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RESUMO

Com o objetivo de analisar como os professores de escolas públicas relacionam-se com 

as NTIC no seu cotidiano e quais as apropriações que efetuam delas em sua ação educacional, 

foram aplicados vinte um (21) questionários, com base nos quais foram  selecionados e 

entrevistados treze (13) professores de duas escolas públicas municipais, de Fortaleza e 

Maracanaú.  A pesquisa nos mostrou que estes professores consideram que entre a sua 

geração, quando adolescentes, e a geração de seus alunos, ocorreram mudanças significativas 

estimuladas pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). Os professores 

identificam também que sua ação na escola é permeada por problemas, desde 

comportamentais a estruturais, e consideram as novas tecnologias como elementos 

influenciadores ou possibilitadores de muitos desses problemas. A tecnologia hoje assume 

uma dimensão constitutiva da sociedade contemporânea, definida por Martin-Barbero como 

"tecnicidade-mundo". Isto tensiona e ressignifica todos os espaços sociais, entre eles, a escola. 

Analisamos, porém, que a inserção dessas NTIC no espaço escolar não se processa de 

maneira passiva, ordeira, sem ruídos, mas integra um intenso movimento de negociação, 

rupturas, distanciamento e aproximações que, positiva ou negativamente, tem potencial para 

provocar uma re-elaboração do sistema escolar. Categorizamos as TIC pelo estabelecimento 

do que chamamos de experiência sensório-relacional com o sujeito comunicante, assim 

definimos quatro níveis de TIC: as presenciais; as teleativas; as interativas e as imersivas. 

Com base nesta definição, identificamos que ocorriam profundas diferenças na inserção 

dessas TIC na vida dos professores, conforme se analisava o espaço da escola e fora dela. 

Identificamos, ainda, que as dinâmicas desenvolvidas com essas novas tecnologias, articulam 

vários modos de interação entre professor e aluno, mesmo quando se trata da mesma TIC 

analisada. Isto evidencia que não são apenas os meios comunicacionais, os definidores da 

experiência educacional que se desenvolve na sala de aula. A maneira como os professores 

entendem as possibilidades das NTIC, influencia nos sentidos e intensidades dos fluxos 

comunicativos em sala de aula. As condições que permitem entender estas possibilidades 

dizem respeito diretamente à compreensão que os professores possuem das sociabilidades 

instauradas pelas NTIC na sociedade contemporânea, em paralelo com suas percepções sobre 

o sentido de escola e de educação, podendo assim interiorizar, ou não, essas novas formas de 

ser e de estar na sua própria vida.

 Identificamos, portanto, dois modos de interações em que os professores desenvolvem 

com as TIC: a interação por apropriação das TIC e a interação por uso das TIC. Na interação 

por apropriação das NTIC, o professor percebe as mudanças instauradas pelas novas 

tecnologias como processos socializadores legítimos que reconfiguram também os processos 

educacionais e, portanto, tornam estas tecnologias próprias também de seu cotidiano escolar. 

No caso das interações por uso das NTIC, os professores desenvolvem claramente um 

discurso funcionalista e tecnicista para o uso desses meios comunicacionais na sua prática 

educacional, geralmente vinculados ao apelo imagético que provocam nos alunos ou às 

facilidades instrumentais que possibilitam no trato com o conteúdo, sem explorar de modo 

mais amplo seus potenciais comunicativos.

Palavras-chave: Comunicação. Educação. Tecnologia. TIC. NTIC. Uso. Apropriação. 

Descentramento.



ABSTRACT

Our objective here is to analyze how is the relationship of public school teachers with the 
New Technologies of Information and Communication (NTIC) in their daily activities and 
what do they retain from them in their educational efforts. To do so, we selected from the 
application of 21 questionaires, 13 teachers whom were interviewed. These teachers were 
from two municipality public schools in the cities of Fortaleza and Maracanaú. The research 
has shown that these teachers perceive a significant change between their generation and that 
of the adolescent students, because of the new informational and communications 
technologies. These teachers also identified that their efforts at school is permeated by 
behavioral and structural problems and they consider the new technologies as influencing or 
enabling factors for many of these problems. Technology, today, has a constitutive dimension 
in the contemporary society, defined by Martin-Barbero as the “world-technicity”. This makes 
social spaces, such as the school, tense and with new meanings. We also noted, however, that 
the insertion of these NTICs in the school space is not processed in a passive way, where 
order and silence would prevail. Instead it integrates itself in an intense negotiation 
movement, with ruptures, distances and closures that, good or bad, have the potential to 
provoke a new elaboration of the space of the school. We categorize the TICs by the 
establishment of what we call the sensuous-relational experience which happens with the 
communicating subject, and therefore we define four levels of TIC: present, teleactive, 
interactive and immersive. Based on this definition, as we analyzed the space of the school, 
inside and out of it, we identified that there were profound differences that occurred in the 
insertion of the TICs in the life of teachers. We also identified that the dynamics developed 
with these new technologies articulate several interaction ways between teacher and student, 
even when it comes to the TIC analyzed. We therefore were able to conclude that the 
communication media are not the only defining factors of the educational experience 
developed inside the classroom. The way teachers understand the possibilities of the NTIC 
influences the communication flows in different senses and intensities operating in the 
classroom. The conditions that allow us to understand these possibilities are directly related to 
the comprehension that the teachers have their social aspects molded by the NTICs in the 
contemporaneous society, besides their own perceptions of the school and of education, this 
way having a deep understanding or not of these new ways of being in their own lives.
We therefore came to the conclusion that there are two ways of interactions that involve the 
teachers with the TIC: the interaction by appropriation of the TIC and that by the use of the 
TIC. When the teacher appropriates the NTIC, he or she can perceive the changes made by 
the new technologies and, therefore, make these technologies their own, and their schooling 
environment’s also. In the case of interaction by use of the NTICs, teachers clearly develop a 
functionalist and technicist discourse for the use of these communications media in their 
educational practice, generally linked to the imagery appeal that they provoke in the students,
or the instrumental enabling that they make possible in the content of studies, without 
exploring, in a broader way, their communicational possibilities. 

Keywords: Communications. Education. Technology. TIC. NTIC. Use. Appropriation.
Decentralization.
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INTRODUÇÃO

PERSPECTIVAS DE UM OLHAR EM MOVIMENTO: MOTIVAÇÕES 

SOBRE O TEMA PESQUISADO

Em maio de 1998, reuni cerca de sessenta professores de escolas públicas 

estaduais,1 em um grande auditório, para lhes apresentar rápidas palestras de diferentes 

profissionais da área da comunicação e do audiovisual. Durante dois dias, os professores 

tiveram breve contato com o mundo da produção fotográfica, cinematográfica, videográfica, e 

do cinema de animação. Foi uma experiência simples e pontual, em duas tardes do mês de 

maio, mas que proporcionou momentos gratificantes e resultou em experiências desafiadoras 

dali em diante. 

O fato que mais me marcou foi perceber que algo tão próximo a mim, o mundo 

audiovisual, ganhava contornos de algo quase mágico aos olhos dos professores. Ao final de 

cada dia, eles me abordavam e questionavam acerca de qual seria o passo depois dali. Como 

utilizariam todas aquelas ferramentas para o trabalho em sala de aula? Como poderiam 

aprender realmente a produzir materiais audiovisuais para uso em sala de aula? Aquelas 

perguntas mostravam o interesse e o encantamento dos professores por novas possibilidades 

de construções narrativas na sala de aula que fossem além do modelo expositivo2.

O resultado daquele encontro contribuiu para a fundação, no ano seguinte, da 

Encine3, uma organização social que desenvolve as possibilidades narrativas das tecnologias 

de informação e comunicação no processo educacional formal e informal, em ação direta nas 

escolas na Capital ou no Interior do estado. Maria da Glória Gohn (2005) identifica esse tipo 

de ação como intervenção direta e considera que "confere às ONGs um novo protagonismo: 

trata-se de exercer um papel ativo, que tem como perspectiva produzir conhecimento e 

democratizar informações". Foi com esse perfil que a Encine, instituição a qual me integro,  

1 O evento foi uma proposição da própria Secretaria de Educação do Estado do Ceará, por iniciativa do 
coordenador Rui Aguiar, ao núcleo de audiovisual da Universidade Federal do Ceará – Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, onde, na época, eu era membro do núcleo de cinema de animação. 
2 Arilda Shimdt Godoy (1999) adota a definição do Hale Report para caracterizar a aula expositiva 
como:"... um tempo de ensino ocupado inteiramente ou principalmente pela exposição contínua de um 
conferencista.  Os estudantes podem ter a oportunidade de perguntar ou de participar numa pequena dircussão, 
mas em geral não fazem mais que ouvir e tomar apontamentos." 
3

A Encine é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, laica, apartidária, com atividade 
desde 1998, e fundada em 1999, tem como missão promover, defender e difundir os direitos humanos, em 
especial, de crianças, adolescentes e jovens, por meio da educação, comunicação, arte e cultura na construção da 
justiça social e da vida sustentável.
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propôs-se a atuar ao longo desses quase doze anos. Esta experiência me fez compreender 

como os processos e meios comunicacionais se inserem no cotidiano escolar de jovens e 

adultos, assim como de que modo essa inserção provoca mudanças nesse cotidiano. 

Entendemos que a ação mais duradoura de uma ONG seja desenvolver estratégias de ação 

para problemas ou demandas sociais que possam se tornar políticas públicas implementadas 

pelo o estado. 

Assim, buscamos pensar as questões das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, ou simplesmente TIC4, na escola pública, o que nos trouxe desafios e, com 

eles,  uma série de questionamentos. Muitas das ações que foram idealizadas pela equipe da 

Encine, com o propósito de inserir de alguma forma as TIC dentro do espaço da escola, não 

respondiam da maneira como esperávamos. Daí a opção pela palavra "idealizada", ou seja, 

eram planejamentos que se baseavam em uma compreensão tipificada do professor e do 

aluno, não buscando ou não conseguindo entender plenamente a complexidade das relações 

que se estabelecem entre esses indivíduos e os espaços sociais nos quais se inserem. Diante 

disso, perguntamo-nos porque com um conjunto de autores que defendem o uso ou inserção 

das TIC no espaço escolar, como Meyrowitz (2001), Martin-Barbero (2003), Rivoltella 

(2005), Gomez (1997), ainda é tão incipiente a presença das NTIC5 dentro desses espaços? 

Quando analisamos os textos dos autores supracitados sobre a relação TIC e educação e, 

paralelamente, acompanhamos os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, constatamos  que 

existe um grande hiato entre discurso e prática, entre propostas e currículos, entre currículos e 

sala de aula. Mais que isso, este hiato não é estudado na dimensão e profundidade que ele 

exige.

Acreditamos que este hiato deva ser tensionado e estudado de maneira mais 

atenta pela academia, pois ele poderá nos levar a compreender processos importantes que têm 

sido deflagrados com a massificação das NTIC na vida diária. Um desses processos é como as 

relações comunicacionais se estabelecem no ambiente escolar "invadido" pelas novas TIC,  

que tendem a requerer mais do que nunca a passagem de uma estrutura monológica para a 

dialógica em sala de aula. Adilson Citelli (2000) lembra que a produção dos sentidos das 

mensagens dos meios de comunicação acontece nas idas e vindas dos jogos dialógicos e a 

4
alguns autores identificam a sigla com um "s" no final, ficando TICs, optamos por não fazer uso desse 

recurso, já que não é uma regra defendida em unanimidade ou possui amparo na gramática portuguesa, além de 
sugerir o plural do último termo (comunicação, no singular) e não do primeiro (tecnologias).
5 Novas tecnologias de informação e comunicação. Deteremo-nos mais à frente sobre essas 
especificidades quando tratarmos de tecnologias.
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escola é considerada um lugar naturalmente interdiscursivo desses jogos. Nessa perspectiva, é 

fundamental compreender que ela está destinada "a trabalhar com a pluralidade de códigos e 

linguagens" (p. 146).

Martin-Barbero (2003) e Papert (2008) discutem, com base em abordagens,  

lugares e objetivos bem distintos, as novas configurações de poder que as NTIC estabelecem 

dentro da relação professor/educando e como a escola/professor lida com essas novas 

configurações, buscando entender as percepções que esse professores possuem das 

sociabilidades geradas ou possibilitadas pelas NTIC e sua inserção no espaço da escola. Esta 

questão exige uma definição mais precisa do que consideramos por TIC e NTIC, termos já 

empregados por vários autores e que dão conta de um entendimento geral de todos os 

maquínicos necessários ao processo informacional e comunicativo. Esta definição, como 

percebemos ao longo da dissertação, não responde com fidelidade aos processos que se 

desenvolvem dentro da escola com relação a essas tecnologias, pois o professor não assume a 

mesma postura com as TIC, como o mimeógrafo, o retroprojetor ou o computador. 

Necessitamos, portanto, de uma taxonomia que defina essas tecnologias pela qualidade do 

contato que exige com o agente comunicante.

Entender essas dinâmicas acerca do modo como as NTIC se apresentam dentro 

do espaço formal da escola é encontrar pistas valiosas de como essas mídias e tecnologias 

instauram novas formas de contato com o outro e, nesse sentido, novas sociabilidades. 

Considerando a complexidade e amplitude desse processo, optamos por enfrentar a seguinte 

questão: Como os professores da Escola Marceneiro Bento, em Maracanaú, e Escola

Joaquina Carvalho, em Fortaleza, relacionam-se com as NTIC no seu cotidiano e quais as 

apropriações que efetuam delas em sua ação educacional na escola?

Como objetivos específicos, buscamos: 

a) identificar como, quando e onde as tecnologias de informação e 

comunicação estão presentes na construção teórico-metodológica dos projetos político-

pedagógicos das escolas públicas selecionadas;

b) analisar quais as percepções que os professores têm dos estudantes, sua 

inserção sócio-histórica e relacionamento com as mídias e como isto repercute na relação 

comunicativa que se desenvolve entre eles;

c) compreender como e se o uso de NTIC na sala de aula altera a dinâmica do 

fluxo comunicacional entre professor e estudante.

Tendo em vista tais objetivos, a pesquisa estruturou-se com base em uma 
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metodologia quali-quanti, desenvolvida em duas fases. Em um primeiro momento, a fim de 

obtermos uma compreensão mais ampla do conjunto dos professores sobre as questões 

propostas na dissertação, utilizamos a técnica de aplicação de questionários com 21 

professores de duas Escolas do Ensino Fundamental I e II de Fortaleza e Maracanaú. Na 

segunda fase da pesquisa, recorremos ao uso da técnica de entrevista em profundidade com 

um número mais reduzido de professores, no caso, treze, visando aprofundar as diferentes 

visões dos professores sobre as TIC. Definido o corpus da pesquisa, a análise das entrevistas 

foi conduzida com base nos conceitos operatórios de TIC, uso e apropriação, orientados por 

uma metodologia interpretativa de caráter sócio-histórico.

No primeiro capítulo, apresentamos as condições em que se estabeleceram a 

pesquisa desenvolvida e como ocorreram o processo de recorte do grupo pesquisado e a 

definição do corpus. No segundo capítulo,  iniciamos as análises dos depoimentos dos 

professores na tentativa de construir um breve perfil desse público sobre sua própria formação 

e sua forma de perceber seus alunos e as principais dinâmicas acontecidas entre estas 

gerações. No terceiro capítulo, analisamos o contexto do espaço escolar, com seus conflitos, 

disputas e estruturas que marcam e conformam as relações comunicacionais que são 

desenvolvidas nesse espaço. Apresentamos também um breve histórico das políticas públicas 

envolvendo a aproximação de novas tecnologias pela escola pública. No quarto capítulo, 

desenvolvemos as questões pertinentes ao conceito de TIC e as implicações desta no 

estabelecimento de novas  formas de estar em sociedade, seja no aspecto da produção do 

conhecimento e no fazer contato com o outro. Ainda neste capítulo, propomos uma possível 

categorização de TIC, não mais por seus condicionantes internos, como a tecnicidade, e sim 

pelos externos, ou seja, pela qualidade da experiência interativa que se estabelece com o 

sujeito comunicante no uso da TIC. No último capítulo, o quinto, acrescentamos à discussão 

feita anteriormente uma reflexão acerca do processo de descentramento do livro, do professor 

e do lugar da escola no acesso à informação e à produção do conhecimento. Com base na 

reflexão, analisamos as diversas formas de o professor se apropriar das novas TIC na sala de 

aula, procurando categorizar os usos e apropriações.



15

CAPÍTULO UM - DAS CONJETURAS DO PESQUISADOR AO CHÃO 

DA ESCOLA

1.1 - O LOCAL E SEUS VIVENTES: DISCURSOS DE UMA ZONA DE FRONTEIRA 

Mídia-educação, comunicação educativa, mediação educativa, mediação 

pedagógica, educomunicação, educomídia, interface comunicação-educação são alguns dos 

termos nacionais6 para identificar ou fazer referência a alguma manifestação que envolva o 

campo de cruzamento entre a comunicação e a educação. A identificação dessas nuances 

conceituais e tensões epistemológicas já resultaria em um interessante trabalho de 

investigação acadêmica. 

A dissertação em tela  situa-se na zona de tensão entre a teoria idealizada e a 

vivência consumada, esperando registrar o movimento de passagem entre práticas culturais. 

Buscamos entender como se desenvolvem as aproximações e recuos dos professores em 

direção às tecnologias de comunicação e informação, TIC, e, mais especificamente, as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, NTIC, na mediação educacional. Assim, esta 

pesquisa, considerando o processo contemporâneo de descentramento da mídia impressa, 

procura investigar como os professores do ensino básico de escolas públicas se relacionam 

com as TIC no seu processo educativo. Como estão enfrentando este processo de 

descentramento e como compreendem o lugar das TIC no processo de formação de seus 

alunos? Quais as formas de manutenção e/ou mudança em relação às TIC/NTIC podem ser 

identificadas em seus discursos e práticas pedagógicas e suas motivações?

Para chegarmos a essas respostas, investigamos como ocorre o processo de 

introdução das NTIC no fazer educacional do professor. Se esse processo acontece, ele é 

resultado de uma re-significação permanente e continuada da prática educativa do profissional 

ou remete a uma pressão institucionalizada do sistema ao qual ele é submetido? Haveria ainda 

outras razões? E a que se deve, quando não ocorre? Como os professores então se utilizam 

das TIC dentro do seu fazer educacional? O que muda em sala de aula, referente aos 

processos comunicacionais,  quando da introdução de uma nova metodologia que se utiliza 

das TIC? Ou melhor: algo muda?  Será que nessa utilização se desenvolvem novas relações 

comunicacionais? Como os professores veem estes processos?

6 Alguns desses termos são apenas traduções literais para termos estrangeiros como media-education, media 

literacy ou comunicación educativa.
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Partimos da ideia de que a utilização sistematizada das TIC dentro do espaço 

escolar, seja por suportes tradicionais, como lousa e livro ou por suportes digitais, próprios da 

NTIC, como blogs e vídeos, não basta como parâmetro de análise da qualidade do ensino 

promovido pela escola. Ou seja, questionamos a percepção fácil de que as NTIC são 

elementos modificadores, per se, das dinâmicas comunicacionais encontradas nas escolas.

Elas também não respondem à questão se a escola está ou não adaptada aos modos de 

sociabilidade que seus alunos estão imersos no seu cotidiano. Nesse sentido, procuramos 

entender como as TIC, em especial, as NTIC, estão inseridas dentro do espaço educativo, o 

que representa investigar a dinâmica desenvolvida  por meio das TIC em, pelo menos, duas 

instâncias: a relação professor-aluno, ou seja, os jogos dialógicos que se desenvolvem entre 

esses agentes no ambiente escolar; a relação professor-conteúdo-aluno, no caso, como as 

mensagens são elaboradas dentro do espaço discursivo, e por quais canais ela acontece.

As questões são analisadas sob a ótica do professor da escola pública, 

buscando perceber as nuances que envolvem o processo de utilização das TIC/NTIC no 

espaço da educação formal e como essa utilização se relaciona com o modo como os 

professores se apropriam dos discursos midiáticos dominantes e percebe a si e ao outro  - o 

aluno -  dentro do processo comunicacional. Assim, nosso principal substrato que estrutura e 

dá vida ao construto teórico deste trabalho são as falas, percepções e crenças dos professores 

depoentes.

1.2 - EU, VÓS, ELES: AS MÚTIPLAS VOZES DO PESQUISADOR 

A questão central com a qual iniciamos nossa reflexões nesta dissertação é 

claramente colocada por Gohn (2005)  quando afirma que “o lugar de onde se olha e fala, e se 

produz a reflexão, altera o conhecimento produzido” (2005, p.101)7. Nesses termos, é 

inegável que se leva muito da experiência de vida de cada um para a  investigação de seu 

objeto de estudo, o que define, em grande parte, como o pesquisador se relaciona com ele. 

Essa condição é ampliada quando as experiências são de um ativista social, fundador de uma 

organização com mais de dez anos de vida, um realizador audiovisual, documentarista e 

editor, e um pedagogo por formação. O ativista social busca soluções e respostas que possam 

dar conta de uma demanda do campo do real, já o pesquisador é movido a fazer escolhas e 

conduzir sua pesquisa com base em teorias e na observação do seu objeto. Ocorre, portanto, 

7 Esta também é a perspectiva assumida por ECO (2006), entre outros autores.
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uma experiência bastante tensionada quando o militante se investe da condição de 

investigador acadêmico. O exercício de tentar apartar minimamente as percepções de mundo 

advindas da condição de ativista social e as formas de entender os fenômenos sociais próprios 

de um pesquisador acadêmico é um desafio constante e, algumas vezes, frustrante. Sob esse 

aspecto Gohn (2005) expressa certo determinismo em sua leitura quando afirma que:

É ótimo que essas pessoas [das ONGs] busquem o conhecimento sistematizado, 
inclusive porque elas estão renovando a própria academia com estudos sobre 
realidades vivas e em movimento. Mas dificilmente um ‘ongueiro’ ou ‘ex-ongueiro’ 
se liberta dos condicionamentos das formas de ver e agir do mundo da ONGs. Sua 
visão de mundo fica marcada pela leitura que as ONGs fazem desse mundo (GOHN, 
2005, p.101)

Vejo-me8 nessa situação agora, nessa linha de tensão, em busca de controlar 

essa esquizofrenia que se opera entre as facetas desse sujeito, o ativista que quer solução e o 

pesquisador que quer isenção. O interessante é perceber que as duas condições são lugares 

idealizados, construídos com base em vontades que não se operam no mundo pragmático. O 

ativista não encontrará a solução que dê respostas definitivas a sua insatisfação diária com o 

problema social que se propôs a empenhar, pelo fato de que a realidade na qual se insere o  

problema é sustentada por um sistema mais complexo que sua intervenção pode alcançar. Por 

sua vez, o pesquisador não conseguirá chegar a uma isenção plena, pois essa condição exigiria 

a destituição de toda a sua subjetividade, ou seja, de tudo que também lhe faz humano. Em 

outros termos, ainda que o pesquisador não carregue as influências da leitura de mundo das 

ONGs, fará com as marcas de sua igreja, de sua faculdade, de seu partido político, de seus 

mestres, etc. Ou seja, não escapamos ilesos desse derramamento ideológico que as 

instituições e os jogos sociais fazem cair sobre nós. Portanto, estamos diante de condições 

originalmente insolúveis em seus limites que, por sua vez, restabelecem possibilidades de 

ação diante delas, uma vez descartada essa idealização ou a pureza dessas posturas.  Ato 

contínuo, instaura  modos de convivência entre as faces desse sujeito de maneira que

prevaleça a ação do pesquisador consciente de sua condição de ativista. 

