas nas práticas docentes é 

ainda influenciada pela forma como eles são ministrados. Para Santos e Radtke (2005), mais 

do que oferecer treinamento no uso de determinados recursos tecnológicos, os cursos devem 

favorecer a reflexão do professor sobre sua prática pedagógica e a reconstrução desta.  

Cabe ressaltar que o espaço de reflexão na formação docente torna-se ainda mais 

relevante se considerarmos que existe a tendência de reprodução dos modelos presenciados ao 

longo desse processo. Como diz Queiroz e Melo (2000, p. 72), “grande parte daquilo que 

somos resulta de aprendizagens realizadas por imitação (consciente ou não) dos modelos que 

nos são disponíveis”. O mesmo ocorre durante a aprendizagem de um ofício qualquer, como 

ser professor. Segundo a autora, além dos valores e comportamentos de familiares, de 

professores das primeiras experiências escolares e também dos colegas, já em situação de 

trabalho, o professor toma como modelos ou contramodelos – a serem copiados ou evitados, 

respectivamente – os comportamentos de seus professores formadores. O risco se dá quando a 

repetição e a perpetuação de modelos ocorrem sem a tomada de consciência, o 

questionamento e a reflexão. Daí a importância de que os cursos de formação docente, inicial 

e continuada, criem um espaço para que os professores avaliem e ressignifiquem a sua prática. 

Para que ocorra essa transformação da prática pedagógica, torna-se importante, por sua 

vez, trazer para a formação de professores os princípios de uma pedagogia que se pretende 

inovadora e ativa. É válido citar a série de aspectos que, segundo Perrenoud (1997, p. 84), 

caracterizam as novas didáticas do ensino e do trabalho escolar: 

 A importância dada ao aluno, como sujeito ativo da sua aprendizagem, mais do que 

ao professor enquanto transmissor de conhecimentos; 
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 A insistência sobre a construção progressiva de saberes e de saber-fazer; 

 A vontade de privilegiar as competências funcionais e globais em oposição à 

aquisição de noções e de saberes fragmentados; 

 A vontade de tornar a escola receptiva à vida, de consolidar as aprendizagens 

escolares nas experiências quotidianas, na “vivência” dos alunos; 

 O respeito pela diversidade das personalidades e das culturas;  

 A valorização da autonomia da criança;  

 O valor consagrado à motivação intrínseca, ao prazer, à vontade de descobrir e de 

fazer, em oposição ao método de promessas e ameaças;  

 A importância dada aos aspectos cooperativos do trabalho escolar; 

 A importância dada à educação e ao desenvolvimento da pessoa. 

Podemos perceber que esses aspectos estão bem próximos aos princípios de 

aprendizagem presentes nas novas TIC. Utilizá-las em educação ou, antes, tornar o processo 

ensino-aprendizagem mais parecido com elas ao incorporar a ele tais princípios, são maneiras 

de promover uma ruptura com as didáticas tradicionais. Desta forma, com ou sem o uso das 

tecnologias digitais, estejam elas presentes no laboratório de informática ou diretamente em 

sala de aula, o que se mostra evidente é a necessidade de transformar a educação. As novas 

tecnologias reacendem essa antiga discussão, ao mesmo tempo em que trazem novo fôlego 

para ela. 

São esses mesmos aspectos ou princípios que devem ser levados em conta não apenas 

pelos professores ao integrarem as novas TIC às suas práticas pedagógicas, mas também pelos 

responsáveis por cursos de formação docente. Assim como ocorre com os alunos em sala de 

aula, a aprendizagem do professor em formação não se dá de forma satisfatória quando os 

cursos privilegiam a transmissão de informações e não contemplam o cotidiano do trabalho do 

professor e a construção de saberes situados. É importante que o próprio professor vivencie o 

processo de aprendizagem do uso do computador nos moldes de uma pedagogia ativa e, 

assim, se beneficie de suas potencialidades. Podemos perceber que, embora o pouco domínio 

dos professores no uso das novas TIC seja um obstáculo ao processo de incorporação destas 

na educação, dominar o seu uso não será suficiente se essa aprendizagem não for significativa 

e não ocorrer de forma reflexiva. 

Por fim, ressaltamos novamente que trabalhamos num recorte que se fez possível do 

fenômeno estudado e que não tivemos a pretensão de flagrar a totalidade das associações e 

controvérsias que se instauram ao seu redor. Podemos encontrar, em outros contextos mais 
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próximos ou mais distantes, diversos cenários em que as experiências de professores e alunos 

no uso do laboratório de informática nas escolas não estão em fase inicial ou têm promovido 

maiores efeitos de transformação da educação tradicional. Seguir esse movimento traria novas 

e diferentes contribuições para esse campo-tema.  

Além disso, advertimos que a cartografia desenhada é apenas provisória. Os atores 

mudam durante a própria pesquisa e ao longo do tempo. O perfil dos professores com relação 

ao uso das TIC, que se buscou traçar através do questionário e das entrevistas, estava sujeito a 

transformações já no decorrer do projeto de capacitação e do uso do laboratório na escola, 

assim como os tipos de uso que dele são feitos e as relações entre professores e alunos. Isto 

sem falar nas rápidas mudanças por que passam as tecnologias. Novos aparelhos, novas 

ferramentas e novas utilidades para eles surgem a todo instante. Uma vez efeito de uma rede 

que mistura elementos muito heterogêneos, o uso das novas TIC em educação constitui-se 

num processo dinâmico, que se traduz muito rapidamente e pode se modificar de um cenário a 

outro. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Questionário (Diretores) 

 

1- Nome da escola:_______________________________________________________ 

2- Número de alunos:_____________________ 3- Número de professores:__________ 

 

4- Possui laboratório de informática? Sim Não (Caso não, vá para a pergunta nº 8) 

5- Em caso positivo, quantos computadores no laboratório?_________________________ 

6- O laboratório possui internet? Sim Não 

7- Com qual frequência o laboratório é utilizado?_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8- Você acredita que os professores terão interesse em participar desse projeto? 

Sim Não 

9- Quais seriam os melhores dias e horários para uma visita e apresentação do projeto para os 

professores?______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo B 

Questionário (Educadores) 

 

1- Nome:_________________________________________________________________ 

 

2- Idade:_______ 3- Sexo: Fem. Masc. 4- Matéria(s) que leciona:________________ 

 

5- Escola em que trabalha:___________________________________________________ 

 

6- Você faz uso pessoal do computador? 

Sim     Não (Caso não, vá para a pergunta nº 12) 

 

7- Há quanto tempo você utiliza o computador? 

Menos de 1 ano     1-3 anos     3-6 anos     Mais de 6 anos 

 

8- Com qual frequência? 

Menos de 1h semanal     1-5h semanais     5-10h semanais     Mais de 10h 

 

9- Você possui seu próprio computador? 

Sim     Não 

 

10- Onde você mais utiliza o computador? 

Em casa Casa de amigos/parentes Escola Lan House Outros:_____________ 

 

11- Para quais atividades você utiliza o computador? 

Edição de texto     Edição de vídeo     Edição de imagem     Edição de som     

Navegação na Internet     Redes sociais (Orkut, Facebook, Badoo, etc.)     Bate-papo (MSN, 

Skype, ICQ, Salas de chat, etc.)     Download de músicas     Download de vídeos     

Download de jogos     Assistir vídeos     Jogar         Fazer apresentação de slides 

Outros:________________________________________________________________ 

 

12- Quais outras tecnologias você utiliza? 

Mp3/Mp4 player Pendrive Celular Smartphone Outros:__________________ 

 

 

13- Você já utilizou o computador ou outra tecnologia em suas aulas? Sim Não 

Como?___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14- O que você acha do computador como ferramenta pedagógica?___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15- Você tem interesse em participar deste projeto? Sim Não 

Por quê?__________________________________________________________________ 
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Anexo C 

Roteiro da entrevista com os educadores 

 

1- Dados pessoais: idade; tempo de serviço; série em que leciona atualmente. 

2- Você possui computador em casa? Há quanto tempo? Tem acesso à internet? O que a 

motivou a adquirir um? 

3- Quais atividades você desempenha no computador? 

4- Com qual frequência você utiliza o computador? 

5- Quais outras tecnologias digitais você utiliza? 

6-  Desde quando você utiliza as tecnologias digitais no ensino? Quais recursos você 

utilizou? Como e em quais situações utilizou? Com quais objetivos? 

7-  O que dificulta e o que facilita o processo de integração das tecnologias digitais à sua 

prática pedagógica? 

8-  Quais ações são desenvolvidas na(s) escola(s) em que você trabalha com relação à 

introdução das tecnologias digitais em educação? 

9-  Diante do uso crescente das tecnologias digitais em educação, como você vê o papel do 

professor? E o papel do aluno? 
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Anexo D 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Pesquisadora responsável: Priscila Malaquias Alves Lopes (Mestranda em Psicologia) 

Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo 

 

 

 Você está sendo convidada a participar do estudo “Tecnologias digitais em educação: 

rumo a um novo estilo de ensino-aprendizagem”. O objetivo deste estudo é investigar como 

os professores têm integrado as tecnologias digitais à sua prática pedagógica. Os avanços 

nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é importante. 

Para tanto, será necessário permitir que a pesquisadora observe e registre o desenvolvimento 

das aulas realizadas no laboratório de informática da escola onde você leciona, assim como 

participar de uma entrevista individual sobre o tema estudado. 

Não será adotado nenhum procedimento que traga qualquer desconforto ou risco à sua 

vida. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela sua participação, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a 

realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. As informações coletadas serão 

utilizadas de forma integral ou parcial nos relatórios da pesquisa, mas a sua identidade será 

preservada. 

 

Eu, _____________________________________________________________, RG 

______________________, li e compreendi o esclarecimento acima e concordo em participar 

do estudo. 

 

São João del-Rei, _____/_____/________ 

         Data 

 

 

__________________________________________                     

                    Assinatura do participante                      

 

 

__________________________________________ 

          Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (32) 9120-6700. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br