Em termos da minha experiência profissional, minha outra faceta como 

realizador audiovisual documentarista condiciona formas de ação de pesquisa e de 

intervenção no espaço pesquisado que, muitas vezes, choca-se com os objetivos 

metodológicos de uma pesquisa acadêmica. O documentarista tenta registrar algo que já está 

8 Optamos por usar o pronome na primeira pessoa no singular ao longo da dissertação, sempre que haja 
referência a alguma ação que diz respeito diretamente ao pesquisador ou ainda quando suas ações e 
percepções estiverem relacionadas ao trabalho de campo. Para todas as outras situações será adotado o 
pronome na primeira pessoa no plural.
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posto, evidenciado de antemão, de forma que permita a ocorrência da documentação 

audiovisual. O documentarista tenta, portanto, reconstruir os caminhos e as condições que 

permitiram a existência do objeto registrado. Essa reconstrução é, no entanto, uma construção 

narrativa subjetivada do documentarista, pois ele edita, literalmente, a cena documentada, 

evidenciando discursos que construam uma lógica narrativa inteligível ao espectador9.

Acioli (1997) afirma que "o simples fato de uma pessoa saber que está sendo 

observada em sua intimidade muda substancialmente o seu comportamento", então o que se 

documenta é um ambiente perturbado pela equipe de filmagem. Para Andrei Tarkovsky, 

grande cineasta russo, a arte e a ciência são meios de assimilação do mundo, “um instrumento 

para conhecê-lo ao longo da jornada do homem em direção ao que é chamado <verdade 

absoluta>” (2002, p.39). Ele nos alerta, porém, que as semelhanças param aí e detalha sobre 

essa relação:

A arte não raciocina em termos lógicos, nem formula uma lógica do comportamento; 
ela expressa o seu próprio postulado de fé. Se, na ciência, é possível confirmar a 
veracidade dos argumentos e comprová-los logicamente aos que a eles se opõem, na 
arte é impossível convencer qualquer pessoa de que você está certo, caso as imagens 
criadas a tenham deixado indiferente e não tenham sido capazes de convencê-la a 
aceitar uma verdade recém-descoberta sobre o mundo e o homem (...) 
(TARKOVSKY, 2002, p.44)

Segundo K. R. Popper (apud DEMO, 1995: 147), o pesquisador acadêmico 

"deve elevar a discussão crítica a parâmetro da cientificidade dentro do contexto da 

intersubjetividade. Ela, mais o teste empírico negativo, são o controle concreto da 

cientificidade". Nesses termos, Popper defende que nenhuma teoria deve ser protegida do 

"choque com o caso concreto negativo." Se para o documentarista o que importa, de uma 

maneira geral, é evidenciar fatos pré-construídos socialmente, para o pesquisador, o objetivo é 

romper com as evidências dos fatos, compreendendo como acontece a construção social 

destes.

Ainda que este pesquisador tenha vindo de uma experiência muito rica na área 

comunicacional, como realizador audiovisual, falta o olhar acadêmico do comunicador social 

e sobram as posturas idealizadas da formação de pedagogo. Daí, surgirem questões 

deslocadas da pesquisa específica do campo comunicacional, como: em que o uso das TIC 

realmente estimula novas e melhores possibilidades de aprendizagem, de construção de 

9 A abordagem utilizada aqui é do documentário de cunho tradicionalista, em que o diretor tenta se subsumir 
da narrativa, respeitando as ideias da escola do cinema-verdade ou cinema-olho, em contraste com escolas 
documentaristas mais contemporâneas  cujo diretor e sua intervenção são elementos ativos dentro da 
narrativa.
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conhecimento pelo estímulo das sensorialidades ou até onde estes usos apenas reforçam um 

sistema educacional conteudista, anestesiante e bi-polarizador (professores, de um lado, 

ensinam e alunos, de outro, aprendem)?  Questões como esta, a todo o momento, escapam da 

cabeça do cineasta-pedagogo-militante e querem repousar docemente na escrita reconfortante 

da dissertação, porém o pesquisador desalmado as expulsa para longe, tal qual um ceifador

faz com os  corvos do seu campo de centeio.

Como já relatei na Justificativa deste trabalho, a experiência que marca o 

nascimento da Encine foi simples e pontual, contudo fundou desafios que ainda perduram. 

Como os professores utilizarão todas essas ferramentas midiáticas para o trabalho na escola? 

Como poderão aprender realmente a produzir materiais audiovisuais para utilizar em sala de 

aula?

Na minha trajetória profissional, a presença da comunicação aliada à educação 

tem sido uma constante, imprimindo muitos questionamentos sobre a real efetividade da 

apropriação dessas tecnologias para o uso educacional. Pode parecer óbvia a diferença entre 

uma aula elaborada somente com a explanação do educador e outra que contenha 

apresentação de vídeos, fotos, etc. O suporte, porém, no qual se apresenta o conteúdo em sala 

de aula, não é suficiente para responder a todas as demandas exigidas a uma educação 

sintonizada com os nossos tempos. 

Dentre os problemas mais levantados por professores de escolas públicas estão 

a indisciplina e a apatia dos estudantes. Muitos gestores tendem a pensar que estes problemas 

são apenas superficiais, bastando a inserção da exibição de alguns vídeos ou exposições 

fotográficas na escola para sanar o problema. Perceber dessa forma é simplesmente 

instrumentalizar os suportes midiáticos e não verificar as reais implicações provocadas pelas 

tecnologias na vida cotidiana desses jovens e de toda a sociedade. Mesmo com a implantação 

de Laboratórios de Informática dentro das escolas, a maneira como professores e estudantes 

se relacionam com a informação e as dinâmicas comunicativas dentro desse espaço 

permanecem, via de regra, quase inalteradas em relação a uma sala comum. Ou seja, a 

introdução de novas tecnologias na sala de aula não é por si só suficiente para mudanças na 

relação de poder que se estabelece entre professores e estudantes e na própria gestão da 

informação que acontece hoje em dia em sala de aula. As questões, como a introdução de 

novas TIC dentro do espaço escolar e as posturas dos professores perante elas e seus alunos, 

que estamos nos propondo a pesquisar, são importantes para entendermos se existe e como é 

gerado o descompasso entre a escola e as novas sociabilidades geradas pelas NTIC.
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Como militante, cada vez mais, vejo caminhos interessantes na presença das 

tecnologias de informação e comunicação dentro do espaço da escola para a melhoria na 

relação professor-aluno e no processo de ensino-aprendizagem. É sem dúvida, hoje, um dos 

meus maiores desafios fazer com que a escola seja um espaço vivo e comunicativo, utilizando 

os meios comunicacionais sem cair no instrumentalismo das tecnologias ou na desumanização 

das relações presenciais. Implantamos nas escolas (enquanto coordenador da ONG Encine) os 

Laboratórios de Comunicação Escolar, um espaço que se propõe autônomo na produção de 

mídias para uso da comunidade escolar. 

Com isso acredito que podemos estabelecer na escola novas relações de poder 

e a percepção de que o estudante deve ser o construtor maior do seu conhecimento e o 

professor o autêntico mediador do processo educacional. 

Posso dizer hoje, depois de doze anos de ações voltadas à educação e 

comunicação, que a construção de uma nova forma de ler o mundo só é possível no fazer. 

Digo isso com a experiência que iniciamos em 2002, com a produção de um programa de 

televisão que ia10 ao ar semanalmente para todo o Ceará em canal aberto de televisão, na TV 

Ceará, ligada à TV BRASIL. O programa era realizado pelos jovens comunicadores da Encine 

e ganhou vários prêmios, entre eles, o selo ER - de Especialmente Recomendado para 

crianças e adolescentes - dado pelo Ministério da Justiça, em 200611. Experienciar, viver o 

processo comunicativo de forma plena, ampla. É então, a partir desse exercício de produção e 

difusão, que os realizadores, sejam estudantes ou professores, re-significam o valor que a 

comunicação possui e o papel que passa a desempenhar na vida deles, transformando o 

conhecimento ingênuo em um conhecimento crítico (epistemológico), estimulando a 

curiosidade e a criticidade do ser cognoscente. 

Devo dizer que a minha experiência da época de escola me ajuda a perceber 

aspectos frequentemente relatados pelos professores desta pesquisa, como a indisciplina do 

aluno, a falta de ludicidade da aula ou do sentido do que é estar na escola. No meu cotidiano, 

minha mãe não me deixava brincar na rua de casa, quase não tive contato com garotos da 

vizinhança, o meu mundo era meu jardim, o que não foi de todo mal, já que me estimulou a 

perceber os pequenos detalhes. Se, por um lado, meus olhos não abarcavam ruas inteiras, 

árvores imensas, casas por completo, por outro, detinham-se em micromundos escondidos por 

10 No momento do fechamento desta dissertação, o programa não se encontra no ar há cerca de um ano. A
equipe da Encine articula ações para tentar voltar a produzir uma nova temporada do programa ainda para o 
segundo semestre de 2010.

11 Esta categoria foi retirada da Classificação Indicativa por ocasião do processo de autorregulamentação pelas 
emissoras.
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entre duas folhas, no canto dos muros. Debaixo de uma pedra existiam verdadeiros impérios 

governados por grandes embuás e habitados por besourinhos e caramujos. Uma pequena poça 

d’água era um irresistível convite a uma tarde inteira de “investigações” e mirabolações. 

Eu era o que chamavam de "artista-de-mão-cheia", porém a vivência e a 

habilidade criativa se chocavam diariamente com a realidade e pragmatismo das regras sociais 

rígidas impostas por meus pais e pela escola, que sempre foi um sofrimento para mim. Até 

mesmo a disciplina de educação artística tornava-se algo massacrante e desmotivador. 

Coerente com a postura tradicionalista de meus pais, a opção que eles fizeram de educação 

também foi uma escola conteudista e funcionalista. Sei até que a intenção era das mais 

louváveis, pois o colégio figurava na época como um dos mais conceituados da cidade, 

também sei que o esforço financeiro que realizavam era imenso. 

Nunca entendi porque tinha que ficar em um local "chato", com pessoas 

"chatas" (as que mandavam!), tentando decorar coisas que não serviam de nada para as 

minhas tardes investigativas no jardim de casa. Aliás, atrapalhavam, pois eu tinha que fazer 

um dever de casa de uma coisa que me obrigavam a decorar. A aprendizagem formal foi para 

mim, portanto, um processo fatídico, exaustivo, deslocado totalmente das mirabolações que a 

minha mente realizava a mil por hora e que me levavam a outros mundos distantes daquela 

sala de aula. Não conseguia perceber que nas minhas horas de "traquinagens", no quintal de 

casa, eu aprendia também muitas coisas. Porém, sempre foram mundos que nunca se 

encontraram de maneira amistosa. A escola e o "resto" pareciam coexistir em mundos 

paralelos com lógicas e objetivos próprios e incomuns. Em outras palavras, experienciei 

muito do que os professores falam a respeito de seus alunos hoje e posso compreender as 

motivações e pertinência do comportamento desses jovens perante a escola.

É claro que percebo também que, dentro do espaço institucionalizado da 

escola, outras aprendizagens que escapavam do controle formal se realizavam. A troca de 

saberes, afetividades, as pequenas disputas políticas e as grandes derrotas diárias, enfim, o 

exercício das sutis sensorialidades que estabelecem ligações com os outros e definem uma 

base de como será a construção de nossa rede social ao longo da vida. 

Estas foram algumas das experiências e motivações que colaboraram para 

compor o perfil do pesquisador acadêmico que agora se propõe a investigar assuntos que lhe 

tocam de maneira tão peculiar e cara, escola, educação e comunicação. A questão que se 

coloca é: de que lugar eu falo e qual ângulo melhor me capacita a abordar o objeto que miro e 

tento conhecer? Um dos desafios desta pesquisa foi não permitir que a voz do militante 
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obstaculizasse a escuta do pesquisador. Para esse tipo de questão não há soluções postas. A 

identificação em si dessas tensões, no entanto, possibilita uma postura mais atenta ao rigor 

acadêmico que, juntamente com a experiência e o exercício desses papéis, permite um 

convívio menos conflituoso com as faces desse sujeito. Parece-me que o pesquisador encontra 

sempre algo mais para além de sua pesquisa, que define não somente seu trabalho, mas 

principalmente a si próprio.

1.3 - CONHECENDO AS ENTROPIAS E DEFININDO OS ESPAÇOS

O propósito desta dissertação é desenvolver uma pesquisa com base em um 

diálogo com professores de escolas públicas municipais e tentar construir um quadro sobre as 

condições que as NTIC são apropriadas dentro do espaço educativo formal. A ideia foi ter, 

pelo menos, duas escolas de Fortaleza, uma que tivesse em seus espaços várias possibilidades 

de trabalho com tecnologias de comunicação e outra que não possuísse quase nada ou nada 

dessas tecnologias, de forma que pudéssemos encontrar ambientes bem representativos dos 

aspectos a serem investigados. Já conhecia um pouco a realidade do sistema de ensino de 

Fortaleza. Sabia que não encontraria escolas com um conjunto de experiências relacionadas à 

comunicação e à tecnologia nas quais os sujeitos escolares estivessem à frente de sua 

realização, pelo menos não implementada pelos próprios atores escolares, uma vez que a 

Secretaria Municipal de Educação do Município - SME,  não possui nenhum projeto próprio 

sendo desenvolvido a esse respeito.

Então tivemos a ideia de ampliar o campo de busca das escolas em outros 

municípios também. Além disso, decidimos que restringiríamos a seleção a escolas que 

fossem patrimoniais e que atendessem estudantes de 10 a 18 anos. O conceito do que seja 

uma escola patrimonial decorre do fato de que ela possui uma equipe de professores 

assessorada constantemente por um corpo gestor mais completo e mais presente na própria 

escola, com diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, o que possibilita uma ação 

pedagógica mais sistematizada e socializada com o corpo de professores, Ademais, seria mais 

difícil encontrarmos escolas-anexas com uma estrutura de equipamentos mais diversificada. 

Com relação à idade dos jovens, optamos por trabalhar com escolas municipais 

que atendessem o fundamental I e II. Haja vista que a defasagem idade-série, de maneira 

geral, no Estado do Ceará, ainda é alta, encontramos professores que atendiam desde crianças 

de oito anos a jovens de dezoito. Isto nos proporcionou perceber uma maior variedade de 
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situações envolvendo esses públicos. Assim, visitei duas escolas, nas quais a Encine, ONG da 

qual fui coordenador geral, e o Projeto TVez implementaram um projeto de introdução de 

novas tecnologias de comunicação (projeto Laboratórios de Comunicação Educativa, ou 

LACEs), permitindo que as escolas passassem a ter um conjunto de ferramentas para 

produção de conteúdos midiáticos, dentre eles, câmera de vídeo e câmera fotográfica. 

A primeira escola visitada foi a Escola Marceneiro Bento12, em Maracanaú, 

com pouco mais de setecentos estudantes. Quando cheguei ao pátio da escola, no horário do 

recreio, havia uma aglomeração de muitos jovens num dos cantos internos da escola, próximo 

à sala do Laboratório de Informática e do LACE. Em seguida, fui informado pela diretora que 

os jovens estavam fazendo o programa de rádio deles com os equipamentos recém-recebidos

do programa Mais Educação13 do Governo Federal (os equipamentos eram uma caixa de som 

amplificada, um toca-cd e um microfone) e mais alguns equipamentos do LACE (a mesa de 

som). Funk pra "estourar" os ouvidos, entremeados de torpedinhos e recadinhos da escola.  A 

diretora explicou que o cargo de monitor do LACE, pago pela prefeitura para ficar 

exclusivamente no espaço, não existia mais e que todas as atividades são agora auxiliadas 

pelo professor Sandro. Falou ainda que foi elaborado um formulário14 de utilização dos 

equipamentos do LACE, com registro de qual professor solicitou determinado equipamento, 

especificando para qual finalidade este equipamento foi usado. Apesar de alguns professores 

utilizarem vários desses equipamentos, ela reconheceu que "muitos não usam" mesmo 

percebendo que "a escola tem tantos materiais" e considera que "muitos deles [professores] 

não têm coragem... de enfrentar as tecnologias". 

Pude notar que a professora se mostrou à vontade para conversar comigo, 

colocando de maneira aberta os problemas e avanços da escola com o emprego das novas 

tecnologias, ou tecnologias de informação e comunicação. Notei também que o Laboratório 

de Informática era um espaço bem frequentado pelos alunos, muito em função da presença do 

professor encarregado do apoio a esse espaço. A conexão de internet que verifiquei na escola 

era muito boa, estável e  com um mega de banda.

12 os verdadeiros nomes das escolas foram trocados por nomes ficcionais, de forma que não permita sua 
relação com os professores depoentes.
13

O programa Mais Educação, instituído em abril do ano passado, tem como proposta ampliar o tempo e 
o espaço educativo dos alunos da rede pública. Trata-se de uma contribuição para a formação integral de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, projetos e programas do governo federal. A 
iniciativa promove ações sociais educativas em escolas e outros espaços socioculturais. 

Os alunos participam das atividades no turno contrário ao das aulas regulares. (fonte: Portal do MEC -
http://pdemec.grupotv1.com/resultados_acoes/mais_educacao.php; acessado em 07 de Maio de 2009)
14

foi pego cópia desse formulário.



24

Em Maranguape, a escola visitada foi a Escola Vereador Manuelito Ramos,

que conta com mais de mil estudantes e possui também um LACE implantado no mesmo 

período da escola de Maracanaú. Fui recebido pela diretora e o  vice-diretor, em uma tarde de 

sexta-feira, dia em que os alunos são dispensados mais cedo devido à reunião escolar entre 

professores e coordenação. A reunião também ocorreu dentro do LACE, com muito 

incômodo, pois o espaço ainda não possui o ar-condicionado que fora prometido pela 

prefeitura.

A diretora informou que as aulas já haviam começado desde o dia 29 de janeiro 

e que, naquele ano, não havia ocorrido ainda nenhuma atividade dentro do espaço. A escola, 

no final do ano passado, implantou um laboratório de informática com dez computadores 

rodando uma versão educacional do Linux15, o Linux EDUC. Mesmo com a disponibilidade 

de todos os equipamentos existentes na escola (o Lace possui também um computador para 

edição profissional de vídeo), a diretora alegou que nenhum deles  estava sendo usado pelos 

jovens, pois a escola "está sem internet", sendo reforçado pouco depois pela professora 

Eriene, que entrou em seguida, que "os computadores do PROINFO16 não estão sendo 

utilizados por não ter internet". 

Foi afirmado, porém, que o espaço do LACE é usado no Projeto Libras na Sala 

de Aula, "tanto pelos surdos como pelos ouvintes", e que os professores continuam 

registrando (em vídeo ou foto) algumas atividades extracurriculares como passeios e 

apresentações artísticas. A diretora afirmou também que não existe professor responsável pelo 

LACE e que, no ano passado, um grupo gestor formado por alguns professores e alunos 

cuidou das atividades do laboratório, no entanto, este ano, o grupo gestor não foi implantado 

devido à saída de muitos estudantes que estavam no 9º ano.  

Observei que havia grande zelo pelo patrimônio em si que representava os 

15 Linux é o termo geralmente usado para designar qualquer sistema operativo (português europeu) ou 
sistema operacional (português brasileiro), que utilize o núcleo Linux. Foi desenvolvido pelo finlandês Linus 
Torvalds, inspirado no sistema Minix. O seu código fonte está disponível sob licença GPL para qualquer pessoa 
que utilizar, estudar, modificar e distribuir de acordo com os termos da licença. (fonte: Site Wikipédia; URL: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux; acessado em 21 de abril de 2009)
16

ProInfo - Programa Nacional de Informática na Educação. Em ação: Ministério da Educação – O 
ProInfo é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do Departamento de 
Infraestrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. O 
programa funciona de forma descentralizada, sendo que, em cada Unidade da Federação, existe uma 
Coordenação Estadual do ProInfo, cuja atribuição principal é introduzir o uso das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas da rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em 
especial, as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs). (fonte: Site do MEC; 
URL:http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/links-outros-programas/proinfo-programa-nacional-de-
informatica-na-educacao/; acessado em 21 de abril de 2009)
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equipamentos, mas também uma idealização de seu uso apenas em condições perfeitas, 

"quando a internet funcionar", "quando a rádio for consertada", etc. Pude notar também uma 

institucionalização na fala da diretora, preocupada em apresentar dados que não denegrissem 

a imagem da Secretaria de Educação ou mesmo da própria escola, assim, sua fala era muito 

do que era conveniente ser "ouvido pelo interlocutor". 

Em Fortaleza, foram selecionadas três escolas patrimoniais da Regional 2 para 

serem visitadas, por se encontrarem mais próximas da residência do pesquisador, o que 

permitiria maior facilidade de acesso, haja vista as demais serem localizadas a, pelo menos, 

25 km deste município. A primeira delas foi a Escola Risoleta Paz, com cerca de 560 

estudantes e 22 professores, localizada no bairro São João do Tauape. Fui recebido pela 

coordenadora pedagógica e pela vice-diretora. Expliquei sobre o que se tratava a visita e 

indaguei quais as ferramentas, metodologias, estratégias e tecnologias que o professor daquela 

escola dispunha para o trabalho de desenvolvimento dos conteúdos escolares.  A 

coordenadora, de maneira vacilante, informou-me que a escola possuía um laboratório de 

informática há cerca de cinco anos, muitos jogos pedagógicos, retroprojetor "que os 

professores usam pouco", uma TV, mais DVD player e vídeos em DVD. Disseram que, no 

laboratório, havia dez computadores, porém "alguns" não estavam funcionando, pois "você 

sabe como é escola pública", falou a vice-diretora. Então me concentrei em entender como 

acontecia o acesso dos jovens ao espaço do laboratório de informática. A coordenadora 

informou, enquanto realizava outros afazeres em sua mesa,  que temporariamente o 

laboratório se encontrava fechado devido a goteiras na sala que impossibilitavam o trabalho 

com os computadores, estando alguns avariados. Ao ser indagada sobre quanto tempo tinha 

este fechamento, ela apenas respondeu, de maneira evasiva, que "fazia algum tempo". Porém, 

quando estavam funcionando, os horários já eram pré-estabelecidos por classes e arranjados 

juntamente com o horário da biblioteca e da recreação17, isto para as séries de 1ª a 5ª, já para 

as séries de 6ª a 9ª, os horários deveriam ser preagendados. 

A escola possui toda a aparelhagem da TV Escola do MEC18, mas está "tudo 

encostado", pois  "ninguém quer botar pra frente", declarou  a vice-diretora, olhando para a 

17
Um professor com formação em educação física vai para dentro de sala e realiza atividades de corpo e 

jogos com os alunos. A ação dura 45 minutos e o professor letivo sai de sala somente retornando no final das 
atividades.
18

A TV Escola é um programa da Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da Educação – MEC, 
dirigido à capacitação e valorização de professores de Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública. 
Operando em caráter definitivo desde março de 1996, a TV transmite hoje quatro horas diárias de programação 
inédita. (fonte: Site do MEC; URL: http://mecsrv04.mec.gov.br/seed/tvescola/tvescola/default.shtm; acessado em 
21 de abril de 2009)
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coordenadora com um sorriso torto no canto da boca, enquanto se ajeitava na cadeira em um 

movimento de corpo que expressava deixa-isso-quieto-pra-lá-vamos-falar-de-outra-coisa. Em 

seguida, ela me fita, apóia os braços na mesa,  inclina o corpo em minha direção e diz: "olha, 

acho que essa não é a escola que você está procurando". Tomo alguns microssegundos de 

desconcerto diante da afirmação tão direta, mas logo aproveito o momento para conseguir 

aprofundar a percepção que ela tem de sua própria escola. Então, pergunto por quê. E ela mais 

uma vez volta para sua posição recostada na cadeira e assume novamente um discurso 

evasivo: "acho que você não vai encontrar o que você espera aqui, sabe!". Esta frase foi dita 

um pouco antes de ela avisar que seria muito difícil a entrevista com os professores, haja vista 

seus horários serem apertados. 

A recepção nessa escola foi cordial, apesar de não parecer, porém ficou claro 

que não havia interesse da direção em ter mais uma atribuição em sua agenda dando atenção a 

um estudante de mestrado. Confesso que fiquei muito tentado a escolher de imediato a 

referida escola, pois ela me pareceu um espaço rico para entender aspectos importantes, os 

quais eram objeto da pesquisa, como sobre resistências dos professores e estruturas físicas dos

espaços.  Além do laboratório fechado, a quadra de esporte não era usada e o espaço de 

convivência das crianças e jovens no intervalo era dominado por poças de lama (estávamos no 

período de chuvas), porém a postura tão direta da vice-diretora deixou-me com dúvidas sobre 

isso, pois poderia ser improdutivo para o projeto deparar-me com resistências tão evidentes 

que atrasariam possivelmente a pesquisa. É claro que as resistências e ausências de 

informações são também em si informações tão complexas quanto a presença delas. No 

entanto, necessitaria de outro aparato de análise que me levaria a discussões que este projeto 

não se propõe fazer. 

Segui para a Escola Joaquina Carvalho, ainda no mesmo bairro e apenas a 

algumas quadras de distância da escola anteriormente visitada. As condições gerais do bairro 

revelam pobreza e conflitos de gangues com os bairros vizinhos. A escola, no entanto, não me 

causou a mesma impressão, muito menos se compararmos com a escola anteriormente 

visitada. Suas instalações são agradáveis, ainda que não disponha de espaços muito amplos. 

Lá, fui recebido pela diretora e o vice-diretor os quais informaram que a escola possui 558 

estudantes distribuídos do jardim I, na educação infantil, até a 9ª série do ensino fundamental 

II. Depois de explicar sobre o que se tratava a pesquisa, perguntei acerca dos equipamentos, 

espaços e materiais que a escola dispunha. Um pouco desconcertada, a diretora falou que "tem 

e não tem" laboratório de informática, pois boa parte dos computadores está sem funcionar. 
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No entanto, a escola está à espera da implantação de uma sala de multimeios com projeção de 

vídeo e cinquenta poltronas. De qualquer forma, a escola já tem muitos jogos pedagógicos, 

possui uma rádio escolar e ainda recebera mais um equipamento adicional para a rádio pelo 

Programa Mais Educação do MEC19, que ainda não estava em uso. 

Indaguei à diretora se ela achava adequados o nível e a qualidade do uso dos 

equipamentos. Ela disse que não se sentia à vontade para responder a uma pergunta dessas, 

preferindo que eu me direcionasse diretamente aos professores, porém afirmou que "material 

tem... mas poderiam ser mais utilizados". Percebi que a diretora teve uma postura política 

diante de uma questão pedagógica, o que poderia demonstrar descompasso entre pensamentos

da diretoria e as posturas dos professores sobre essa questão. Considerei como sendo um 

ponto interessante a ser analisado. A escola possui dois sábados pedagógicos. Professores que 

cumprem 240 horas participam dos dois, enquanto professores que possuem apenas 120 horas 

participam de apenas um desses sábados. Durante a conversa, conheci também as duas 

coordenadoras pedagógicas20 da escola que me pareceram bastante envolvidas no seu trabalho 

e se mostraram dispostas a contribuir. A coordenadora comunicou-me que este seria um 

momento bem interessante para a pesquisa, uma vez que estavam terminando o plano de ação 

da escola e, em seguida, iriam iniciar a reformulação do Projeto Político Pedagógico21 da 

escola, a partir do mês de maio. Nessa escola, senti-me muito à vontade com relação à 

disponibilidade apresentada pelos diretores e coordenadores para conseguir me aproximar dos 

professores e poder desenvolver a contento a pesquisa do mestrado. 

Na Escola Branca Chusma, última que visitei, informaram-me que apesar de 

esta instituição  ser identificada como uma escola de ensino infantil e fundamental é, na 

prática, uma escola de ensino infantil. Assim, esta escola foi descartada por não atender aos 

critérios propostos no projeto.

A estratégia que estava sendo perseguida era encontrar uma escola que 

apresentasse amplas possibilidades de comunicação em seu espaço escolar e outra escola que 

fosse desprovida de tais recursos ou a eles recorresse de modo muito limitado,  

19
O mesmo Programa implantado na Escola Instituto São José, em Maracanaú.

20
A escola possui duas coordenadoras uma vez que atende a três anexos escolares.

21
Segundo Ilma Passos Alencastro Veiga (1998), o projeto político pedagógico é um documento que não 

se reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projetos e planos isolados de cada professor 
em sala de aula. O projeto pedagógico é, portanto, um produto específico, que reflete a realidade da escola, 
situado em um contexto mais amplo que a influencia e que pode ser por ela influenciado. Em suma, é um 
instrumento clarificador da ação educativa da escola em sua totalidade. (Escola: espaço do projeto político-
pedagógico.)
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desenvolvendo atividades basicamente com recursos tradicionais como o livro e o quadro 

branco. Seria interessante também que pudéssemos ter experiências bem distintas com relação 

aos usos dessas tecnologias, uma escola com uma presença das TIC considerada ideal, 

bastante aberta e dinâmica, e outra escola com um comportamento mais reativo com relação 

às novas tecnologias na sala de aula. 

Destarte, poderíamos escolher qualquer uma das escolas de Maranguape ou 

Maracanaú como escolas detentoras de amplas possibilidades de comunicação no espaço 

educativo e, em contraponto, a Escola Prof. Risoleta Paz, onde a própria vice-diretora

caracterizou sua escola como aquela "que você não vai encontrar o que você espera aqui". 

Porém, avaliamos  que esta talvez não seria a melhor escolha, haja vista que a pesquisa se 

centra nos professores e as condições dispostas pela escola poderiam influenciar sobremaneira 

a sua disponibilidade e as suas próprias respostas. Exemplo: os professores com posturas 

marcadamente mais resistentes em relação às TIC poderiam encobrir essa condição apenas 

alegando que a escola não oferece suporte para desenvolver qualquer outro tipo de trabalho, 

além de atividades mais tradicionais com livros e quadro branco. 

Outro aspecto importante que foi possível observar e refletir também foi que,

tanto nos espaços considerados menos resistentes quanto naqueles mais disponíveis aos usos 

das TIC, havia posturas limitadas e distorcidas concernentes aos usos e possibilidades 

comunicativas da e na escola.  Assim, avaliamos ser mais indicado escolhermos duas escolas 

com boas possibilidades de apropriação de novas tecnologias e descobrir, nesses espaços, 

como os professores "dialogam" com essas possibilidades. 

Poderíamos ainda pensar em ter apenas duas escolas com espaços adequados e 

postura declarada aberta em relação às TIC e, dentro delas, descobrir o que caracteriza as 

posturas mais contemporâneas e mais tradicionalistas com relação à presença e uso dessas 

tecnologias. Desse modo, poderíamos pensar nas escolas que possuem LACES, porém essa 

escolha nos traria implicações mais delicadas que poderiam afetar a compreensão da pesquisa 

instaurada, pois o referido projeto é fruto da ação de uma equipe multiorganizacional na qual 

o pesquisador e a orientadora fazem parte. A opção de termos duas escolas, onde notadamente 

não encontramos um discurso declaradamente resistente e imitante das TIC, poderia ser, a 

nosso ver, mais interessante. Dessa forma, nossa escolha recaiu sobre a Escola Marceneiro 

Bento, em Maracanaú, e Escola Joaquina Carvalho, em Fortaleza, por termos encontrado 

nessas escolas, entre outros fatores, um conjunto de  professores com os mais diferentes perfis 

acerca da presença das TIC no trabalho educacional, com muito potencial a ser explorado. 
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Além disso, a escolha também se deveu por termos notado nestas duas escolas uma abertura 

ao diálogo e uma maior disponibilidade para interlocução com os professores.

1.4 - ESTREITANDO LAÇOS: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM DOS 

PROFESSORES

Depois de definirmos as duas escolas que seriam palco de nossa pesquisa,

procuramos visitá-las com mais frequência e tentar compreender um pouco a dinâmica de seu 

cotidiano, fazer o levantamento do universo de seus professores e aplicar um pequeno 

questionário que pudesse ser respondido rapidamente pelo maior número de docentes das 

escolas selecionadas. Pela análise de documentos de controle das escolas, percebemos o 

panorama que compunha o corpo docente das escolas. Em Fortaleza,  o documento foi o 

“Registro de Informações – Resumo da Frequência Escolar”, que  contabilizava quarenta

professores  com alguma atividade direta com os estudantes. Já na escola de Maracanaú, por 

meio do documento “Relação Nominal do Corpo Docente”, identificamos 25 professores em 

atividade regular na escola. Assim, tínhamos um grupo inicial de 65 professores e uma meta 

de fecharmos um pequeno grupo expressivo desse universo, com um mínimo de oito e um 

máximo de doze professores. A fim de definirmos esse grupo, recorremos a alguns critérios de 

seleção associado à presença de:

a) um ou dois membros da direção;

b) um ou dois membros da coordenação pedagógica;

c) professores novatos;

d) professores veteranos;

e) professores do Laboratório de Informática Educativa – LIE, e biblioteca;

f) ainda buscamos estar atentos ao equilíbrio da questão de gênero, pois se

respeitássemos a proporcionalidade do grupo inicial, teríamos apenas um ou dois homens.

A ideia era de que este perfil de grupo poderia fornecer maior amplitude de 

olhares, percepções e posturas em relação ao tema a ser investigado. Os documentos 

fornecidos pelas escolas possibilitaram identificar os professores pelas seguintes 

características:

a) ano de nascimento;

b) ano de graduação;

c) ano de ingresso na escola;
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d) formação;

e) cargo na escola;

f) turma que leciona;

g) turno e carga horária;

h) disciplina que leciona.

De posse desse levantamento, concentramo-nos nos três primeiros dados na 

tentativa de classificação macro desse grande grupo inicial, obtendo assim a seguinte Tabela:

O que podemos notar com a análise da Tabela acima é que existiam três

grupos etários dentro do universo de 65 professores: um grupo nascido na década de 50, 

outro, na década de 60, e outro, na de 70. Ainda havia alguns membros que não se 

caracterizavam como grupos expressivos, o mais veterano, nascido na década de 40, e os mais 

jovens nascidos, na década de 80. A idade média do grupo geral foi de 45,7 anos. Com relação 

ao tempo de graduação, diferentemente do que se poderia pensar, a curva da graduação não 

apresentou o mesmo comportamento da curva da idade, ou seja, não existe uma uniformidade 

no ingresso desses professores no ensino superior. Não raro, encontramos professores com 

vinte anos de diferença que possuem o mesmo tempo de graduação ou até menos tempo de 

QUADRO 1 – GRUPO GERAL DE PROFESSORES DISTRIBUÍDOS POR 
DÉCADA DE NASCIMENTO, IDADE E TEMPO DE GRADUAÇÃO
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graduação que os mais jovens. Este fato reflete um pouco a desigualdade e a deficiência, 

assim como os desafios da política de ensino público de nosso país. Reflete também os 

critérios de acesso desses professores nas escolas públicas, haja vista que, em algumas 

realidades, o “pedagógico” é a formação possível. Nesse critério, a média foi de doze, seis 

anos de graduação com uma amplitude que variou de um ano de formação até 27 anos.

Dos 65  professores, mais de 80% eram mulheres, 54, para ser mais preciso, 

contra apenas onze homens.

1.5 - CONVERSAS, QUESTIONÁRIOS E CORREDORES

A identificação desses arranjos dentro do universo dos professores das duas 

escolas, por meio de alguns dados quantificáveis, somados aos critérios de seleção 

previamente determinados, ainda não eram suficientes para definirmos um grupo que 

assegurasse minimamente a diversidade de opiniões sobre o tema. Pesquisar apenas 

professores que tivessem uma visão não conflituosa com relação aos meios de comunicação 

ou apenas uma postura resistente com relação às NTIC não nos proporcionaria uma análise 

expressiva das várias posturas que encontramos quando pesquisamos assuntos envolvendo 

campos tão complexos como educação e comunicação. Compreendemos que seria importante 

conhecer minimamente as percepções que esse grupo possuía acerca dessa temática para 

alcançarmos uma visão mais global do assunto.

Assim, elaboramos um breve questionário com apenas três perguntas:

1) Quais recursos e materiais pedagógicos você costuma usar em sala de aula? 

Cite os três mais importantes.

2) O que você utiliza no seu dia-a-dia que é uma tecnologia de informação e 

comunicação?

3) O que você emprega em sala de aula que é uma tecnologia de informação e 

comunicação?

O questionário serviu, primeiramente, para avaliarmos o nível de 

disponibilidade que os professores concederiam ao pesquisador. Os questionários eram 

distribuídos na sala dos professores, no período dos intervalos. A média de preenchimento era 

de dois minutos e assim muitos professores educadamente se recusavam, outros se 

esquivavam até mesmo do convite e ainda alguns aceitavam o papel e prometiam devolver “já 

já”. Na prática, poucos foram os que voltaram. A estratégia foi “marcar colado” mesmo, 
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enquanto os professores e professoras se dividiam entre o cafezinho, a quotinha para o pão, as 

compras de Avon e as respostas sobre TIC. Sob essa estratégia ainda obtemos o retorno de 21 

questionários22.

O mais interessante foi percebermos, com base na análise dos questionários, 

que, ao responderem a primeira pergunta, preponderava a citação de elementos que eram mais 

tradicionais, como livros, jornais e revistas, totalizando 117 citações desse tipo. Porém, 

quando respondiam ao item três, na mesma categoria figuravam apenas 27 citações desses 

mesmos elementos, ou seja, de uma maneira geral, os professores identificavam que suporte e 

tecnologias de comunicação mais tradicionais eram usados por eles com mais frequência 

dentro da sala de aula, mas não consideravam na mesma proporção estes usos como sendo de 

tecnologias de informação e comunicação. No Gráfico anterior (QUADRO 2), pudemos

perceber esse desnível com mais facilidade pela curva azul que representa os suportes, 

tecnologias e processos comunicacionais mais tradicionais23. O Q1 é o volume de citações 

apresentadas na Questão 1, o Q2 é o volume de citações apresentadas na Questão 2 e o Q3 é o 

volume de citações apresentadas na Questão 3. Os outros tipos de suporte que se utilizam de 

um conjunto mais evidente de tecnicidade e “modernidade”, representados pelas curvas 

laranja e amarela, não se comportaram com o mesmo desnível. Além disso, encontramos dois 

22 O número de 21 entrevistas não constitui uma amostra significativa do conjunto de professores da rede 
pública de ensino, em termos estatísticos, e não temos esta pretensão. A aplicação dos questionários  serviu 
basicamente para se obter uma noção mais geral do grupo de professores das duas escolas. 

23 Nos aprofundaremos nessas categorizações no quarto capítulo.

QUADRO 2 – RESPOSTA DE PROFESSORES SOBRE A PRESENÇA E O USO 
DAS TIC NA ESCOLA E NO COTIDIANO (em volume de citações)
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professores que disseram na Questão 3 que não usavam nenhuma TIC porque “o Laboratório 

de Informática se encontra fechado”. Esse tipo de afirmação revela a percepção que muitos 

professores possuem das TIC como algo direta e exclusivamente ligado ao Laboratório de 

Informática, uma vez que, na Questão um, apontaram também livros, jornais e revistas. No 

capítulo 4, tratamos com mais atenção os resultados obtidos com os questionários e as 

categorizações propostas. 

Com base nas respostas dos questionários, selecionamos alguns professores 

para integrar o grupo que participaria da entrevista em profundidade. Vale destacar, contudo, 

que, para definirmos todo o grupo, foram necessárias ainda conversas informais com 

professores e coordenadores na “hora do cafezinho”, na sala dos professores, e zeladores e 

alunos. Também a análise e a compreensão dos ritmos de cada escola, nos passeios 

planejadamente descompromissados pelos corredores e pátios a cada visita, foram 

determinantes para chegarmos aos treze professores que compuseram o grupo que participou 

da entrevista em profundidade. Na Tabela abaixo do grupo geral de professores das duas 

escolas, podemos identificar, pelas colunas em lilás, os professores entrevistados nessa 

pesquisa.

QUADRO 3 – GRUPO GERAL DE PROFESSORES, DISTRIBUÍDOS POR 
DÉCADA DE NASCIMENTO, IDADE, TEMPO DE GRADUAÇÃO E TEMPO DE 
ESCOLA (com destaques em lilás dos professores selecionados para as entrevistas)
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É possível notarmos que os professores selecionados para a entrevista 

representam bem os grupos etários encontrados no grupo geral (um professor da década de 

80, cinco da década de 70, cinco da década de 60 e dois da década de 50). Outra característica 

que observamos foi o tempo de graduação dos professores, pois não poderíamos ter apenas 

professores novatos ou professores veteranos. O grupo selecionado deveria ser o mais 

heterogêneo possível e acreditamos que conseguimos ficar bem próximos no que se refere à 

idade média, ao tempo médio de graduação e ao tempo médio de escola. Apenas um dos itens 

analisados teve uma inversão quando analisamos os dois grupos, que foi o tempo médio de 

graduação versus o tempo médio de escola. 

Os professores selecionados tinham, em média, mais tempo (4,77 anos) de 

graduação quando entraram na escola do que a média do grupo geral (1,95 ano), como 

observamos na Tabela seguinte:

QUADRO 4 – COMPARATIVO ENTRE GRUPO GERAL E GRUPO 
SELECIONADO DE PROFESSORES, DISTRIBUÍDOS POR IDADE, TEMPO DE 
GRADUAÇÃO, TEMPO DE ESCOLA E DIFERENÇA ENTRE GRADUAÇÃO E 
ESCOLA
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Outro dado no grupo selecionado, que não manteve correspondência com o 

encontrado no grupo mais amplo de professores das duas escolas, diz respeito ao gênero, uma 

vez que é preponderante a presença feminina no quadro de professores e, assim, optamos por 

tentar equilibrar um pouco mais essa equação no grupo selecionado. Esta decisão se deveu à 

necessidade de tentarmos perceber se haveria posturas recorrentemente diferentes que 

pudessem ser agrupadas pelo fator gênero, dessa forma, um grupo muito reduzido de 

professores do sexo masculino não permitiria  análises sob este viés.

QUADRO 5 – COMPARATIVO PERCENTUAL DE GÊNERO ENTRE GRUPO 
GERAL E GRUPO SELECIONADO DE PROFESSORES

QUADRO 6 – GRUPO SELECIONADO DE PROFESSORES, DISTRIBUÍDOS 
POR DÉCADA DE NASC, IDADE, TEMPO DE GRADUAÇÃO E ESCOLA
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Buscamos ainda, na seleção final, equilibrar o número de professores de cada 

escola, ficando sete professores de uma e seis professores de outra.  Assim, o quadro final dos 

professores selecionados para a entrevista ficou representado na Tabela anterior.

1.6 - FILIGRANANDO AS PALAVRAS PARA TECER A VIDA: A ESCUTA DOS 

PROFESSORES

Mais que das intenções, eu gostaria de apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por 
esta composição de lugar, indicar os pontos de referência entre os quais se desenrola 
uma ação. O caminhar de uma análise inscreve seus passos regulares ou 
ziguezagueantes em cima de um terreno habitado há muito tempo. Somente algumas 
dessas presenças me são conhecidas. Muitas, sem dúvida, mais determinantes 
continuam implícitas – postulados ou dados estratificados nesta paisagem que é 
memória e palimpsesto. (CERTEAU, 2008, p.35)

O exercício de ouvir os professores, perceber suas motivações e angústias, 

registrar suas posturas e tentar compreender seu olhar diante de seu próprio ato de ser 

professor foi a forma que encontramos para tentar construir um quadro de como as NTIC se 

apresentam e são apropriadas dentro do espaço da escola. Por mais que tenhamos nos 

empenhado em construir, a nosso ver, um conjunto representativo de profissionais, mediante o 

perfil inicial que encontramos em um grupo maior analisado, sabemos que as percepções 

coletadas desse grupo, analisadas, confrontadas, tensionadas entre si e amparadas nos olhares 

de outros pesquisadores, ainda assim representam apenas um instantâneo fugidio do tempo e 

um recorte discreto do espaço em que o tema comunicação e educação se encontram.

A técnica empregada foi da entrevista semiestruturada com cerca de quatorze 

tópicos, em que cada tópico se desmembrava em dois ou três subtópicos, perfazendo uma 

média de 26 perguntas/intervenções e um tempo médio de 39 minutos para cada depoente. 

Todas as entrevistas aconteceram nas escolas, no final do mês de novembro de 2009, com a 

anuência e facilitação dos diretores, que remanejaram professores de uma turma para outra ou 

mesmo dispensando mais cedo alguma turma, liberando o professor para a entrevista. 

De posse de um roteiro de uma entrevista semiestruturada, os depoentes tinham 

liberdade de se enredar em suas histórias de vida e discorrer sobre assuntos que não diziam 

respeito diretamente aos temas pesquisados, mas que davam pistas importantes para construir 

um perfil mais rico dos depoentes ou tentar reconstruir seu olhar sobre os assuntos que se 

procurava jogar luz:
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Eu tava até conversando lá em casa, domingo, tava, a gente comprou o DVD do 
Padre Reginaldo Mazzotti. Tava papai, papai tem 88 anos, mamãe tem 81, nós 
somos uma família que já estamos passando já pra melhor idade. Que minha irmã 
caçula tem 45 anos, né. Aí eu tava dizendo assim, eu não sei o que tá acontecendo 
comigo que eu tô ficando emoci... Eu me emociono com pouca coisa. Aí a minha 
mãe disse o seguinte: “É, meu filho, é a idade da gente que vai nos levando à 
mudança dos valores.” Mamãe tem 82 anos, alguns valores que você tinha com 40 
anos, hoje, não diz mais nada. Aí eu me lembrei daquela música “A lista” [Osvaldo 
Montenegro], “faça uma lista de grandes amigos...” (06.16)

Então é infelizmente, infelizmente, o convencimento de educar dentro da própria 
escola é maior do que você imagina, pode ser que você eduque melhor numa Igreja, 
às vezes, numa Instituição de drogados, numa, numa, qualquer outro lugar às vezes 
mais do que numa escola, sou bem sincera. E isso aqui é tipo um desabafo, você 
considerar. (08.18)

As 180 páginas transcritas em que se transformaram as quase dez horas de 

depoimentos foram reunidas em onze itens que estruturaram a espinha dorsal deste trabalho 

de mestrado e ampararam as vozes de outros autores, assim como as percepções e 

considerações do pesquisador. Optamos, desde o início do trabalho de campo, por informar 

aos depoentes que seus nomes não seriam identificados, bem como as escolas as quais fazem 

parte. Esta decisão de omitirmos os nomes atende ao propósito de assegurar a liberdade de 

expressão dos depoentes no ato da entrevista e também resguardar o professor de qualquer 

hostilização, represália ou má interpretação e constrangimento que poderiam vir a sofrer 

mediante a publicação de sua opinião acerca de si mesmo, seu trabalho, colegas, alunos e 

superiores.

Assim, quando necessitarmos fazer considerações especificamente sobre um 

professor, usaremos um nome fictício, e quando falarmos sobre um conjunto de professores, 

estes serão identificados apenas pelo número de sua entrevista e por um perfil sintético, com 

seus dados gerais, as condições da entrevista e percepções bem subjetivas do pesquisador 

acerca do depoente no momento da entrevista. 

Os depoimentos são identificados ao longo deste trabalho por uma sequência 

de quatro números, separados dois a dois por um ponto e agrupados entre parênteses assim:

(01.01), em que os dois primeiros números se referem ao entrevistado e os dois últimos fazem 

referência à sua resposta. Esta organização permitirá outras explorações deste material em 

estudos subsequentes e que a resposta seja recuperada e localizada, na íntegra,  dentro do 

contexto do momento da entrevista.

No próximo capítulo, delineamos um breve perfil sobre o público pesquisado, 

no que se refere à sua formação e sua postura educacional. Também analisamos a percepção 
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dos professores acerca de seus alunos e da própria condição da escola na sociedade 

contemporânea. Esta análise nos possibilitará compreender como se estabelecem as relações 

dentro do espaço da escola entre professores e alunos e como as novas tecnologias de 

informação e comunicação se apresentam inseridas no contexto dessas relações.
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CAPÍTULO DOIS - SOBRE PROFESSORES E ALUNOS

2.1 - LOCALIZANDO AS VOZES E CONSTRUINDO OS SUJEITOS: OS 

PROFESSORES

Para a tessitura desta dissertação, consideramos indispensável não apenas

compreender as práticas e posturas dos depoentes diante das NTIC na educação, como 

também localizar onde são produzidas estas falas, sob quais contextos e momentos os 

depoentes se encontram. Assim, procuramos primeiro construir um breve perfil de como os 

professores depoentes identificam ou caracterizam a si próprios, seus alunos e o espaço 

simbólico da escola. Quando indagados sobre as motivações que os levaram ao magistério, 

identificamos três grandes grupos. No primeiro grupo, encontramos aqueles que escolheram 

outras formações, mas se viram encaminhados para a atividade letiva por razões alheias ao 

seu planejamento profissional:

Por acaso, né?24 Fazia o sétimo semestre de música, já era músico. E tinha uma 
professora que sempre dizia: “Vocês estão aqui, e tal...” –  porque ninguém apontava 
que ia ser professor; o curso era de Licenciatura, mas ninguém se apontava para ser 
professor. (...)25 Quando foi em 93, logo no comecinho, fevereiro, sei lá, eles 
lançaram um concurso. Como eu moro aqui pertinho, vim fazer o concurso. (...) 
Fui chamado. (04.02)

(...) eu tentei o vestibular pra bacharelado em matemática, desse bacharelado houve 
certo descontentamento (...) e me encaminhei para licenciatura, que é um passo para 
a sala de aula (...) licenciado em matemática obrigatoriamente já é pra, se forma 
pra poder dar aula de matemática. Então... (01.01)

Não. Particularmente, eu nem pensei em entrar no magistério, a minha formação 
inicial é economia, ciências econômicas. (...)Trabalhava com ele [marido], pois ele 
tinha construtora, aí ele veio a falecer. No que ele veio a falecer, foi aí que a 
necessidade de trabalhar, porque até então, não. Aí resolvi fazer uma licenciatura em 
matemática, (...) Foi aí que eu comecei a lecionar matemática, tanto na prefeitura 
como no estado.(...) (13.01)

Nesse grupo, percebemos um misto de conformismo e descontentamento nas 

falas e posturas dos depoentes, que não são totalmente reveladas pelas palavras, mas 

sinalizados pelos gestos, inflexões e na postura geral do depoimento. Outro grupo é formado 

por professores que se formaram em áreas já destinadas ao trabalho letivo, mas que afirmam 

que essa era a opção possível e não uma opção ideal, ou uma atividade que realmente queriam 

24 Os grifos são do pesquisador e objetivam evidenciar os trechos mais pertinentes do depoimento, relativos à 
questão que é apontada.

25 convencionaremos o uso "(...)" para indicar corte e junção de trechos dos depoimentos.
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ter seguido ou estavam vocacionados:

Foi vocação, não! Na verdade, é porque eu não tinha como fazer uma Universidade 
particular, porque o que eu queria mesmo era área de saúde na época né. (05.01)

Na verdade, eu nem queria me formar professora; nunca foi meu sonho – falando 
verdadeiramente. Eu queria mesmo era ser psicóloga. Mas como não deu, aí eu 
enveredei pelo caminho da pedagogia. (...) Não foi aquela escolha, aquela coisa 
pensada. Não foi. Infelizmente. (09.01)

Já tenho mais de 20 anos de magistério. Não era muito o meu projeto de vida, não. 
Na verdade, porque fomos morar no interior. Aí a gente acabou fazendo Pedagógico. 
(10.01)

Diferentemente do primeiro grupo, por mais que a atividade letiva não tenha 

sido a primeira opção, os depoentes desse grupo demonstram mais coerência na sua fala com 

relação ao ofício pedagógico e mais consciência de sua atuação em sala de aula. A percepção 

que se cria ao analisarmos os depoimentos individuais, na íntegra, é de que os depoentes re-

significaram sua opção inicial e abraçaram o compromisso de ser professor.

Um terceiro grupo, no entanto, é o que se identifica como vocacionados ou 

inspirados desde cedo para o magistério:

Eu sempre digo: eu tinha 15 anos quando eu comecei. Era bem novinha. Mas eu 
queria muito trabalhar, e o que eu consegui foi isso: trabalhar numa creche.(...) 
Depois ainda trabalhei em loja, ser vendedora. Nada! Eu disse: “Não, vou voltar 
para a educação”. Aí voltei porque eu quis mesmo. Aí foi quando eu fui fazer 
pedagogia, fui estudar, me especializar mesmo. Por isso que eu digo: eu vim por 
acaso, mas... (...) Fiquei por vocação! (11.01)

(...) Por eu ser professor, eu acho que começou na catequese. Eu fui catequista vários 
anos. Comecei a ser catequista com dez anos de idade. (...) E eu acho que desde esse 
momento aí eu me identifiquei com a prática da Pedagogia, da prática... E sempre 
todos os meus trabalhos foi como professor. (06.01)

Mas o que me levou a fazer a faculdade de licenciatura em geografia foi justamente 
os professores que eu tive no ensino médio – eu gostava muito da metodologia, da 
forma de abordar a geografia. Eu me identifiquei. (...) E dentro da própria 
faculdade eu comecei a me envolver nessa área educacional (...) (03.01)

A minha família é de professores – minha mãe é professora, a minha vó. E eu fui 
seguindo o meu intuito familiar. E, assim, na faculdade, fui conhecendo as vertentes, 
conhecendo a escola, porque, até então, conhecia o ensino pelo o que a minha mãe 
falava, a minha vó. Mas assim, de ensino mesmo, só depois da faculdade. Depois 
que entrei na faculdade, eu gostei mais ainda. (12.01)

Analisando os depoentes desse grupo, não conseguimos ver grandes diferenças 

nas falas e posturas com relação ao grupo anterior. No entanto, notamos com mais frequência 

preocupações de cunho pedagógico, ligado a metodologias de ensino e desempenho escolar 

dos estudantes. A definição desses grupos tem por objetivo perceber a variedade de situações 
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que encontramos no perfil acadêmico dos depoentes da pesquisa e não uma possível rotulação 

ou qualificação da falas de cada grupo.

No que se refere ao contexto social mediado pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação, os depoentes identificam muitas mudanças da época em que eram 

pré-adolescentes ou adolescentes para os dias atuais e as possibilidades que seus alunos hoje 

possuem:

Muita diferença, eu percebo. Mesmo quando era adolescente, jovem, eu tive um 
computador, eu tive uma oportunidade, mas era um 486. Eu tive um MFX – qual 
era, meu Deus? (ri) Que era uns cartuchos. Os jogos eram uma fita cassete que 
ficava rodando, assim. Aí, para carregar o jogo, às vezes demorava tanto tempo para 
carregar aquele jogo e dava erro. Aí tinha que virar o lado da fita. E eram cartuchos. 
Eu não me lembro, era Expert era o nome do computador... do microcomputador 
Expert. A diferença é gritante. A Internet veio aparecer, e veio trazer grandes 
oportunidades aos alunos e a todos que querem realmente ter o conhecimento, 
adquirir o conhecimento. Hoje, pela Internet, você tem que saber, claro, selecionar 
esse conhecimento. Nós temos uma diversidade de informações aí na Internet. Mas o 
aluno, na escola, ele aprendendo como buscar esse conhecimento, aonde pesquisar, 
ele tem como evoluir bastante. (03.05)

Eu tenho 46 anos, o meu acesso em relação a tecnologia era zero. Porque na 
minha casa, tinha na minha adolescência, tinha uma televisão que tava acabando de 
chegar, que é nos anos 70, né. E tínhamos um telefone que era quase para a rua 
inteira, né. Que na minha casa tinha esse telefone, né? Um rádio logicamente, né. E
esse jovem que tá tendo acesso ao celular, email. Se ele não tem um computador 
em casa, esse jovem pobre, ele tem a lan-house que ele paga um real. (07.02)

(...) eu uso muito pouco, sabe. Mas, pelo o que eu vejo, você consegue se 
comunicar com uma pessoa que está muito longe. A rapidez na comunicação 
melhorou bastante. Rapidinho, você consegue se comunicar com alguém, você 
consegue ver a pessoa, você consegue visualizar. Você consegue obter muitas 
informações em pouco tempo. Você liga o computador, e, em pouco tempo, você 
obtém um monte de informação. É mais rápido do que se você tivesse que ler o 
livro. Porque ali no computador a informação é rápida, curta – tem a imagem. Aí 
uma coisa associa-se à outra, e você rapidamente capta isso aí. De entretenimento 
também; acho que é um bom entretenimento. E sem falar que é a prova da evolução 
da mente humana, de como é capaz de criar, como é capaz de evoluir. E auxilia 
também na questão da saúde, porque muitos equipamentos e tudo, uma coisa sempre 
está ligada à outra. Então moderniza muitas coisas, e dá aquela beleza, aquele 
show, aquela coisa que encanta, aquela coisa do encantamento. (09.04)

Alguns termos e noções são recorrentes em inúmeros momentos das falas 

como “evolução”, “grandes oportunidades”, “show”, “encantamento” “rapidez”, 

demonstrando uma condição de fascínio diante das NTIC e, ao mesmo tempo, de temor e 

necessidade de controle diante dos “efeitos maléficos” proporcionados por esta “evolução”. 

Vixe, os meios de comunicação evoluíram muito, né? Evoluíram assim bastante. 
Porque quando não tinha computador na minha casa, Internet, Ipod – assim, um 
monte de produtos eletroeletrônicos, que muitos eu nem sei quais são, porque eu 
nem sou muito íntima deles, para falar a verdade. Não existia muito isso, não. Então 
os adolescentes estavam mais interagindo mesmo com outros – conversavam 
mais, estavam mais em grupo. E o contato era mais pessoal. Assim, era um contato 
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mais... né? Uma coisa mais... mais íntima mesmo, de conhecer, de ver, de pegar, de 
tocar, de ir um na casa do outro, de chamar para sair, de chamar para conversar. 
Então os adolescentes não tinham muita opção para se, como é que si diz, se 
enclausurar naquele mundinho deles, ficar ali sem conversar, sem interagir. Hoje 
eles têm muita opção, né? Eles podem até passar um mês de férias na Internet, 
no computador, no videogame, sem sentir muita falta dos amigos, infelizmente.
Eu acho que acontece muito isso hoje em dia. Então eu acho que os meios de 
comunicação eles... Claro, tem o seu lado positivo. Lógico. Muitas coisas positivas. 
Mas, por conta do mau uso, da má orientação, da falta de tempo dos pais em casa, e 
até da predisposição mesmo dos pais – às vezes nem é só... é falta de predisposição 
mesmo de estar ali. Então deixa o jovem assim muito na dele, muito 
enclausurado e muito também ouvindo só aquilo que a mídia está falando, 
vendo só aquilo, captando só aquilo, sem ter outras pessoas para debater aquilo 
ali, para combater, para divergir, para criticar aquilo ali (09.03)

A postura polemológica26 perante o “lado negativo”, o “mau uso”, é presente 

no discurso de boa parte dos depoentes. Essa discussão é aprofundada mais adiante, no 

capítulo 4.

2.2 - O OUTRO: SOBRE OS JOVENS DE ONTEM E DE HOJE

Para tentar compreender as condições em que se estabelecem os processos 

comunicacionais dentro do espaço da escola, a tarefa primeira foi delinear os atores desses 

processos, porém a decisão foi fazer esse delineamento pelo olhar de um pequeno grupo de 

professores, nesse processo de falar do outro, também era o momento em que se construíam 

identitariamente numa a ação reflexa, pois este assumia um local de fala que o identificava e o 

qualificava. Este foi o exercício proposto aos depoentes quando pedimos que relatassem as 

principais mudanças que identificavam, grosso modo, nas gerações de sua adolescência e na 

atual geração de jovens, tendo como referência principal seus alunos. 

Uma mudança de valores dentro da sociedade onde a geração dos meus pais lutou 
para ter direitos, pra conquistar direitos, a minha geração já é fruto disso, 
especificamente a minha geração é dos caras pintada que lutaram pra ter um 
impeacheament e devido a melhora na sociedade esses alunos, hoje em dia os 
valores são modificados, então os valores que de certa forma na minha época 
eram tabus hoje pra eles é normal. (01.08)

Primeiro são os valores, né, porque os valores deles são completamente outros, 
diferentes dos nossos. O respeito, eles não têm. Eles não têm parâmetros de 
respeito, sabe. A maioria não respeita ninguém, não tem noção nenhuma dessa coisa. 
Eu lembro bem que nós, nessa época – pelo menos eu, nessa época, estudava no 
período da ditadura, né. Que a gente tinha que... [coloca o corpo em riste] Entrava 
uma pessoa na sala, até ficar de pé a gente tinha que ficar. Esse tipo de respeito –
que isso já é exagero. Mas hoje em dia tanto faz entrar como sair. Ninguém dá conta 
de nada. Ninguém... Não tem respeito nenhum. (11.04)

26 lógica bélica diante de conflitos.
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Nesse ponto, a percepção mais presente foi a da “perda de valores” ligada a 

vários aspectos da vida do jovem, em sua relação com os amigos, com a família e/ou com a 

educação – inseridos aí a figura do professor e a instituição escola. 

Quando se referem à família, a ideia recorrente é a de ausência, negação ou 

distanciamento do jovem.

De uma forma geral, eu vejo assim, que na minha época, quando eu era adolescente, 
os filhos respeitavam muito mais os pais e os professores. Os pais estavam mais 
presentes em casa, para poder educar, orientar. E eu vejo assim, que a escola era 
mais valorizada; educação era mais valorizada; tinha mais valor do que hoje. Eu 
vejo assim. (09.02)

Eu creio que a única diferença, chama-se: temor aos pais. O jovem hoje ele não 
tem mais respeito pelos pais. Os pais também não têm mais respeito pelos 
filhos. O jovem não tem limite e acha que tudo eles podem. Porque quando você 
tem limite, você tem respeito, você sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. E 
na escola particular quando o jovem quebra alguma coisa, ele paga! Por isso a coisa 
mais difícil que tem é você ver uma cadeira quebrada, certo. (06.03) 

Eu vejo que tem a questão da família. A presença da família é muito... Pelo menos a 
minha família era muito presente na minha formação, junto comigo na escola. Na 
minha formação, a minha família foi muito presente. E eu sinto que, nessa geração, 
agora, a família está se ausentando cada vez mais. E o acesso a muita coisa, aos 
meios de comunicação, que são diferentes, os interesses, que são muito diferentes, 
muito diferentes. E a grande diferença mesmo que eu vejo é essa questão familiar, e 
a questão do acesso à informação, aos meios de comunicação. Pelo menos na minha 
época, eu sei que faz pouco tempo, mas, na minha época, não tinha Internet, na 
minha época o acesso à informação era um pouco mais difícil. E agora, o pessoal de 
10, 12 anos, já tem acesso a todos esses... Seja na Internet, seja na televisão, seja no 
computador, seja no video game, ou alguma coisa desse tipo. (12.08)

A representação da família feita por muitos dos depoentes foi a de uma 

estrutura clássica e os novos arranjos familiares foram interpretados como uma não-família,

família desestruturada ou uma quase-família em oposição a uma “família mesmo”.

(...) Mas ao mesmo tempo eu posso fazer um paralelo com as famílias 
desestruturadas, que são as quais com que eu convivo todo dia. E o que eu posso 
dizer: é que aquela criança aquele jovem, né, que tem uma família estruturada, um 
pai uma mãe que estão no mínimo preocupados com o que eles andam fazendo, esse 
jovem ele é mais seguro, ele se mostra mais seguro ele se mostra mais autoconfiante, 
ele tem uma base familiar. (...) (08.01)

Bom, a primeira diferença que eu assim, noto, é questão de família. Eu acho que na 
minha época a gente tinha aquela família mesmo! E eles sabem. A gente vivia 
mais preso a esses lares, esses laços familiares. Hoje^, eles não tem, pai desses 
menino não tem uma família... (...) E eu acho que também, eu vivi naquela época de 
ditadura militar, né. A gente viu que a gente, talvez eu, e... (...) E hoje eu acho que 
tudo tá muito mais fácil. Certo? Tá tudo muito mais... Exatamente esses valores, 
mudaram  os valores demais, sabe. Em relação com toda liberdade, tudo que a gente 
tinha naquela época, eu acho que hoje a coisa tá muito frouxa.  Muito solta. A 
gente ainda tinha né, de certa forma os valores, regras. (02.05)

A maioria desses é criada por avós. Sabe que a filha deles não sabe quem é o pai.
E assim, a maioria, a história desses meninos é um negócio sério. Eu conheço quase 



44

a história de todos esses meninos daqui. Se você me perguntar, esse daí. Aí eu sei 
com quem que vive, pode ter certeza. Pelo menos de mais da metade eu sei a vida 
bem direitinho deles. (02.13)

(...) o que eu posso perceber é justamente a relação da família; a presença da família, 
com o acompanhamento dos pais. (...) Muitos não moram com os pais; moram 
com padrastos, com avós... os pais são divorciados. Então essa falta de 
acompanhamento, a gente percebe que isso vem dificultar o processo ensino-
aprendizagem do aluno. Não que o professor não tenha o seu papel; o professor tem 
o seu papel significativo nesse processo, mas ele precisa de um apoio em casa, fora, 
para que possa efetivar essa aprendizagem deles, para que possa reforçar essa 
aprendizagem, porque é uma grande dificuldade que nós observamos no dia de hoje 
é isso. (03.03)

Outra questão evidenciada quanto às mudanças percebidas entre as gerações de 

professores e alunos foi a presença massiva das novas mídias ou novas tecnologias de 

comunicação, como televisão, celular e internet. Esta presença é, geralmente, vinculada à 

ideia de “evolução” e de “excesso”. Algo indomável que deve ser vigiado e estar sob controle, 

pois perverte e influencia negativamente se não for “orientado” ou “direcionado”.

Percebo também nessa evolução, evolução. Digo assim... falando de aprendizagem 
também, quando eles querem ele pegam as coisas muito rápido, né. Dominam e tal. 
Essa questão da sexualidade também muito aflorada. O que a gente vê nessas 
meninas, a mulher toda se insinuando, aquelas coisa... que acho que é culpa até da 
mídia muitas vezes, né. Aquela propaganda medonha. Tudo isso gera, aflora uma 
sexualidade muito presente. Todo momento casos de jovens grávidas, muito novas, 
que foram estupradas, aquela coisa toda. Então isso é uma evolução que eu não sei 
se foi boa, né? (...) (04.05)

Olha, hoje existe uma diferença imensa. Apesar de que, na minha época, já tivesse a 
influência da televisão, mas ela não era tão grande. Até porque, em cidades 
pequenas, nem todo mundo tinha televisão. Muitas vezes, as pessoas assistiam numa 
praça. E, hoje, não. Hoje eles têm acesso a tudo, em termos de informações. Eles 
têm a televisão, a informática, e participam muito mais, presencialmente também, de 
show, de teatro. Eu acho que tem muito mais possibilidades hoje. Nesse sentido, são 
muito diferentes. Agora, em questão de fantasias, de cabeça, não. O que muda são as 
informações, hoje, que são demais para eles processarem. (10.04)

É a diferença que eu vejo que a nossa geração era mais determinada ao que queria, 
não tinha acesso à tantas informações e a gente aproveitava muito mais. Hoje essa 
juventude tem informação demais e pouco aproveitamento dessas informações,
eles não a tiram proveito dela de forma alguma. É nisso que eu...  Eu tiro lá em casa, 
eu tenho três! Nós tamos no mundo das tecnologia na vida. (13.03)

Tomando o último trecho desse depoimento,  reportamo-nos imediatamente a 

Martin-Barbero, quando aponta que não se vive mais na tecnologia, mas se “vive a 

tecnologia” como um elemento definidor do modo de produção e construção de sentidos de 

uma tecnologizada sociedade contemporânea. Os “valores”, identificados como elementos

que marcam essas mudanças entre as gerações, são “passados” e “incorporados” pela mídia, 
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ato contínuo, a escola é apontada pelos depoentes como uma possível instituição reguladora 

dos “desvirtuamentos” que a influência "nociva" do discurso midiático pode causar.

O acesso à informática hoje ela é mais presente, há uma década atrás poucas pessoas 
tinham acesso a um computador, na década de hoje não, a escola tem um laboratório 
de informática, Se ele é utilizado da maneira como deveria ser é um outro fator, 
mas a informática está mais livre, tem um acesso maior e melhor. A televisão é 
muito presente, toda casa hoje em dia tem uma televisão, então os valores que estão 
passando na televisão de certa forma estão sendo incorporados, a televisão dita a 
moda, a televisão dita regras, certas regras que a escola precisa trabalhar com 
essas regras. De que maneira... se é certo ou errado ( passa as costas dos dedos 
pelas palmas das mãos expressando o gesto de “não sei”). (01.10)

Existe uma postura de um “uso ideal” ou adequado das mídias de um “como 

deveria ser usado”, assim como a quantificação de um uso em plenitude, em que nada poderia 

ser “perdido” ou “desperdiçado” diante do excesso. Na percepção dos depoentes, essas novas 

tecnologias ou novas mídias estimulam ou até “ditam” novos valores ao público jovem que 

“já não se escandaliza mais com o novo que tá aí, porque tá muito rápido o novo” (06.07). Ou 

seja, os valores e as tecnologias movimentam-se em um mesmo ritmo.

Pelo conjunto dos depoimentos, podemos notar que, quando falamos de novas 

tecnologias de informação e comunicação, o elemento mais representativo é a internet, em 

que é quase sublimada a figura do computador e desconsideradas, muitas vezes, outras mídias 

como elementos constitutivos por novas TIC. Assim, encontramos professores que  

consideravam que seus alunos, em se tratando de NTIC, usavam “basicamente orkut e MSN” 

(01.17) no seu dia-a-dia. Quando adentramos mais nessa discussão da relação dos jovens com 

as novas tecnologias de informação e comunicação, identificamos que os depoentes avaliam 

que os jovens dominam tecnicamente as novas mídias, consideram-se absoluta ou 

relativamente inábeis no uso delas, porém avaliam que estes mesmos jovens não usam as 

novas mídias como “deveriam usar”.

Em termos de comunicação esses meninos pegam muito mais do que a gente, eles 
tão um passo bem à frente, só que eles não sabem aproveitarem o que eles têm pra 
tirar dessas informações, é isso é que eu vejo. (...) Eu não sei mexer em nada disso!
[gargalha] Eles têm uma agilidade imensa, mas só que eles não sabem tirar 
proveito dessas tecnologias, em proveito de si, pro seu crescimento, pro seu 
aprendizado. (13.07)

Esses menino aí sabe mais do que eu, esse pessoal que tá no LACE, que tá no SE 
LIGA. Esses estagiários, graças a Deus! Eu vejo nesse ponto aí, nesse ponto aí eles 
são, sabe. Os nossos menino aqui, tá nos orkut da vida, pra, não sei o quê,  pra 
se comunicar. Aí taí, eles dominam! Tá entendendo? (...) Eles dominam 
computador bem melhor do que eu. Essa garotada mesmo da escola pública e 
tudo. Porque eles arranjam uns trocados, vão pra lan-house.(...) Não sei se eles tão 
fazendo alguma coisa assim que vá servir pra eles sabe, você tá entendendo? Mas 
alguma. Mas eles sabem mexer melhor do que eu.(...) (02.12)
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Poucos professores depoentes identificam que seus alunos fazem uso legítimo 

ou “correto” das NTIC, como na fala seguinte:

Não é que mudou, é porque ele aprendeu a ter assim... como é que diz? O acesso à 
informação. Pronto! Ele entra na Internet ele roda o mundo todo, né. Ele pode 
procurar aquela música que estava querendo, né. É o hip-hop, ele vai querer saber 
uma atividade que ele viu na sala de aula, que ele não entendeu bem, ele vai lá 
digita, já procura no Santo Google. Santo Google entre aspas, né. (07.04)

Além da proficiência técnica no manuseio dos aparatos midiáticos, é possível 

constatar, nas falas dos depoentes, como os professores analisam as mudanças presentes 

também nas sociabilidades desses jovens, provocadas ou possibilitadas pelas novas 

tecnologias de comunicação:

(...)Eu acho que o impacto, gente, porque o jovem hoje ele é muito sábio em relação 
à tecnologia. Gosta de qualquer aparelho aí, ele tá mexendo, tá andando já mergulha 
na situação. E, outra coisa, eu viajo muito pelo interior. Lá no oco do mundo, onde 
eu tenho um sítio entre Palmácia e Pacoti. Um povoado, lá tem lan-house. E eles 
tavam conversando, tá entendendo, um cara lá tava conversando em italiano com um 
cara que trabalha na enxada, conversando em italiano com outro cara da Itália. E eu, 
“cara tu sabe italiano?” - “Não, desde que eu comecei a conversar com ele, eu fui 
buscar uns livros em italiano, fui a Fortaleza, comprei uns livros. Tem lá no 
dicionário como se falar italiano e tô aprendendo sozinho.”   (06.07)

Assim, a grande mudança que eu vejo é que o contato com as outras pessoas se 
tornou cada vez mais virtual. Então eu penso que esses meninos não gozam mais de 
grupos de amigos, então os amigos são muito virtuais. Então tudo gira em torno 
disso. A grande maioria é em torno disso. A questão dos grupos ficou... tá bem 
diferenciada, da constituição desse grupos. Pelo menos aqui, tem muitos alunos que 
assim, os grupos deles são os grupos na Internet, são os grupos do video game.
Não são grupos como eram constituídos na minha época: os amigos da escola, 
eram os grupos dos amigos da igreja. E não se constitui mais assim. (12.09)

Este mesmo professor, mesmo reconhecendo que existem  "novos amigos" 

advindos das possibilidades dos espaços criados pelas NTIC, principalmente as redes sociais,

complementa que esta amizade "carece de qualidade":

Eles aumentaram, mas numa qualidade não muito boa. As relações não se 
constituem com qualidade. Então eles têm um leque muito grande de, num sei se  
amigos, mas de conhecidos... mas a qualidade desses conhecidos é... Assim, 
ninguém tem uma amizade, não constrói um vínculo. (12.10)

A percepção que este professor faz da qualidade dessas "novas relações" é 

marcada por uma cultura pré-internet, na qual só se considerava possível a relação social 

daqueles fisicamente próximos. Há uma leitura também de superdimensionamento dessas 

"novas relações" e uma desconsideração das relações ditas tradicionais que ainda fazem parte 

da estrutura social desse jovem. De fato, a convivência desses jovens com processos 
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socialmente estruturantes se opera hoje tanto no espaço estabelecido pelas novas tecnologias, 

como também nos espaços das instituições tradicionais. 

(...) há uns uns quinze anos atrás, há vinte, na rua você dizia: “aquela pessoa é 
evangélica, aquela dali não é”. Hoje não! Hoje o jovem evangélico, o jovem 
católico veste a mesma roupa. O único local que eles frequentam diferente de 
hoje em dia, são as igrejas. Porque o restante, saindo das igrejas vão pro 
pagode, vão pro shopping. Tem um detalhe, antigamente o católico tinha roupa de 
ir pra missa, a “domingueira”. Hoje acontece com os evangélicos. A roupa do culto, 
tá guardada! Chegou em casa, tirou a roupa do culto, veste a outra roupa e é como se 
fosse um jovem qualquer. Pois então muitas pessoas não abriram a cabeça para esse 
novo tipo de juventude que tá aí. (06.05)

As mudanças ocorridas na atual geração de jovens, na percepção dos 

depoentes, vão além das sociabilidades instauradas pelas NTIC e são determinadas também 

pelos espaços sociais tradicionais que estes jovens convivem, estabelecem e negociam 

identidades. Esse comportamento também é apontado por Borelli (2009), por ocasião da 

pesquisa "Jovem na cena metropolina", na qual identifica que estes jovens "tanto dialogam 

com tradições e modelos mais conservadores de conduta e percepção, quanto introjetam 

outras formas de sensibilidade adquiridas na relação com a cultura moderna e, em especial, 

com as novas formas de apropriação cultural e as novas tecnologias" (BORELLI, 2009, p.44). 

Borelli afirma ainda que este processo não acontece "por exclusão entre tradições e rupturas, 

mas por conflitantes interações capazes de gerar, simbioticamente, tensões, mas também 

sensórios bastante complexos."

Outro aspecto importante destacado pelos professores nesta investigação é a 

mudança na percepção do papel da escola para os jovens dessas gerações. O panorama 

desenhado pelo relato dos professores deixa perceber uma re-significação da escola, uma 

descaracterização e um deslocamento do seu lugar, por natureza, de desenvolvimento humano 

para algo próximo de um "depósito de crianças", onde os professores são meros "ficantes" das 

crianças e jovens.

Dentro da escola é totalmente diferente da minha época, nós íamos pra escola pra ter 
realmente algum conhecimento. Hoje em dia eu acho que a escola tá muito mais é 
voltada pro paternalismo, pra suprir as carências que as crianças tem, não em 
termos de conteúdo. Eu acho que a escola hoje deixa muito a desejar ao que nós 
tínhamos no passado. Porque realmente, nós tínhamos poucas informações, mas nós 
tínhamos muito mais conhecimento que essa geração de hoje, dentro da escola.  Os 
meninos hoje não são mais trabalhados pra aprender alguma coisa, são 
totalmente desmotivado, eles não respeitam mais a escola, os professores. Nem 
os pais mais, eles tem mais respeito, imagine o resultado disso, não é? (13.04)

(...) A escola pra eles já é uma coisa assim, aparentemente eles vêm  porque é o 
jeito, né. Eles não tem aquele prazer, falta muito expectativa de.. do que quer. 
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Então assim, a gente senta pra fazer um trabalho assim, a gente tenta fazer um 
trabalho de conscientização de puxar pela responsabilidade deles, porque a gente 
sente como o menino vem pra escola por vir. Se você questionar, você sair 
perguntando, eles nunca sabem pra quê, porque que tá na escola, e antes não, a 
gente tinha mais esse norte, eu vejo que antes a gente tinha mais, né. (05.04)

Ninguém dá conta de nada. Ninguém... Não tem respeito nenhum. Então o que eu 
acho pior ali é isso: é o respeito ao professor; a valorização do professor, que não 
existe mais nenhuma. Não tem porque os pais não passam para eles, porque 
também não pensam nisso. Para eles, nós somos uns ficantes com os filhos dele. O 
que ele quer? Que, todo dia, a professora do filho dele esteja aqui, para ficar com o
filho. Ela não está interessada se a gente está dando aula ou deixando de dar. A 
grande maioria quer que a gente fique. Pronto. Então eu noto essa enorme diferença. 
Sabe? (11.04)

Mudou muita coisa. E eu acho que uma das principais mudanças é que esses jovens 
não conseguem ver, na educação, um futuro promissor para eles. Assim, eu não 
sei o que é que tá... o problema é neles? É do próprio sistema? É na constituição 
da escola? Ou se a escola não está mais atendendo às necessidades deles? Mas 
eles não conseguem ver na escola – pelo menos uma grande parte dos jovens – ele 
não conseguem ver na escola como uma saída, um futuro. Eu lembro que a minha 
mãe dizia muito: “Vá estudar, para ser alguém na vida, para ser gente”. E hoje 
assim, esse argumento para eles é falho. (12.11)

A afirmação de que, atualmente, grande parte dos jovens não consegue 

identificar a escola como promotora de uma vida futura digna e de “sucesso” coloca também a 

figura do professor em xeque, desautoriza-o e  tira-lhe do seu local original de detentor do 

saber27. Em muitos momentos dos relatos, podemos notar uma postura de estranhamento com 

relação aos jovens da atualidade e uma idealização dos jovens de outras gerações das quais os 

depoentes participaram. Também é possível percebermos nesses professores depoentes um 

forte e generalizado sentido de descrédito em seus alunos, em maior ou menor grau, velado ou 

extremamente direto, como o que segue:

Eles não têm essa, visão, eles não... Sabe? Do quê que vai ser daqui a 10 anos 
mesmo, essa questão de terminar a faculdade, de pensar em fazer um concurso 
público, de saber o quê que, sabe! O quê que vai levá-lo a futuramente ter uma vida, 
né mais estruturada. (...) Porque a maioria não pensa. A vida é tão medíocre pra 
eles. Não sei, ele não tem, não tem essa visão. A gente tenta colocar isso pra eles, 
mas eu acho que a gente perde tanto tempo... Não sei se é... Talvez na escola de 
ensino médio eles já tenham, tá entendendo? Mas como a gente aqui é fundamental 
ainda, eles ainda não tem a perspectiva que a gente coloca no filho da gente, né? 
(02.06)

Este relato nos dá algumas pistas para percebermos a presente visão 

funcionalista que é atribuída à escola, assim como a construção de um determinismo social 

que se impõe a estes jovens. A figura do professor, nesse caso, aparece como redentora e 

27 Este ponto é propriamente discutido no capítulo 5.
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salvífica e o jovem um ser quase anulado nesse processo. Em uma direção oposta, 

encontramos uma fala que possibilita outra forma de abordagem diante dessas diferenças e 

estranhamentos e que recupera a noção de negociação e alteridade nas relações sociais, em 

especial, a relação professor-aluno:

(...) tem muito jovem bom, tem muito jovem que quer crescer, tem muito jovem 
que quer ser alguma coisa. Agora, cabe a nós professores, é mergulhar nesse 
universo das diferenças e buscar nessas diferenças o que é de bom.(...) (06.05)

É possível notarmos que mesmo a fala que busca um possível diálogo com esse 

"novo jovem" o faz estabelecendo a condição do desvirtuamento desse jovem na sociedade 

atual. Impossível é a tarefa de esgotarmos todos os pontos assinalados pelos depoentes na 

tentativa de construirmos um quadro aceitável das múltiplas realidades que encontramos  no 

corpo docente e discente de nosso sistema público de ensino, seja pela riqueza dos 

depoimentos e todas as possibilidades de análises que eles nos trazem, seja pelo discreto 

corpus que nos propusemos a investigar. A intenção deste capítulo foi identificar aspectos 

marcantes nos modos de ver desses professores acerca de questões centrais desta pesquisa, 

tais como: sua visão sobre os estudantes, suas leituras das diferenças geracionais, o lugar da 

escola e da família na sociedade atual.

Pudemos, primeiramente, notar como é heterogênea a formação e a motivação 

inicial desses professores para estarem dentro da sala de aula. Isto nos remete a uma 

pluralidade de discursos e posturas acerca do ofício de educador. Também dá pistas 

importantes para entender a aproximação maior ou menor desse público com novas propostas 

pedagógicas que façam uso de tecnologias de informação e comunicação consideradas 

modernas ou atuais.

Outro aspecto importante deste capítulo foi avaliar como os professores se 

vêem diante de seus alunos e das gerações que marcam esses dois públicos. De forma geral, a 

percepção que os professores cultivam é de um tempo idílico, quando se referem à sua própria 

geração, e de um tempo desestruturado, movediço e superficial, quando se referem à geração 

de seus alunos. Isto tem desdobramentos profundos na relação que os professores 

desenvolvem com seus educandos e, por sua vez, na constituição de sua própria identidade e 

atuação perante a sociedade como professor. 

As mudanças percebidas por esse público são atribuídas a muitos fatores, mas 

as condições estabelecidas e estimuladas pelas novas tecnologias de informação e

comunicação são, via de regra, colocadas como determinantes. Assim, é imperativo 
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analisarmos, sob essa ótica, os elementos: escola, sociedade, professores e tecnologias 

comunicativas.

No próximo capítulo, estudamos os principais desafios que o sistema público

de ensino enfrenta e como as novas tecnologias de informação e comunicação se inserem 

nesse espaço.
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CAPÍTULO TRÊS - A ESCOLA, SEUS MUNDOS E SUAS PRÁTICAS 

Então nós temos muitos problemas, mas quando eu vejo outros problemas, outras 
escolas, aí, eu acho que a gente tá no céu. (02.28)

3.1 - EDUCAÇÃO E ESCOLAS:  VELHOS DESAFIOS EM NOVOS TEMPOS

No país, o primeiro grande desafio relacionado ao sistema de ensino foi vencer 

(considerando que vencemos) a dimensão territorial e a abrangência de um sistema público 

universalizado. Segundo o Censo Escolar28 realizado pelo INEP, existia no Brasil, em 2009, 

um total de 197.468  escolas, sendo que 11.048 somente  no Estado do Ceará. Esse número 

correspondia a 52.580.452 educandos matriculados no Brasil e quase dois milhões e 

setecentos mil no Ceará. O desafio que agora os dirigentes e os agentes do sistema 

educacional enfrentam é o da qualidade da formação que os educandos experienciam dentro 

dos espaços educativos. Com esse intuito, em 2007, foi institucionalizada uma avaliação 

nacional de forma a se gerar um índice que retratasse a situação da educação no Brasil. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB29, mensura a apreensão dos 

conteúdos por educandos que acessam o sistema educacional brasileiro, possibilitando fazer 

um paralelo com a realidade de outros países que empregam metodologias avaliativas 

similares.

O Brasil encontra-se atualmente com o IDEB de 4,6 (2009), com meta de 

atingir 6, em 202130. No Ceará, o índice nas séries iniciais, em 2009, foi de 4,2 e, em 2021, 

deverá crescer para 5,5. As escolas que visitamos,  que foram objeto deste trabalho de 

28
Censo Escolar 2009 – MEC/Inep/Deed 

29
Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O  indicador que mede a 

qualidade da educação foi pensado para facilitar o entendimento de todos e estabelecido numa escala que vai de 
zero a dez. A partir  deste instrumento, o Ministério da Educação traçou metas de desempenho bianuais  para 
cada escola e cada rede até 2022. O novo indicador utilizou, na primeira medição,  dados que foram levantados, 
em 2005. O indicador já alcançou a meta para 2009. Se o  ritmo for mantido, o Brasil chegará a uma média 
superior a 6,0, em 2022. O índice elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e  Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep /MEC) mostra as condições de ensino  no Brasil. (Fonte: http://portal.mec.gov.br/ideb/ ; acessado 
em 28 de julho de 2009) 
30

A fixação da média seis a ser alcançada considerou o resultado obtido pelos  países da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),  quando se aplica a metodologia do Ideb em seus 
resultados educacionais. Seis foi a  nota obtida pelos países desenvolvidos que ficaram entre os vinte mais bem 
colocados do mundo.  (Fonte: http://portal.mec.gov.br/ideb/ ; acessado em 28 de julho de 2009) 
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pesquisa, apresentam índices que não são muito diferentes da realidade geral dos municípios 

aos quais pertencem. Em Fortaleza, o índice é de 3,9, em 2009, e, em 2021, deverá alcançar 

5,5. O IDEB do município de Maracanaú atingiu 4,7 e, em 2021, deverá atingir 6,0. 

Nossos sofistas da atualidade talvez sejam os estatísticos e economistas, pois 

possuem  habilidade de construir percepções extremamente enganosas da realidade, apenas 

com a apresentação de dados extraídos dessa mesma realidade e que tomamos como 

verdadeiros. É nessa condição que o IDEB nos coloca, pois abarcamos em um número todos 

os conflitos, problemas, avanços, frustrações, suores, perdas, ganhos, desesperanças, 

humilhações, medos, estresses e esperanças - para dizer um mínimo - do que representa a 

qualidade da escola brasileira,  do sistema educacional, da condição do professor e do 

educando que vivem isso dia após dia. Ainda que estratégico para pensar políticas públicas, o 

IDEB pode criar alguns setores. A falaciosa sensação que basta avançarmos 1,4 ponto (6,0 

menos 4,6) em um índice para chegarmos ao nível educacional de países "desenvolvidos". 

O sistema hoje cobra resultados, nós estamos aqui praticamente nos projetos que a 
gente gostaria de ter trabalhado, ou o projeto. A gente tá deixando de lado porque 
tem que tá preparando os meninos pro Prova Brasil, pro Espaece, e agora. Tá 
entendendo? Então assim, que educação é essa reflexiva, que a gente para de 
pensar pra buscar resultados? Eu penso que essas duas coisas caminham assim, né 
[levanta as mãos na altura do peito, próximas, com os dedos indicadores em riste e 
os afasta]. Como é que nós vamos formar esse ser pensante pra cuidar do meio 
ambiente, cuidar do meu espaço, visse.. se eu só me preocupe com o conteúdo? Com 
aquele processo de resultados, né, de medir os resultados? Não, a escola pública não 
tá tendo tempo, a gente se sente muito.. esse ano e o ano passado a gente tem 
deixado de fazer muita coisa.(...) (05.11)

Quando a realidade escolar deixa de ser representada por números e tenta ser 

apreendida por meio das falas de seus professores é que podemos desenhar com mais 

propriedade os desafios complexos e intrincados que ainda devem ser vencidos para 

chegarmos a um sistema público que promova um ensino de qualidade. 

Sob a ótica dos professores, o problema mais indicado pelos seus relatos diz 

respeito ao comportamento do aluno dentro do espaço escola, seja com o desrespeito à figura 

e autoridade do professor, seja com o desprestígio e desvalorização à imagem da escola.

Os principais problemas é aquilo que foi colocado no início. Seria: é o garoto vir pra 
escola sem saber o que ele quer da escola, falta de objetivo pra vida dele, uma das 
coisas que a gente se preocupa em discutir no planejamento é isso, esse é o ponto 
que mais traz problemas. (05.07)

Indisciplina. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma... que já tinha na 
minha época também. Porque eu acho assim, que você fazer uma aula onde o aluno 
esteja atento é bem difícil. (07.05) 
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Eu acho que a maior dificuldade é a indisciplina – a maior de todas. A 
indisciplina... porque eu vejo assim, o professor, atualmente, o professor perde muito 
mais tempo tentando conseguir uma certa tranquilidade, para conseguir começar a 
aula, que ele acaba desperdiçando os tempos. (...) (12.18)

Todos os professores depoentes relataram a indisciplina como um problema 

importante no cotidiano da escola, seja apontando diretamente para esta condição ou 

apresentando  seus desdobramentos. Porém há considerações que nos fazem escapar da ideia 

de que esta condição de indisciplina é algo gratuito, próprio do jovem de hoje e alheia à 

escola.

É a questão da indisciplina. Tudo isso aí gera indisciplina, esse aluno que não, é... 
Ele não sabe tá numa sala, ele é inquieto, ele é acostumado da casa dele o espaço 
é pequeno. Ele não tem, não sabe como ficar e vai pra rua, ele é muito solto, então 
se prender assim em uma sala de aula realmente é cansativo, tá entendo, é 
cansativo.(...) (02.10) 

De uma forma geral, existe a indisciplina, né. A indisciplina que já vem da família, 
que os professores já vão com esse embate, né! E existe a questão do número de 
alunos que é muito prejudicial, porque assim, cada caso é um caso, uma turma com 
20 alunos flui tudo muito bem, uma com 48 alunos, 47, né. Se não tão na 
adolescência e ainda estão entrando neste período de... não é fácil. (08.04)

Esta situação vivenciada pelos professores cria neles a percepção de que “o

jovem da escola pública pode tudo e nós [professores] não podemos nada” (06.03), imputando 

a isso a descontextualização do papel da escola por parte dos  pais dos alunos, assim como a 

desvalorização do professor pelo próprio sistema educacional e a sociedade.

Então o que eu acho pior ali é isso: é o respeito ao professor; a valorização do 
professor, que não existe mais nenhuma. Não tem porque os pais não passam 
para eles, porque também não pensam nisso. (...) O menino está perturbando na 
sala, não quer nada, e você fica sem ter o que fazer com ele ali, porque ele não tem 
nada para temer. A gente chama os pais. Os pais olham para a gente e diz: “Eu 
não sei mais o que que eu faço com esse menino”. Se ele, que é o pai, a mãe, não 
sabe... E nós? Como vamos saber? (11.04)

Sistema educacional que é contra o professor em si, onde todas as mazelas são 
depositadas na culpa do professor e não, em vez dos pedagogos acharem, verem o 
professor que estar em sala de aula como apoio eu percebo uma grande maneira um 
desajuste contra o professor, (...) então a sociedade é contra, o profissional é 
desvalorizado, embora haja certa valorização quando se diz que todos precisam 
passar por uma escola, então de certa forma há uma valorização, mas ninguém hoje 
em dia quer ser professor, então acaba sendo como bico. (01.06) 

Como resposta a essa condição de desautorização que vive o professor, sua 

postura assume muitas vezes traços equivocados em relação aos marcos legais que protegem a 

faixa etária de seus alunos, ou seja, os direitos das crianças e adolescentes.
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A escola tá muito voltada pra os meninos ter direitos, porque eles tão cheio de 
direito, mas eu não vejo nenhuma resposta para as obrigações. Porque há uma 
diferença de você ter direitos e você ter obrigações, mas pra eles só existe direito. 
Porque a escola é deles, eles têm que fazer o que deseja fazer, não quer obedecer as 
regras. (13.05)

Eu inclusive, assim eu sou dos que não gosta... quando tá colocado essas coisas dos 
direitos da criança e do adolescente, eu, porque depois que começou isso, a gente só 
vê muita brutalidade acontecer. Porque só olha pro lado dos direitos, né, dos deveres 
não, não tem. (04.05)

Não é percebido, pelo menos não por esses dois depoentes, que estes jovens 

também sofrem com a violação de seus direitos antes mesmo de entrar na escola e depois que 

têm acesso a ela, pois um dos direitos fundantes é o da educação de qualidade expresso no 

Estatuto da Criança e do Adolescente31, em seu Capítulo IV, Art. 53. Nele, o direito à 

educação é reconhecido como condicionante para o “pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, sendo que não basta a 

criança ou o adolescentes ter direito à matrícula, é preciso que sejam promovidos também:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

O que temos, portanto, é um  desenho social em que violados e violadores se 

confundem no âmbito da escola, pois ao mesmo tempo sofrem e cometem infrações de várias 

ordens e sutilezas. Quando se pensa nessa violação do direito à educação, regra geral, esta se 

apresenta com a falsa percepção que se fala apenas de uma questão de acesso, bastando, 

portanto, a matrícula para assegurá-lo. A violação apresenta-se também no tempo médio em 

que o brasileiro acima de 25 anos tem de  educação formal32, que não passa dos quatro anos 

na Região Sul (a melhor do país) e não chega aos três anos na Região Nordeste (a pior). Sob 

esse aspecto, avançamos muito pouco com relação aos índices de analfabetismos, pelos dados 

do IPEA de 2007, em seus últimos número divulgados, o Brasil conta com 10,01% de sua 

população sem saber ler ou escrever um bilhete simples, cujo número, em 2004, era de 11,1%. 

No Nordeste, passamos de 22,4%, em 2004, para 19,8% de analfabetos, em 2007. No Ceará, a 

31 O ECA foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Ela regulamenta os direitos das crianças e 
dos adolescentes inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988.

32
Dados IPEA 2007 (Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ , acessado em 1º de agosto de 2009)
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dinâmica de queda também foi muito discreta, de 21,8%, em 2004, para 19,2%, em 2007. 

Uma das professoras entrevistadas relata, num tom de impotência, que na sua sala de quinta 

série a amplitude etária de seus alunos vai dos dez aos dezoito anos: “Eu tenho 42 alunos, 

nesta mistura. (...) É sempre uma dificuldade muito grande pra turma. (11.03)”. Diante desse 

arranjo marcado pela alta defasagem idade-série e o preocupante número de analfabetos 

absolutos e analfabetos funcionais, é que encontramos estratégias e sistemáticas que passam a 

fazer parte de uma cultura escolar e que resultam de uma lógica de avanço a qualquer custo:

Muitos problemas que eu vejo também é essa questão de estatísticas, você tem que 
passar o aluno aquela coisa toda. Eu acho que isso é prejudicial bastante. Eu 
mesmo... o aluno num realizou, acaba não fazendo nada eu tenho que lançar uma 
nota. Isso quem vai sofrer sou eu... deixar uma turma todinha em recuperação... 
Então aqueles que eu vou vendo que, aquela questão: “vai dando um ponto”. Que 
isso é errado, até teve uma palestra sobre isso “Quem dá ponto é médico, não é 
professor”. Mas os alunos são tão viciados nessa questão, então tudo que eu faço: “ó 
tem um pontinho aí!”. Pra poder tentar motivá-los (...) (04.27)

A cultura da avaliação quantificável, aliada a uma lógica evolucionista da 

seriação, é que alimenta ou permite a existência da postura do “repasse do conhecimento” 

pelos professores, como apresentado abaixo:

Rapaz, é meio difícil dizer isso, mas tá complicado. Você quer dar aula, você quer 
repassar conhecimentos, conteúdos e o que a gente vê é uma falta de interesse 
total, indisciplina é muito alta. (...) (04.06)

Então o quê que eu vejo. É a rejeição do aluno, de não querer... Então de não querer 
aquele conhecimento que o professor tá repassando, aí começa: o aluno tá dando 
trabalho na sala de aula, não deixa os outros... aqueles que querem, os poucos que 
querem, o professor não consegue dar o que eles está planejando em dar, aí 
começa todo processo que a gente vive na sala de aula. (13.11)

Analisando outros aspectos que os dados educacionais do IDEB por si só não 

evidenciam, Pedro Demo (2006), ao falar dessa "cultura do instrucionismo" que reina na 

formação de nossos professores, apresenta a pesquisa do INEP de 2004 que mede a 

competência em língua portuguesa e matemática de educandos, nas séries finais de cada ciclo 

(Fundamental I, II e Médio), e as distribui nos conceitos: muito crítico, crítico, intermediário e 

adequado.

Primeiro, observa-se que "desempenho escolar" é exceção. Não há uma cifra sequer 
que chegue aos 10%. Apenas 3,3% dos estudantes brasileiros em 2003 tiveram 
desempenho adequado em matemática na 8a. série do ensino fundamental. Ou seja, 
por volta de 97% deles não aprenderam matemática de maneira minimamente 
adequada. O maior desempenho adequado encontra-se em língua portuguesa na 
8a.série do ensino fundamental, com 9,3%, mas ainda extremamente baixo. 
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Segundo, havia ainda 18,7% de alunos na 4a. série do ensino fundamental em língua
portuguesa que se alocavam no estágio "muito crítico". Na prática, são alunos que 
não sabem nada. (DEMO, 2006, p. 64)

Pedro Demo (2006) credita esta situação à falta de qualidade da formação do 

docente, ainda que ressalte que não seja esta a única causa.

Emblema de precariedade são as "receitas" de alfabetização, típicas de professores 
sem densidade teórica e metodológica, incapazes de desconstruir e reconstruir suas 
práticas, desatualizados em termos de avanços na discussão, perdidos em rotinas 
reprodutivas insistentes. Facilmente, transformam-se aportes teóricos em panacéias, 
como é o caso de Piaget, ocorrendo quase sempre que este autor nunca foi 
devidamente estudado. Os professores trocam de modismos, enquanto o aluno 
continua analfabeto. Comparecem à semana pedagógica na esperança de encontrar 
alguma fórmula mágica que supere o vexame incrível de alunos na 4a. série do 
ensino fundamental e ainda analfabetos. Vinculam-se sem maior reflexão a certos 
autores e jargões, que passa a substituir a habilidade própria de desconstruir e 
reconstruir sua proposta de alfabetização. (...) Essa "formação continuada" apenas 
continua o instrucionismo. (DEMO, 2006, p. 62) 

A falta de qualidade na formação dos docentes também é um ponto apresentado 

espontaneamente pelos depoentes quando se questiona a capacidade de o professor atender às 

exigências  dos alunos  na sociedade atual. 

Eu acho que é um problema da Academia, que não prepara o professor como 
deveria, pois ainda deixa uma lacuna muito grande entre o que você constrói lá e o 
que você vê na realidade. (12.14)

(...) Eu acho a nossa formação universitária muito precária. Muitíssimo precária. E 
eu acho que ela não está acompanhando esse ritmo [das mudanças]. (...) E acredito 
que não forma bem, para a gente estar preparado para lidar com esse jovem de hoje. 
(09.06)

(...) Na minha visão o curso de licenciatura não lhe habilita a dar aula, o que vai esse 
manejo você vai começando a ter com a prática.(...)  (01.05)

É nesse quadro, com problemas educacionais básicos, que se coloca o discurso 

de "modernização" do ensino com a inserção de laboratórios de informática nas escolas, 

acesso à Internet, TV Escola, RIVED33, Mídias na Educação34, ProInfo Integrado35, entre 

33
O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem por objetivo a 

produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam por 
estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o potencial da informática às novas 
abordagens pedagógicas. A meta que se pretende atingir disponibilizando esses conteúdos digitais é melhorar a 
aprendizagem das disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno. Além de promover a produção e 
publicar na web os conteúdos digitais para acesso gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a metodologia 
para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de 
ensino. (FONTE: http://rived.mec.gov.br/  ; acessado em 30 de julho de 2009)
34

Mídias na Educação é um programa de educação a distância, com estrutura modular, que visa 
proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da 
comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso.O público-alvo prioritário são os professores da 
educação básica. Site do programa: http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/index6.html (FONTE: 
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outros programas, em especial, o  da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 

Educação, que se utilizam de NTIC. Entre esses programas, o ProInfo é o que consumiu mais 

recursos36, até então, e talvez aquele que mais tensiona a escola a confrontar-se com novas 

possibilidades de trabalho educacional em novos processos midiáticos e novas tecnologias 

educacionais.

3.2 - PANACÉIAS MAQUÍNICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

O  Programa Nacional de  Tecnologia Educacional37 - ProInfo, foi criado em 

abril de 1997, com a edição da Portaria nº 522 do Ministério da Educação, tendo como 

objetivo universalizar o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 

públicas de ensino básico para ajudar, como consta no próprio site do Ministério, “a qualificar 

o ensino no Brasil”. O programa já  distribuiu mais de 160 mil computadores em escolas de 

todos os estados para a implantação de Laboratórios de Informática38 - LIE.

Segundo relatório do MEC, em uma década, foram adquiridos pelo ProInfo 

quase 148 mil computadores39 - sendo que, destes, 75.800 apenas no ano de 200640 -

beneficiando 5.500 municípios41. Porém, conforme os dados do Censo escolar do INEP, em 

2006, foram identificados quase 400.000 computadores42, distribuídos em 33.226 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12502&Itemid=823 ;  acessado em 
30 de julho de 2009)
35

O Proinfo Integrado é um programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico das 
tecnologias da informação e comunicação - TIC - no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos 
equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo 
Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 
Educacionais.
36

Segundo relatório da própria SEED (acessado no link: 
http://sip.proinfo.mec.gov.br/relatorios/pub_resultados.php ) foram consumidos mais de 260 milhões de reais 
desde 1997 até 2006. Em segundo lugar, encontra-se o programa TV Escola com mais de 73 milhões de reais, 
com gastos contabilizados de 1995 a 2004.
37

O ProInfo nasceu com  o nome de Programa Nacional de Informática na Educação  e mudou 
recentemente o seu nome. 
38

A distribuição do ProInfo urbano, em 2009, é composta por: um servidor de rede; quinze estações para 
o laboratório de informática; duas estações para área administrativa; monitores LCD; um roteador Wireless; uma 
impressora a laser; uma leitora de Smart Card; Sistema Linux Educacional. No ProInfo rural, os itens são: um 
servidor; quatro estações; monitores LCD; uma impressora jato de tinta; Linux Educacional; mobiliário ( cinco 
mesas para computador, cinco cadeiras e uma mesa para impressora). (FONTE: : 
http://portal.mec.gov.br/proinfo/ )
39

Relatório PROINFO, Quadro 1
40

Relatório PROINFO, Quadro 1
41

Relatório PROINFO, Quadro 4
42

Relatório PROINFO, Quadro 13
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Laboratórios43, correspondendo a 16,03% das escolas, no ano de 200544, e um acumulado de 

mais de 3.700.000 computadores45 ao longo desses dez anos.

Ainda pelos dados do MEC, foram beneficiadas 14.521 entidades46. Esse 

número corresponde a 13.366.829 estudantes47 potencialmente beneficiados ao longo desse 

período, o que corresponderia a mais de noventa estudantes48 por computador em cada 

instituição beneficiada, contabilizados todos que foram comprados até então – inclusos os de 

dez anos atrás. Em 2006, o número de estudantes beneficiados correspondia a 6.349.05949,

com uma média de 83,7650 estudantes por computador, equivalendo a pouco mais de quatorze 

por cento dos estudantes totais nesse período51.

No Estado do Ceará, segundo o Censo escolar de 2008, realizado pela 

Secretaria de Educação estadual, podemos perceber, sob esse aspecto, que as realidades entre 

as escolas públicas estaduais e municipais são bem diferentes. Nas escolas estaduais, vemos 

que de 678 escolas, entre rurais e urbanas, 572 possuem laboratórios de informática, ou seja, 

84,4% do total e bem distante dos dezesseis por cento do número nacional, em 2005. Porém, 

quando analisamos as escolas municipais, esse número chega a meros 8,7% das 8.505 escolas, 

apenas 743, sendo que, desse total, quase três em cada quatro são da zona urbana. Assim, das 

5.823 escolas municipais da zona rural do Ceará, apenas 189 contam com Laboratórios de 

Informática, ou seja, 3,24%. O número de escolas particulares corresponde a 15,2% do total, 

sendo responsáveis por 36,11% dos laboratórios, o que faz com que a média total alcance 

dezenove por cento das escolas no Ceará com laboratórios. Se avaliarmos apenas o total 

referente a escolas públicas do ensino médio e fundamental, veremos que este número não 

passa de 14,3%, ainda abaixo da média nacional de 16%.  É prevista ainda a implantação de 

mais 26 mil laboratórios e que até 2010 todas as escolas públicas urbanas tenham sido 

beneficiadas com o programa52. No site, ainda encontramos o seguinte relato53:

43
Relatório PROINFO, Quadro 16

44
Relatório PROINFO, Quadro 16

45
Relatório PROINFO, Quadro 13

46
Relatório PROINFO, Quadro 5

47
Relatório PROINFO, Quadro 7

48
Relatório PROINFO, Quadro 9

49
Relatório PROINFO, Quadro 7

50
Relatório PROINFO, Quadro 9

51
Relatório PROINFO, Quadro 10

52
Nota de 4 de março de 2009, do site do próprio Ministério 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12185&Itemid=86 ; acessado em 3
de junho de 2009)
53

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8027&catid=210
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Em Teresina, o Centro de Educação Comunitária Parque Piauí é uma das escolas 
beneficiadas. O laboratório do ProInfo foi instalado em 2000. Desde então, a escola  
criou diversos projetos educacionais para inovar no ensino e na aprendizagem. Como 
as aulas são agendadas, mais de mil alunos, desde a pré-escola até a oitava série, de  
três turnos, usam o laboratório semanalmente. “Uma das atividades é o projeto de  
leitura e escrita, que tem como objetivo ensinar os alunos das séries iniciais a 
escrever  os nomes no computador e, por meio deles, a escrever outras palavras”, 
disse o  diretor da escola, Julinho dos Santos. 

Notamos que, apesar das falas referentes à “melhoria da qualidade”, ou “inovar 

no ensino e na aprendizagem”, o que é citado como atividade exemplar é “escrever os nomes 

no computador”. Esta atividade, no entanto, não possui nada de inovador em si, fazendo 

talvez com o que o professor a perceba assim pelo suporte tecnologizado sobre o qual o aluno 

escreverá. A modernidade encontra-se, portanto, na instrumentalização da aula, não na visão 

de uma pedagogia mais atenta às novas formas do educando acessar informação e gerar 

conhecimento. A respeito da introdução de novas tecnologias ou aparatos maquínicos no 

espaço da escola, Saviani (1997) reitera:

Eu entendo que os recursos são importantes. Mas eles são recursos, são 
instrumentos e não substituem os agentes educacionais. É por isso que o 
investimento em recursos materiais, instrumentais que não estejam acompanhados 
de investimentos nos recursos humanos, nos agentes do processo, tende a se 
configurar, logo mais à frente, dois ou três anos após, em desperdício de recursos. 
Isso vale tanto para os recursos mais tradicionais, como os livros didáticos, quanto 
para os recursos mais sofisticados como televisão, computadores etc. Isso porque os 
instrumentos são, desde a origem da humanidade, buscados no sentido de 
maximizar, potencializar as ações humanas. 
Por isso a definição ordinária de instrumentos: a extensão dos braços humanos –
desde aquele velho galho que o macaco utilizou para alcançar um fruto que ele 
diretamente não alcançava, até os complexos automáticos, os satélites, as altas 
tecnologias são extensões dos braços humanos, potencializam as ações humanas. E, 
enquanto tal, o determinante é, portanto, a prática humana, o modo como e para quê 
esses recursos são utilizados. A tal ponto que até mesmo deficiências instrumentais 
podem ser não só compensadas, mas até mesmo potencializadas pela ação dos 
agentes. (SAVIANI, 1997, p. 68)

O que o Prof. Saviani alerta é que a mera introdução de artefatos 

tecnologizados dentro do espaço da escola não gera mudança na qualidade do ensino que é

promovida nessa escola. Essa mudança só é possível se contemplar a ação transformadora e 

criativa do professor em sua tarefa de mediador de saberes. O que notamos, porém, é que os 

esforços envidados pelos governos para a “modernização” do espaço da escola não promove 

impactos positivos no processo de ensino-aprendizagem, pois essa modernização se opera em 

um campo técnico-estrutural e escapa do campo pedagógico e comunicacional.

E numa determinada aula de educação artística, eu... o laboratório era aqui [nesta 
sala], tinha cinco computadores. E era fechado; ninguém utilizava esse laboratório. 
(...) Então semanalmente a gente pegava os alunos para informática. Não que eu 
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tivesse feito curso de informática; eu nunca tinha feito curso. Só o, a minha prática 
mesmo, do dia a dia. (...) Então logo quando entrei, comprei logo o meu 
computador. Mas, assim, fui aprendendo no dia a dia. Todos os cursos que eu fiz foi 
a partir do que eu entrei aqui nessa sala. E... eu trouxe os meus alunos para fazer um 
trabalho aqui. Como a turma era grande naquela época, aí eu dividi. Quando eu 
cheguei: “Vamos lá, pessoal, ligar o computador” – nem ligar o computador, eles 
não sabiam. (...) (04.02)

O que observamos, portanto, é que existe um direcionamento e um esforço do 

governo no sentido de implantar em escolas públicas espaços, instrumentos e suportes que 

usem as NTIC, porém os números, apesar de grandiosos à primeira vista, não representam 

uma efetiva democratização dessas tecnologias, muito menos uma aproximação 

potencializadora do desenvolvimento dos conteúdos escolares por meio delas54. Por estarmos 

tratando de suportes que possuem vida útil média de três anos, seja por seu desgaste no uso 

por muitas mãos, seja na obsolescência técnica orientada pelos interesses de mercado e 

desenvolvimento acelerado de novas tecnologias, é necessário um contínuo reposicionamento 

e manutenção desses aparelhos na escola, o que é, geralmente, uma tarefa difícil pela 

dimensão do sistema, como já falamos anteriormente. Além disso, não é raro encontrarmos

nas escolas laboratórios de informática ou outros programas que se utilizem de NTIC, como, 

por exemplo, as rádios escolares, que não são usadas ou mesmo são anuladas, como o próprio 

fechamento dos laboratórios. Para relatar apenas uma realidade bem pontual, das quatro 

escolas visitadas que possuíam LIE, três estavam fechados pouco mais de seis meses e os 

outros dois estavam quase três anos sem atividades regulares. Em uma dessas escolas, a 

professora responsável pelo LIE relata:

(...) Eu só me lembro de ter ficado com esses meninos uma semana, porque as 
máquinas super sucateada, fora de, totalmente de uso. (...) Essas máquinas nunca 
deu... tem dia que não funciona nenhuma, tem dia que funciona duas. Então, por isso 
que esse blog, exatamente esse período, ele está desatualizado. Porque os meninos 
não tem acesso à essa sala de informática. Eu mesma trabalho aqui pela manhã e 
trabalho aqui à tarde na escola vizinha, lá funciona maravilhosamente bem, [a outra 
escola, que a professor se refere, também não possui laboratório de informática 
funcionando para os alunos55], mas aqui nunca funcionou desde que eu tô aqui. 
Então por isso que talvez esteja tão atrasado, porque os meninos não tem 
acesso.(13.16)

Para Seymour Papert (1999),  o computador é um elemento subvertedor da 

lógica tradicional da escola, instrumento que, se habilidosamente usado, pode possibilitar uma 

radical maneira do educando acessar e produzir seu próprio conhecimento, subvertendo a 

lógica da informação filtrada, padronizada, empacotada e regulada pela figura do professor. 

54 Este ponto é discutido no capítulo 4.
55 Esta escola, por coincidência,  fez parte das visitas de sondagem para selecionar as duas escolas finais.
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No entanto, Papert (2008) observa que, via de regra, essa potencialidade do computador não 

se operou na escola: 

A passagem de um instrumento radicalmente subvertedor na sala de aula para um 
obtuso instrumento no laboratório de informática não adveio de uma falta de 
conhecimento nem de uma falta de software. Atribuo isso a uma inteligência inata da 
Escola, que agiu como qualquer organismo vivo defendendo-se de um corpo 
estranho. Ela ativou uma reação imunológica cujo resultado final é digerir e 
assimilar o intruso. Os professores progressistas souberam muito bem como usar o 
computador para seus próprios fins como um instrumento de transformação; a 
Escola soube muito bem como cortar essas subversão pela raiz. Ninguém nessa 
história agiu a partir de ignorância sobre computadores, embora possam ter sido 
ingênuos por não entender o drama sociológico no qual eram atores (PAPERT, 2008, 
p. 51).

O que observamos é um profundo conflito na assunção das NTIC por parte do 

sistema formal de ensino. O primeiro grande fator que verificamos é quantificável e diz 

respeito à estrutura técnica que as escolas dispõem para poder pensar de forma sistemática 

metodologias que demandem esses novos suportes midiáticos. Hoje, pelos números 

apresentados, não se pode considerar que exista uma política consistente de estruturação 

tecnológica das escolas que permita ou estimule uma nova postura do educador na relação 

conteúdos-suportes-educando. Outro importante fator, com certeza o mais delicado, pois 

diferentemente de uma política pública de estrutura para as escolas, diz respeito à cultura 

escolar e ao próprio sentido do que se considera ser educação: é a atuação do professor nessa 

relação conteúdos-suportes-educando. O professor é o agente catalisador dessa relação e o 

regulador maior das dinâmicas que podem se estabelecer dentro da sala de aula, seja com 

suportes tradicionais, seja com suportes de NTIC. Nesse sentido, é vital a formação 

acadêmica com uma estrutura curricular que contemple seriamente este novo ambiente 

educativo.

Acho que não [é suficiente o uso das NTIC na escola], é insatisfatório e ao mesmo 
tempo sim, nas condições que é ofertada onde muitas escolas nem uma simples 
televisão tem, então como o profissional vai utilizar esse mecanismo de dvd, a 
televisão, da exibição de filmes através da televisão se não existe o aparelho de dvd, 
se não existe a televisão. Então dentro do sistema público na realidade que nós 
temos, acredito que seja satisfatório o que faltaria é mais o empenho de algumas 
instituições, falando da realidade do Estado, a maioria das escolas do estado possui 
laboratórios de informática, um ou dois e infelizmente os professores que estão lá 
não são capacitados devidamente há uma carência enorme, mas isso devido a 
formação. (01.27)

O que o professor deixa transparecer é que as NTIC são usadas, sim, mas 

restritas às tímidas e frágeis condições que hoje são possibilitadas. Ou seja, não existe política 
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pública consistente nessa área que possibilite o uso sistemático das NTIC nas escolas, seja por 

condições físicas, seja por falta de capacidade de operação técnica e pedagógica.

3.3 - AVANÇOS E RECUOS SOBRE PALAVRAS E IMAGENS

Pensarmos em novas tecnologias de informação e comunicação para o 

trabalho educacional formal, em um país que ainda registra níveis preocupantes de 

analfabetismo, defasagem idade-série e evasão escolar, pode parecer diacrônico ou insensato, 

pois poderíamos pensar que antes deveriam ser resolvidos os problemas básicos da educação 

para “avançarmos” em novas formas ou fórmulas educacionais. Sob esse aspecto, Adilson 

Citelli constata que a história da América Latina é marcada por uma passagem abrupta do 

plano discursivo-verbal para o audiovisual, fazendo um salto na escrita, no processo de 

letramento.

O livro, a escrita, a alfabetização – no sentido estrito do letramento – como 
sinônimos de todo “saber” e traço distintivo nas relações sociais não tiveram tempo 
de assentar-se antes da entrada massiva das tecnologias das imagens e da 
retransmissão sonora. Neste atalho, os meios de comunicação ganharam força, 
evidência, importância e se tornaram, em muitas regiões do continente, fontes quase 
exclusivas da informação e da expressão do que passou a ser dado como pretenso 
padrão “comum” de cultura. (CITELLI, 2000, p. 148)

Esta mesma constatação permite que Joshua Meyrowitz, por sua vez, defenda a 

necessidade de uma “alfabetização visual”, visto que, hoje, a massificação das mensagens 

midiáticas estabelece novos suportes de acesso à informação, antes predominantemente 

restrita ao livro. Podemos encontrar ainda diversos autores que defendem a necessidade da 

introdução das NTIC no campo da escola, mesmo que por motivações, percepções e modos 

bem distintos. 

Saviani, por sua vez, afirma que a "disseminação dos meios de comunicação de 

massa é um dado que a escola não pode ignorar, porque eles têm um peso importante na vida 

das crianças e à escola cumpre levar em conta esse dado e procurar responder essas 

necessidades de diferentes maneiras, seja em termos de adequação a essa nova situação, seja 

em termos de incorporar alguns desses instrumentos no seu próprio processo de trabalho" 

(1997, p. 76). O relato seguinte, do professor depoente, sintetiza bem esses aspectos que 

falam os autores, como a potencialidade transformadora das NTIC e a inevitabilidade do 

“derramamento” do discurso midiático para dentro da escola:

(...)O aluno, quando vem para a escola, ele já recebeu um monte de informação!
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E o que ele vai fazer com isso? Será que o professor não pode trabalhar isso? 
Quando o professor começar a trabalhar essas informações que estão no mundo, na 
vida do aluno, aí eu acho que o processo educacional vai melhorar. Porque é como 
se, do muro da escola para lá, fosse uma coisa, e, do muro para cá, fosse outro. 
Para cá, ele recebe uma coisa, que é diferente da de lá. A vida do professor vai 
melhorar, o ensino vai melhorar, quando o professor começar a lidar bem com essa 
questão. (12.47)

É nesse tom quase salvífico que autores, como Belloni (2005), percebem as 

NTIC no espaço escolar, considerando que “podem vir a contribuir inestimavelmente para a 

transformação dos métodos de ensino e da organização do trabalho nos sistemas 

convencionais, bem como para a utilização adequada das tecnologias de mediatização da 

educação” (2005, p.24). Porém, Saviani (1997) lembra que as NTIC, na educação, não 

possuem efeito autossuficiente na resolução de todos os males que a educação, principalmente 

do Brasil, apresenta.  Para o autor, há uma mistificação do uso das novas TIC, mais com um 

aspecto de moda do que realmente uma compreensão do papel estrutural que a educação 

possui, bem como seu significado na sociedade. Com isso surgem discursos de que a escola 

"não é mais e nem pode ser como antes, que ela tem que se desenvolver"(1997, p. 76), 

ressaltando uma visão evolucionista marcada por processos e práticas tecnologizados. 

Podemos entender que este aspecto é, na verdade, uma nova "rota de fuga" para se tentar 

encontrar fórmulas de combate ao fracasso escolar, encobrindo aspectos mais delicados e 

culturalmente construídos que não se mostram de maneira tão direta à primeira vista. 

Saviani (1997) considera que, dentro desse ambiente onde as novas tecnologias 

ganham aspectos estruturantes, é que a escola reafirma sua importância fundante no acesso à 

cultura letrada, pois "é sobre esta base que a sociedade consolida e, em consequência, permite 

o domínio de outras formas de expressão (1997, p.76).”

A radicalização inversa à idealização das NTIC no espaço escolar é a 

percepção de que o seu uso em nada altera ou impacta a relação comunicacional, ou seja, sua 

submissão a "algo" mais importante que estaria entre os agentes do processo comunicativo. 

Esta postura é percebida na fala de alguns professores depoentes, entre eles, a coordenadora 

de uma das escolas ao responder que considerava haver alguma diferença entre a apropriação 

de um conteúdo pelo aluno em uma aula com NTIC e em uma aula com meios tradicionais, 

como a lousa: 

Na apropriação, depende! Depende da relação que ele tem com o aluno, depende do 
olhar do professor, do tom que ele dá, porque a mídia não importa, a mídia não 
importa. A mídia não importa! Se eu tiver uma turma e eu cativo essa turma, eu 
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quero dar uma boa aula...(08.17)

O que a coordenadora coloca é que esse "algo" mais importante que a "mídia" 

seria o que ela define como a "relação", a qualidade da relação que se estabelece entre 

professor e aluno, como se essa "mídia" estivesse submetida a essa "relação" ou nela 

subsumisse. Essa percepção nos leva à crítica que faz McLuhan (2007), diante da 

argumentação de um general comprometido com a defesa da indústria armamentista, o qual 

afirmava que "uma torta de maçãs, em si mesma, não é boa nem má" assim como "as armas 

de fogo, em si mesmas, não são boas nem más: o seu valor é determinado pelo modo como 

são empregadas." Sob essa ótica, McLuhan afirma  que tudo perde seu contexto, anula-se a 

crítica, pois se ignora "a natureza do meio" (2007, p. 25) e, para o autor, isso é algo 

impensável, uma vez que defende que o "meio é a mensagem".

Considerar que o "meio não importa" é não perceber algo mais basilar como o 

fato de toda e qualquer "relação" comunicativa só poder se efetivar pela existência de um 

meio. Este meio, por sua vez, conforma, condiciona as possibilidades de fluxos, qualificando 

a relação e a apropriação do conteúdo mediante a experiência comunicativa que se estabelece 

entre os agentes. Esta percepção apartada, fragmentária, pode ser notada na forma como esse 

mesmo professor descreve o que considera "meio":

É uma mídia, um meio. Mídia não é meio? Então essa mídia, o jornal, o 
computador, a televisão, que chama de data-show que é o projetor, né? Todos eles, 
eles têm uma função de que? De viabilizar e levar num é? Levar algo a alguém, 
por intermédio de outros, né. Então se esse outro, se outras pessoas vai usar a 
mídia, ela num souber o objetivo, ela num ver a necessidade, né e a carência daquele 
grupo de alunos, de onde ela está inserida, aí num tem sentido de usar, num tem 
sentido dela utilizar, ela pode até continuar naquela que ela tava melhor do que se 
ela tivesse utilizando uma coisa nova. (08.18)

Para a professora, o conceito de mídia confunde-se com o próprio processo, 

porém com um cunho funcionalista de um tipo de uso para determinados objetivos. É 

interessante ainda percebermos que quando se fala que o "meio não importa" e o que importa 

é a "vontade" do professor de "dar uma boa aula", desconsiderando o papel ativo do aluno na 

relação e o próprio meio no qual ela se processa, "sobra" a ação de um agente produtor que 

"carrega" um conteúdo para um ser apassivado. Compreendemos essa lógica apenas quando a 

miramos sob a perspectiva conteúdista e funcionalista dos processos comunicacionais no 

âmbito da escola.

Burbules (2008) lembra que, desde o primeiro momento, a percepção das 
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novas TIC no processo educacional foi dimensionada de modo errado, seja por valorizar 

conteúdo, seja por valorizar técnica. 

Grande parte dessa imensa promessa [das TIC na educação] se deu naqueles 
entusiásticos primeiros momentos de computadores e internet: iríamos transformar a 
escola, resolver o problema do fracasso escolar, motivar os alunos desinteressados, 
abrir um amplo leque de novos trabalhos. Hoje, nos princípios do Séc. XXI, muitos 
dos problemas da educação ainda seguem sem solução. Pior ainda, a expansão do 
uso das NTIC trouxe consigo novos problemas. (BURBULES, 2008, p.32)56

Como um desses novos problemas, podemos apontar, com base na fala dos 

professores depoentes, o discurso massivo vinculado a uma estética e a uma cultura de 

violência e novas formas de acessar e produzir essa violência:

Esse ano tem sido um ano muito difícil pra mim, principalmente na escola que eu 
estou trabalhando à tarde, porque é um público muito difícil. É um público... que é 
ligado à gangue... ligado a aspecto de violência. Você vê... uma pessoa da 
comunidade deles faleceu. Está com pouco tempo que foi assassinado. E 
praticamente toda a turma faltou, para o enterro. E eles têm, às vezes, o costume de 
se comunicar pelo Orkut, ameaçar pessoas pelo Orkut – nós descobrimos isso 
ontem. E um dos nossos alunos foi ameaçado de morte. Essa ameaça veio através do 
Orkut. Então você vê como a tecnologia utiliza também para... para esse tipo de 
situação, né. (03.07)

Outro desses novos problemas que são instaurados com a presença mais 

estruturante das NTIC nas relações sociais e sua constante aproximação no campo da escola é 

pensar que  a mera inserção dessas NTIC no processo educativo levaria à redenção este 

último, afastando o problema educacional do campo pedagógico-didático-comunicativo e 

levando-o ao campo técnico-operacional. Contraditoriamente, Se, por um lado, vemos que 

existe  resistência da escola e de seus professores em inserir as novas tecnologias dentro do 

fazer educativo da sala de aula, por outro, o professor persiste com o discurso técnico-

operacional na medida em que entende que seus problemas de sala de aula, como o 

desinteresse ou fracasso escolar de seus educandos, por exemplo, poderiam ser resolvidos 

com uma didática de cunho funcionalista em que ensine menos e se aprenda mais. 

Da mesma forma, o caráter reprodutivista como é tratado o conteúdo escolar e 

sua forma de verificação e avaliação em uma prova cujo objetivo maior é deslocar, com a 

menor variação, uma informação de um local para o outro – no caso do livro, ou da boca do 

professor, faz uma estada na memória do educando e se despede quando passa para o repouso 

56
Tradução do pesquisador a partir do original:  “grand parte de esta excesiva promesa [das TIC na 

educação] tuvo lugar en aquellos entusiastas primeros días de computadoras e Internet: íbamos a transformar las 
escuelas, resolver los problemas de inequidad, motivar alumnos desmotivados, abrir un amplio espectro de 
nuevos trabajos. Hoy, a principios del siglo XXI, muchos de los problemas de la escolaridad todavía siguen sin 
resolverse. Peor aún, la expansión en el uso de la tecnología computacional trajo consigo nuevos problemas" (p. 
32) . 
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estéril no papel transformado em forma de medir aprendizagem. Sob esse aspecto a Teoria da 

Informação, elaborada por Shannon e Weaver, parece ainda ser atual na medida em que 

percebe os fluxos informacionais passíveis de uma "sistematização do processo comunicativo 

a partir de uma perspectiva puramente técnica, com ênfase nos aspectos quantitativos" 

(ARAUJO in HOHLFELDT; 2007, p. 121). 

Além dessas questões, vivemos ainda os velhos problemas que fala Burbules. 

No caso do Brasil, podem ser representados pelo analfabetismo que está na ordem dos 11%, 

sendo que o analfabetismo funcional ultrapassa os 28%. No Ceará, os números são 22,6% e 

44,7%, respectivamente, (57), ou seja, quase metade dos cearenses adultos não sabe interpretar 

o que leem ou não conseguem usar com desenvoltura a leitura e a escrita cotidianamente. Sob 

essa realidade, em confronto com o discurso de qualificação da educação pela inserção de 

novas tecnologias, Saviani sustenta que: 

"o problema é de outra ordem e não diz respeito à fantasia evolucionista que ao 
apregoar a inevitabilidade (sempre afirmativa) do crescimento tecnológico e da 
"força" dos meios de comunicação termina construindo uma grossa cortina de 
fumaça desejosa de obnubilar, quando não apagar, o festival de mazelas que marca 
nosso tempo: no chão duro do mundo periférico o que ainda recende com luz e força 
é a dor e a humilhação dos excluídos (CITELLI, 2000, p. 138). 

Paulo Freire (2000) julga que estes excluídos e sua condição de analfabetos 

nada mais são do que "a 'cultura do silêncio', que se gera na estrutura opressora, dentro da 

qual e sob cuja força condicionante vem realizando sua experiência de 'quase-coisas', 

necessariamente os constitui desta forma" (p. 101). O que Paulo Freire expressa com o termo 

"quase-coisas" é o sujeito amorfo, manipulável pelo discurso massivo e programável para 

reproduzir a voz e o pensamento do outro, no caso do poder opressor, que pode ser 

representado pelo colonizador, pelo patrão, pela televisão, etc. É claro que a percepção de 

Freire deve ser situada em um tempo histórico e não nos ajuda a analisar a totalidade desses 

processos na contemporaneidade, porém essa lógica ainda é muito presente nos discursos dos 

professores depoentes.

Este pensamento, ainda que Paulo Freire o faça na intenção de reafirmar a 

fundante importância do livro e do letramento, leva-nos a considerar também que já não basta 

mais apenas o domínio linguístico oral-escrito, pois a sociedade atual se articula em torno de 

um "conjunto de processos e experiências (...) que testemunham a expansão da circulação, 

57
IBGE/PNAD 2005
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para além do livro, de saberes socialmente valiosos58"  (MARTIN-BARBERO, 1999, p. 82). 

Esse descentramento, que define Martin-Barbero, em momento algum vislumbra a morte do 

livro, pelo contrário, reafirma a sua importância como a porta primeira para o processo de 

leitura crítica do mundo e que dará possibilidade para a compreensão crítica das outras 

linguagens.

Pois o livro continuará sendo fundamental na medida em que a primeira 
alfabetização – a que abre para o mundo da linguagem fonética, ao invés de limitar-
se sobre a cultura letrada – coloca as bases para uma segunda alfabetização, aquela 
que nos abre para as múltiplas linguagens que hoje constituem o mundo do 
audiovisual e do texto eletrônico (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 52).59

Esta é uma das grandes questões que se coloca para as escolas: possibilitar 

condições para que o educando se aproprie com desenvoltura do código oral-escrito, mas 

tendo a dimensão da insurgência das novas linguagens e a importância do domínio também 

desse códigos. Martin-Barbero (1999) afirma que só as escolas que realmente estão 

comprometidas com a leitura, não apenas em um aspecto repetitivo de tarefas e deveres, mas, 

sim, com a criatividade, o gosto com as descobertas e a escrita, é que estão  preparadas a estas 

novas formas de leitura. Nesse ponto, Martin-Barbero (2003), Saviani (1997) e Citelli (2000) 

encontram-se ao considerarem que o domínio dos novos códigos linguísticos com e pela 

assunção das novas tecnologias informacionais e comunicacionais não pode prescindir do 

domínio habilidoso da linguagem oral-escrita e de suportes, então tradicionais, como o livro. 

Retomando ainda a ideia que coloca Freire de um sujeito “quase-coisa”,

podemos pensar também no sujeito manipulável e indefeso perante o discurso massivo das 

mídias e na qual a “cultura do silêncio” se apresenta transmutada na cultura histriônica do 

consumo, segundo visto por relatos como os que seguem:

Hoje eles [os jovens] vivem mais em função de Internet, de celular, se preocupam 
muito com o ter, sem pensar no que eles podem ser. Mais, é mais, é o ter. Dizem 
que, aqui na comunidade... Como é que se diz, assim... O social aqui é dividido pelo 
celular: quem tem o melhor celular, quem tem o melhor som, entendeu? Quem tem o 
som mais potente, que faça mais barulho. Então eles vivem nesse mundo: “que eu 
tenho isso”, “eu tenho aquilo”. Então essa é a grande diferença que eu vejo, e que 
incomoda muito. (11.04)

Eu acho que é a questão do ser, o ser tem que tá em primeiro lugar. Que a gente 
aqui,  em primeiro lugar, porque nós, porque a gente sente que pelo que eu entendo, 

58
Tradução do pesquisador.

59
Tradução do pesquisador a partir do original: Pues el libro seguirá siendo clave en la medida en que la 

primera alfabetización – la que abre al mundo de la escritura fonética, en lugar de encerrase sobre la cultura 
letrada – ponga las bases para la segunda alfabetización, aquélla que nos abre a las múltiples escrituras que hoy 
conforman el mundo del audiovisual y del texto electrónico (p. 52).
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que nós estamos numa sociedade do ter, do consumo, que as coisas estão muito, 
né pra ontem, imediatismo de jovem, que eu tenho que tá aí na prateleira. (...) E 
aí as coisas que a gente possui, elas vão  tendo mais valor do que o ser, porque que a 
nossa luta na educação é grande? Porque as coisas estão em primeiro lugar, o que 
vale é o valor que eu vou dar pra aquela coisa (08.18)

Coloca-se então outra implicação da presença disseminada das novas 

tecnologias: a ideia de sua posse física ou simbólica vinculada a ideia de poder e status social, 

porém a lógica do sujeito silenciado e amorfo não se adequa nesse perfil de jovem. Canclini 

pondera que este fenômeno não é algo inerente somente às parafernálias tecnológicas, mas um 

sintoma das mudanças socioculturais vivenciadas na contemporânea sociedade de consumo. 

Dentre esses processos que marcam essa mudança, ele aponta:

A consequente redefinição do senso de pertencimento e identidade, organizado cada 
vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais pela participação em 
comunidades transnacionais ou desterritorializadas de consumidores (os jovens em 
torno do rock, os telespectadores que acompanham os programas da CNN, MTV e 
outras redes transmitidas por satélite). (CANCLINI, 2006, p. 40)

Por essa análise, não podemos pensar em um sujeito amorfo e passivamente 

moldado pela sedução e encantamento das estratégias do sistema capitalista, tal qual 

marinheiros rendidos aos cânticos inebriantes e nocivos de belas sereias.  Canclini pondera 

que o ato do consumo só é possível porque o sujeito ativa processos simbolicamente 

elaborados de escolhas e construção de sentidos para este ato social. Lembra, porém, que, a 

partir desse fenômeno, faz-se necessário:

(...) analisar como esta área de apropriação de bens e signos intervém em formas 
mais ativas de participação do que aquelas que habitualmente recebem o rótulo de 
consumo. Em outros termos, devemos nos perguntar se ao consumir não estamos 
fazendo algo que sustenta, nutre e até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser 
cidadãos. (2006, p. 42)

Posturas que se deslocam e sentidos que se re-elaboram: este é o ambiente no 

qual a escola se insere e onde deve se re-significar, sob pena de se transformar em uma 

instituição anacrônica cujo comportamento é a perplexidade e o movimento, a repulsa.  Ao 

mesmo tempo, podemos pensar que, naturalmente, a escola e a sala de aula tornam-se um

espaço transformado e transformador, por excelência, dessas novas linguagens em que os 

sentidos e posturas se articulam:

À escola coloca-se o desafio de trabalhar num universo marcado pelas linguagens 
complexas, híbridas. Os deslocamentos e crescentes processos de integração entre os 
media, com a televisão, a internet, os jogos eletrônicos, o rádio, acentuam e 
intensificam as migrações do conhecimento e da informação, facultando ao 
sensorium dos jovens vivenciar experiências de linguagens que não se bastam e 
tampouco se confinam à tradição verbal. Essa evidência transforma a sala de aula 
em espaços cruzados por mensagens, signos e códigos que não se ajustam ou se 
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limitam à tradição conteudística e enciclopédica que rege a educação formal. 
(CITELLI, 2006, p. 161)  

Este é o grande desafio que as novas tecnologias apresentam à escola, onde se 

deslocam não apenas os media, mas a própria escola é impelida a se movimentar do seu local 

tradicional. Porém, este não é o único desafio que a escola enfrenta, vemos hoje que ela 

vivencia problemas complexos, não só inerentes à sua própria gestão, à sensibilidade e ao 

compromisso político, à sua estrutura colossal, à sua cultura própria, mas também a fatores 

que escapam do domínio de seus muros e que a todo o momento a interrogam e a desafiam. 

Os mais marcantes que identificamos e pudemos sentir na fala dos professores depoentes 

foram: a violência, o consumo, a sociedade "insensível", materializada na figura dos pais de 

seus alunos e, mais marcadamente, as  novas TIC, com seus processos, suas mídias e seus 

discursos. Mesmo as novas tecnologias sendo um "problema" por si só, haja vista a 

necessidade de um domínio técnico e linguístico para manuseá-las, os professores inserem-

nas também como elementos influenciadores, estimuladores ou possibilitadores de outros 

problemas com os quais se defrontam no cotidiano escolar.  

Destarte, significativo número de professores impõe uma reação de 

afastamento ou bloqueio perante essas novas TIC. No entanto, outros professores percebem 

que é inevitável a assunção destas no espaço da escola, pois sua “invasão” naturalmente já 

ocorre por outras vias, como os próprios alunos. Somamos a isto a necessidade de reflexão 

pela escola  desses novos meios e tecnologias,   a fim de não considerá-los panacéias

pedagógicas diante de um alunado apático ou, muito menos, demonizá-los pelas novas 

posturas e deslocamentos que eles provocam. 

Tem-se então que perceber quais são os tensionamentos, que efeitos a entrada 

das novas TIC provocam e como elas afetam ou podem afetar a relação comunicativa dentro 

da sala de aula, seus agentes e as leituras que fazem dos conteúdos apresentados em novos 

meios.
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CAPÍTULO QUATRO - TECNOLOGIAS: DO TANGÍVEL AO 

SENSÍVEL

4.1 - TIC: TRAVESSIAS DAS TRAQUITANAS ÀS TRANSPARÊNCIAS

Quando se fala em novas tecnologias, imediatamente se apresenta a questão de saber 
quais são seus efeitos e impactos. Na verdade as tecnologias, novas ou velhas, são, 
antes de mais nada, frutos dos desejos e aspirações sociais, são sintomas, muitas 
vezes inconscientes, das culturas que as produzem (PARENTE, 1999, p. 57). 

Ao tratar do termo "novas tecnologias", Parente (1999) ressalta que estas já 

nasceram com a promessa da comunicação "sem ruído, sem atrito, sem gravidade, uma 

imagem verdadeiramente transparente em cada um dos seus pontos" (1999, p.58). Já as 

demais imagens relacionadas às "novas" tecnologias, como a "perspectiva, a fotografia, o 

cinema e a televisão", foram vilipendiadas pelos intelectuais como "mecanismos de 

embrutecimento do homem". Notamos, no entanto, que os movimentos de aceitação e 

repulsão relativos às TIC no espaço da escola  são continuamente reproduzidos e contestados.

Em outros termos, participam de um constante processo de afastamento e aproximação em 

direção ao que chamamos generalisticamente de novas TIC.

Por mais que o termo tenha sido difundido nos mais variados setores e 

condições, na última década, ele ainda é alvo de disputas ideológicas acirradas e o seu uso 

ainda está muito marcado por abordagens restritas aos seus aspectos técnicos e maquínicos, 

como apresentamos mais adiante neste capítulo. 

Se tomarmos um dos eventos acadêmicos de comunicação mais tradicionais do 

cenário brasileiro, o INTERCOM60, observaremos que o termo acima referido passa a ser

utilizado, com maior frequência somente a partir do final da década de 90. No livro 

organizado por M. M. Krohling Kunch, em 1986, por exemplo, "Comunicação e Educação -

Caminhos Cruzados", resultante do Intercom de 1985, é possível observar, à época, como

eram tratadas de maneira bem apartada e fragmentária as tecnologias de comunicação e de 

informação. O termo TIC não aparece nenhuma vez em seus textos, porém é recorrente 

encontrarmos expressões como "tecnologias da comunicação" (1985, p.6), "uso dos meios de 

comunicação" (1985, p.65), "novas tecnologias da informação" (1985, p.319), "uso da 

60 A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM - é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, que reúne pesquisadores da comunicação de todo o país interessados em estudos 
avançados numa perspectiva interdisciplinar. (p. 484)
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informática" (1985, p.343), entre outros. Podemos encontrar também indícios do que viria a 

acontecer em alguns anos com as primeiras tentativas sistemáticas de junção dessas 

tecnologias com as expressões "comunicação digital" (1985, p.326) e "AVC: a união de áudio, 

vídeo e computador" (1985, p.331). É, portanto, como já afirmamos, recente a construção do 

termo TIC e, ato contínuo, seu uso na acepção de união entre, pelo menos, duas grandes áreas 

tecnológicas: a informática e a telecomunicação61.

Em pesquisa publicada pelo IBGE, para visualisarmos a utilização do termo em 

outros domínios, ele ainda é descrito sob uma ótica circunscrita  a aspectos maquínicos, 

automativos e informáticos.

"Conjunto de tecnologias relacionadas à criação, transmissão, acumulação e 
processamento de dados, as quais se originam nas atividades de informática e das 
telecomunicações. O que as distingue das tecnologias anteriores de comunicação é a 
sua capacidade de processar e transmitir informações rapidamente e seu caráter 
sistêmico." (IBGE, 2009, p. 79)

Nesta passagem, como reconhece o IBGE, de "tecnologias anteriores e as 

TIC",  podemos observar uma de suas características mais representativas, a convergência 

tecnológica, que se radicaliza com as linguagens digitais, na década de 90, e permite uma 

plataforma comum para essas tecnologias. Somente então é que o termo passa a ser adotado 

de forma mais sistemática no campo acadêmico. 

Entender as Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, como um 

fenômeno resultante de profundas mudanças no campo científico e social, em especial, das 

últimas décadas é, nesse sentido, fundamental para compreender a abrangência de suas 

implicações no campo comunicacional. O termo ganha cada vez mais espaço fora da roda de 

iniciados da área tecnológica ou comunicacional e passa a povoar o cotidiano de 

mercadólogos, médicos, pedagogos, entre outros. Isto se deve, especialmente, à crescente 

imersão midiática, tecnológica, digital e virtual62 na qual nos inserimos atualmente. É 

necessário notar que o termo TIC, na dimensão que conhecemos hoje, não tem mais que duas 

décadas. Na pesquisa realizada pelo IBGE, "O Setor de tecnologia da informação e 

comunicação no Brasil", publicada em 2009, podemos constatar que:

61 O termo TIC tem sido visto como associado predominantemente ao campo da pedagogia, associado à
ideia de aplicabilidade e, por isso mesmo, é visto com suspeição por parcela de autores do campo da 
comunicação que o consideram redutor.

62 Digital e virtual são conceitos diferentes, ainda que possamos encontrar comumente suportes que acumulam 
essas duas categorias.
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"(...) as três últimas décadas, a economia mundial atravessou um período de 
profundas transformações, em que os modelos de produção e acumulação, até então 
vigentes, foram profundamente (sic) afetados pelo rápido desenvolvimento das 
tecnologias intensivas em informação, flexíveis e computadorizadas, que 
configuraram o estabelecimento da denominada Sociedade da Informação. Tais 
mudanças significaram uma revolução tecnológica, cujo elemento central é 
constituído por um conjunto de tecnologias, que têm como base a microeletrônica, 
as telecomunicações e a informática, denominado Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC" (IBGE, 2009, p.07)

Esta é, portanto, uma forma de definir as TIC, integrada a uma visão na qual 

seus aspectos instrumentais e sua tangibilidade, ligada a aparelhos que representam o que de 

mais moderno se pôde até então criar, são valorizados. Sob essa lógica,  Belloni (2005) 

argumenta que "podemos dizer, em primeira aproximação, que as TIC são o resultado da 

fusão de três grandes vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias 

eletrônicas". Pelo exposto, é possível identificar que os economistas e tecnólogos do IBGE, 

no campo técnico, e a socióloga Belloni, no campo socioeducacional, mesmo vindo de 

campos de interesses e olhares diferentes, possuem percepções consideravelmente próximas 

sobre as TIC, o que demonstra o quão difundido é essa percepção maquínica das TIC.

O termo, nascido no berço da indústria tecnológica apenas como Tecnologia da 

Informação - TI, alguns anos depois, é redimensionado pela importância crescente que os 

meios de comunicação adquirem na economia mundial e é, então, acrescido o "C", figurando 

ora como TCI, ora como TIC e ainda com sua versão internacional, ICT - Information and 

Comunication Tecnologies. No meio acadêmico, o termo TIC é o que se difunde com mais 

força e, gradualmente, torna-se usual em outros espaços da sociedade para designar a presença 

massiva dos meios e processos comunicacionais imbricados a suportes e maquínicos 

informatizados.

Consideramos, porém, que, hoje, uma nova problematização do termo é 

necessária, pois seu emprego ultrapassa os limites da indústria tecnológica e comunicacional e 

se estende a todos os ambientes onde os elementos, estruturas, maquínicos e processos 

representativos, vinculados a estas  TIC, encontram-se na sociedade atual, ou seja, os espaços 

marcados pela lógica do capital e pela indústria cultural.
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4.2 - FORMAS DE OLHAR E FORMA DE REFLETIR SOBRE AS TIC

A comprensão do que consideramos como TIC deve ser, portanto, ampliada ou 

re-elaborada a partir de como entendemos e definimos o que representa cada um dos 

elementos constitutivos da noção do termo, ou seja: tecnologia, informação e comunicação. 

Isto torna esta definição algo complexo e desafiador, principalmente quando 

consideramos que a atualização tecnológica permanente é uma de suas características mais 

evidentes e que reverbera na forma como definimos ou significamos as TIC. Isto posto, 

colocamo-nos em uma impossibilidade original de conseguir construir uma definição cabal do 

termo, pois toda definição é por natureza limitada e condicionada a uma percepção do seu 

tempo. Algumas das definições das TIC, como já vimos, aproximam-se de uma concepção 

estritamente tecnicista, valorizando apenas, ou preponderantemente, o seu aspecto 

tecnológico, tangível e representativo do quê de mais atualizado a inteligência humana pôde 

até então criar. 

Entender esta questão apenas dessa forma, no entanto, é considerar que 

somente a partir de um momento histórico recente é que o homem precisou de uma tecnologia 

propriamente dita, para o processo comunicativo ou para o armazenamento, processamento ou 

difusão de informações. Antes desse momento ou não havia informação e comunicação ou 

elas prescindiam de qualquer recurso, método ou conhecimento para serem utilizadas e 

efetivadas. É claro que isto foi e é impossível de acontecer. Então, considerar as TIC como 

algo que se inaugura com a era da linguagem digital é não perceber o trajeto histórico que 

desde sempre uniu informação, comunicação e tecnologias para tais fins. Nesse aspecto, 

Raymond Willians (2007) ajuda-nos a entender que o sentido do termo tecnologia  se 

construiu (e se ampliou) ao longo de, pelo menos, cinco séculos até compreendermos como 

ele se encontra hoje.

Usou-se tecnologia desde o S17 para descrever um estudo sistemático das artes ou a 
terminologia de uma arte específica. O termo technology vem da p.i.63

tekhnologia,
do grego, e technologia, do latim moderno (tratamento sistemático). A raiz é do 
grego tekhne (arte ou oficio). Em princípios do S18, uma definição característica de 
tecnologia era “uma descrição das artes, especialmente as mecânicas". Foi 
sobretudo em meados do S19 que tecnologia especializou-se totalmente como “artes 
práticas"; tecnólogo também corresponde a essa época. O sentido recém-
especializado de CIÊNCIA (v.) e cientista abriu caminho para uma conhecida 
distinção moderna entre conhecimento (ciência) e sua aplicação prática (tecnologia)
dentro do campo selecionado. Isso leva a certa dificuldade na distinção entre técnico
- assuntos de construção prática - e tecnológico amiúde utilizados no mesmo 
sentido, porém com o sentido residual (em logia) de tratamento sistemático. Na 

63 precursora imediata de uma palavra, no mesmo idioma ou e outro.
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realidade, ainda há lugar para uma distinção entre as duas palavras, na qual técnica é 
uma construção ou método específico e tecnologia um sistema desses meios e 
métodos; tecnológico indicaria, portanto, os sistemas cruciais em toda produção, 
distintos das aplicações específicas. (WILLIANS, 2007, p. 392)

Ao tomarmos, então, tecnologia sob seu aspecto generalista como sendo um 

sistema de técnicas ou métodos específicos para determinados fins, é que podemos pensar, por 

exemplo, as pinturas rupestres como uma ontológica tecnologia de informação e comunicação 

de uma então nascente sociedade de homens. Colaborando com essa assertiva, Arlindo 

Machado (1997) relata que "os cientistas que se dedicam ao estudo do período magdalense64

não têm dúvidas: nossos antepassados iam às cavernas para fazer sessões de 'cinema' e assistir 

a elas" (pag.13). Nas paredes enrugadas de nossos ancestrais, portanto, estão marcadas mais 

que representações estáticas e casuais de um olhar inaugural sobre a "realidade". São, na 

verdade, grandes narrativas do cotidiano vivido pelos membros da tribo que registram a caça, 

o sexo, as lutas, enfim, a dinâmica da vida que se desenvolvia diante dos olhos do homem 

primitivo. "E assim, à medida que o observador caminha perante as figuras parietais, elas 

parecem se movimentar em relação a ele (...) e toda caverna parece se agitar em imagens 

animadas" (MACHADO, 1997, pag. 14).  Essas imagens, por sua vez, comunicavam um 

modo de ser e de estar de um momento histórico, contavam também os grandes feitos dos 

guerreiros e inspiravam os jovens em suas necessárias e futuras habilidades.

O que estou tentando demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os 
instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas da terra, 
eles construíam imagens que parecem se mover, imagens que 'cortavam' para outras 
imagens ou dissolviam-se em outras imagens, ou ainda podiam  desaparecer e 
reaparecer. Numa palavra, eles já faziam cinema underground" (WACHTEL, 1993, 
pag. 140 apud MACHADO, 1997, pag. 14).

A analogia construída por Arlindo Machado (2007) e Edward Wachtel (2007) 

em nenhum aspecto é despropositada ou forçosa, pois nessas manifestações arcaicas já 

residiam os fundantes dispositivos sensoriais humanos que possibilitariam, milênios 

seguintes, a criação do cinema. Entendemos que as pinturas rupestres só puderam existir 

mediante um apoderamento técnico de um indivíduo ou de um grupo, seja no que se refere a 

materiais, controle dos gestos, dimensão espacial e poder narrativo, destinado ou capaz de 

gerar significado para outro, o observador/interlocutor.  Sob esse aspecto é que afirmamos que 

as TIC, como aqui as entendemos e as apresentamos, já existiam há pelo menos 15.000 anos, 

64 O Período Magdaleniano refere-se a uma das culturas mais tardias do Paleolítico Superior na Europa 
Ocidental, compreendido entre 15000 a.C. e 9000 a.C. Este período é caracterizado pelo apogeu da indústria 
do osso (zagaias, arpões) e da arte mural (afrescos de Lascaux, de Altamira). O nome foi proposto por 
Gabriel de Mortillet em referência ao sítio arqueológico de La Madeleine, na região de Dordogne, na França.
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tão proporcionalmente complexas quanto as consideramos hoje e já com todos os elementos 

vitais que permitiram que elas viessem a existir como as conhecemos contemporaneamente.

O que afirmamos é que a abordagem conceitual do quê, originalmente,  toma-

se como TIC não nos ajuda a perceber a riqueza e a dimensão que hoje esses meios, processos 

e dinâmicas têm e estruturam na feição da sociedade contemporânea. Também não nos ajuda a 

construir uma análise mais cuidadosa sobre o conjunto de experiências sensório-relacionais

que vivem os indivíduos e que se processam pelas mediações das TIC. A dificuldade de 

compreender o próprio termo está muito presente nos depoimentos contidos nas entrevistas 

dos professores que, quando questionados sobre seu conhecimento do termo Tecnologia de 

Informação e Comunicação – TIC, demonstraram, regra geral, imprecisão e desconhecimento 

em relação ao termo:

Só ouvi o nome, mas... (11.08) 

Não, no momento não, talvez até … (07.09)

Tíque? (...) T, I, C, K, é? (...) Eu já vi isso, mas não com esse significado. (03.11 –
03.13)

Ah, ouvir falar já, mas eu não sei. Eu, olha com toda sinceridade, eu acho que eu 
parei muito no tempo. Eu tô muito a desejar em questão de comunicação, assim, eu 
não, eu não sou... Eu não domino o computador, eu não tenho vergonha de dizer 
não, sabia. (02.12)

(...) E eu creio que esse tíquete é... no seu projeto, deve ser uma notícia transparente 
e limpa. (06.10) 

Na busca de aprofundarmos o domínio do uso do termo TIC, solicitamos aos 

professores que tentassem definir o que eles compreendiam como uma tecnologia de 

informação e comunicação. Pudemos observar dois grupos mais significativos com formas 

distintas de compreender e situar o uso desse termo. Um primeiro privilegiou em sua 

referência o âmbito da escola, as metodologias educativas e as práticas para o “bom-uso” da 

comunicação:

Acho que remete... remete, assim, a uma... digamos, uma metodologia, ou alguma 
coisa parecida com isso, que talvez queira colocar a comunicação e a informação 
de uma forma talvez que quem ouça, quem esteja lá como espectador, compreenda 
melhor, ou procure aprofundar melhor a informação, para que possa chegar ao 
conhecimento, e não fique só na base da informação. Selecionar mais esse tipo de 
informação. (09.12)

Já. Os tíques são metodologias de ensino que o professor pode utilizar dentro 
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das salas de aula ou até mesmo em algumas modalidades são criadas como o ensino 
à distância que é através dos tíques. Assim, metodologias quando o professor na aula 
presencial utiliza msn, orkut, o blog nas suas aulas...(...)  (01.13)

Eu creio que seria talvez uma melhor exposição daqueles assuntos que o aluno 
poderia absorver? Você está relacionando pra o aluno do professor ou para a 
escola? (07.10)

É como se isso se transformasse em uma disciplina a ser estudada, né? (...)Ela 
entrar como disciplina na escola. Seria isso? Porque aqui a gente tem a informática. 
(11.09 - 11.10)

Um segundo grupo associou o termo preferencialmente aos processos 

comunicacionais, conferindo destaque especial aos aspectos maquínicos envolvidos em tal 

processo:

Não, as TIC é todos os  meios de comunicações. Né, não e só o computador, é o 
um mp3, é uma TV, é um jornal, tudo são informações, não é. São tecnologias da 
informação e comunicação. Um rádio, a tv, tudo isso são tecnologias, os tíques. 
(13.13)

Tem a ver com a comunicação, com o seu curso, né, comunicação social não é isso? 
E informação, trabalhar com a informação dentro da escola, seria isso? (...) as 
parafernálias... (08.09 – 08.10)

No caso eu diria que é todos os elementos que são transmissores de informações,
né. Aí o jornal, a televisão, o rádio e outros, o computador... Não é por aí? Eu acho 
que é mais ou menos por ai! Eu definiria assim. (05.09)

Apenas um dos professores demonstrou ter uma percepção mais ampla do 

termo quando se referiu a sistemas e processos na sua definição, superando a visão focada 

apenas em um conjunto de mídias, vistas precipuamente sob a ótica da tecnologia e/ou da 

informação:

Eu acho que uma tecnologia de informação e comunicação abrange todo um 
sistema, né. Hoje em dia a gente vê muito a questão de sistemas, né. Então a 
tecnologia de informação e comunicação abrange todo o sistema que possibilita esse 
processo. Aí vai o rádio, a televisão, a Internet, e tudo que possa possibilitar 
esses meios de comunicação. Eu vejo dessa forma. (03.15)

Os dados sugerem que ainda é falha e incipiente a apropriação do termo pelos 

professores, e marcadamente recortada por sua prática diária na sala de aula. Vale ressaltar, 

porém, que este não é um traço específico da classe de professores, como evidenciado nas 

discussões anteriores. 

Aperceber-se da vinculação longeva entre tecnologias e processos 
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comunicacionais e informacionais é importante para compreendermos a dimensão de suas 

implicações na configuração das relações sociais, ou mesmo da própria sociedade.  O 

desenvolvimento contínuo dos meios de comunicação é resultado também do avanço dos 

processos tecnológicos que, por sua vez, como afirma J. B. Thompson (1998), "não somente 

criou novas formas de interação, mas também fez surgir novos tipos de ação que têm 

características e consequências bem distintas". Anthony Giddens (1991) relata que ninguém 

de alguma cultura pré-moderna "poderia dizer a hora do dia sem referência a outros 

marcadores sócio-espaciais" (1991, p.25).

A invenção do relógio mecânico e sua difusão entre virtualmente todos os membros 
da população (um fenômeno que data em seus primórdios do final do século XVIII) 
foram de significação-chave na separação entre tempo e o espaço. O relógio 
expressava uma dimensão uniforme de tempo "vazio"quantificado de uma maneira 
que permitisse a designação precisa de "zonas" do dia (a "jornada de trabalho" por 
exemplo) (GIDDENS, 1991, p.26)

É pautado nesse tipo de compreensão que Giddens desenvolve a noção de 

desencaixe, tomando como exemplo o dinheiro, tipificado como um "meio de comunicação 

circulante" nas sociedades modernas, além do poder, da linguagem e outros"(1991, p.31).

J. B. Thompson toma emprestada a noção da "disjunção entre o espaço e o 

tempo" e a desenvolve no campo comunicacional com a "simultaneidade não espacial". 

Em períodos históricos mais antigos a experiência da simultaneidade - isto é, de 
eventos que ocorrem "ao mesmo tempo" - pressupunha uma localização específica 
onde os eventos simultâneos podiam ser experimentados. Simultaneidade 
pressupunha localidade: "o mesmo tempo" exigia "o mesmo lugar". Com o advento 
da disjunção entre espaço e tempo trazida pela telecomunicação, a experiência de 
simultaneidade separou-se de seu condicionamento espacial (THOMPSON, 1998, p. 
36).

Com as tecnologias de informação e comunicação contemporâneas, alteram-se

os padrões de difusão global dos produtos da mídia, o que tende a modificar, por sua vez, a 

apropriação desses materiais sígnícos com a "acentuação do simbólico distanciamento dos 

contextos espaço-temporais da vida cotidiana" (1998, p. 156).  Ainda que Thompson conceba

a apropriação dos produtos da mídia como "sempre um fenômeno localizado", as tecnologias 

de informação e comunicação permitem aos indivíduos "se distanciarem das condições da 

vida cotidiana - não literalmente, mas simbolicamente e imaginativamente" (1998, p. 156). 

É inegável, portanto, que as novas TIC provocam profundas  mudanças não 

apenas na forma de nos relacionarmos com as mídias ou com os seus aparatos tecnológicos, 

mas uma significativa re-elaboração de costumes, práticas, discursos, em função das novas 
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condições possibilitadas por elas. Niklas Luhmann (2005, pg. 15) lembra-nos que "aquilo que 

sabemos sobre nossa sociedade, ou mesmo sobre o mundo no qual vivemos, o sabemos pelos 

meios de comunicação". 

É sob essa perspectiva que Martin-Barbero (2009, p.22) afirma que mais que 

acessemos o mundo pela tecnologia, vivemos o mundo na tecnologia, ou seja, ela é a própria 

condição que possibilita a vida humana contemporânea “que foi durante séculos considerada 

como mero instrumento ou utensílio, ou seja, algo considerado de menor densidade cognitiva, 

transforma-se agora radicalmente a sua dimensão, passando a ser a condição estrutural das 

sociedades contemporâneas, uma vez que é plena de densidade simbólica e cultural65.” Essa 

nova condição que o autor nomeia de tecnicidade-mundo não pode ser algo isolado, ela muda 

ou tensiona a uma radical mudança na forma de entender as relações sociais.

O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 
comunicação deixa de ser meramente instrumental para avolumar-se, densificar-se e 
converter-se em estrutural. É por tal motivo que a tecnologia nos faz pensar hoje 
tanto em equipamentos como em novos modos de percepção e de linguagem, até 
novas sensibilidades e narrativas. A pergunta se torna então cada vez mais pertinente 
na medida em que a diversidade cultural da técnica, persistentemente observada 
pelos antropólogos, é rapidamente substituída pela existência de uma tecnicidade-
mundo que desvincula a tecnologia das heranças culturais, permitindo-lhe instalar-se 
em qualquer região ou país como dispositivo de produção em escala mundial: como 
um conector universal no globo. Ao mesmo tempo, ao aprofundar a divisão 
internacional do trabalho, a tecnicidade-mundo transforma as condições de produção 
rearticulando as relações entre países, mediante uma descentralização que concentra 
o poder econômico e uma desterritorialização que impulsiona a hibridação das 
culturas. (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 24)66

Tanto Martin-Barbero, quanto Thompson nos fazem pensar nas profundas

alterações dos modos de perceber o mundo e se relacionar em sociedade por conta das 

65
Tradução do pesquisador a partir do original: "que fue durante siglos considerada como mero 

instrumento o utensilio, es decir, algo desprovisto de la menor densidad cognitiva - ve ahora transformado su 
estatus radicalmente, pasando a constituirse en dimensión estructural de las sociedades contemporâneas a la vez 
que se llena de densidad simbólica y cultural"
66

Tradução do pesquisador a partir do original: “ El lugar de la cultura en la sociedad cambia  cuando la 
mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse 
y convertirse en estructural. De ahí que la tecnología remita hoy tanto o más que a unos aparatos a nuevos
modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. La pregunta por la técnica se nos 
vuelve entonces cada día más crucial en la medida en que la diversidad cultural de la técnica, 
persistentemente testimoniada por los antropólogos, es aceleradamente sustituida por la existencia de una 
tecnicidad-mundo que desvincula a la tecnología de las  herencias culturales permitiéndole instalarse en 
cualquier región o país  como dispositivo de producción a escala planetaria: como conector universal en lo 

global. Al mismo tiempo, al profundizar la división internacional del trabajo la tecnicidad-mundo trastorna 
las condiciones de producción rearticulando las relaciones entre países mediante una des-centralización que 
concentra el poder económico y una des-localización que empuja la hibridación de las culturas.” 
(MARTIN-BARBERO, p. 24)



79

condições possibilitadas pelas TIC. Ainda que não percebamos diretamente um julgamento de 

valor por parte desses autores, tipo "certo" ou "errado" sobre as implicações que estas 

alterações trazem, encontraremos, sem dificuldade, pensamentos entusiasmados da ação quase 

salvífica das novas TIC na sociedade. Belloni (2005, p. 21)  afirma que "as possibilidades são 

infinitas e inexploradas, e vão desde as 'casas ou automóveis inteligentes' até os andróides 

reais e virtuais para finalidades diversas, incluindo toda a diversidade dos jogos on line".

Atribuir qualidades às TIC como a panacéia para toda sorte de facilidades do 

cotidiano ou como desvirtuadora dos valores dos jovens, é não perceber que as tecnologias 

não possuem qualidades absolutas. A qualificação que fizermos será determinada pelo 

contexto na qual ela está localizada. Nicholas C. Burbules (2008, p. 33) ilustra bem essa 

condição quando afirma que "um sapato é um martelo, basta que alguém o use para este 

fim"67.

A tecnologia, lembra Burbules, "nunca é apenas uma máquina ou um objeto em 

si mesmo; é sempre o objeto e como se utiliza". Ou seja: como eu ajo com e sobre a 

tecnologia que age sobre mim. Então surge a pergunta: Nós temos interferência sobre o curso 

dos avanços tecnológicos ou somos apenas meros utilizadores condicionados a nos adequar às 

determinações que esses avanços das TIC estabelecem? Sobre isso, Orozco-Gómez (2002) 

responderia que não e sim. Não: "a tecnologia não é um resultado inevitável, nem natural, do 

avanço científico. Toda tecnologia podia e pode ser diferente, podia e pode ser outra, diversa" 

(p. 61). Sim: "devido a razões de mercado, grandes setores ficam de fora dos benefícios 

tecnológicos, ou tem de se contentar com benefícios tecnológicos de menor qualidade, 

quando, tecnicamente, poderiam desfrutar do mesmo que as minorias mais afortunadas" (p. 

62). Postman (1999, p.38), por sua vez, reforça essa ideia quando afirma que “os efeitos da 

tecnologia são sempre imprevisíveis. Mas não são sempre inevitáveis”.

Nossa relação com a tecnologia, portanto, não é meramente utilitária, por mais 

que a pensemos como tal. Nossa relação com a tecnologia é transformadora e re-

semantizadora. A tecnologia muda devido à ação do homem e muda a ação do homem devido 

à tecnologia. Ou seja, não existe neutralidade nas TIC, ainda que tomemos apenas seu caráter 

instrumental e tangível.

67 "Un zapato es un martillo en tanto alguien lo utilice con ese fin". Proferido no Seminário Internacional 
Como Las TIC transformam las escuelas, promovido pela Unesco e Unicef em 2007 e registrado no livro 
LAS TIC: del aula a la agenda política (2008).
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4.3 - EXPANSÕES PARA FUGIR DE UM "BIG BANG" TECNOLÓGICO: A 

DIMENSÃO RELACIONAL DA TIC

À medida que nos aprofundamos na pesquisa, vemos que as categorizações 

existentes das TIC não respondem às necessidades das análises que cada vez mais são feitas 

sobre esse tema e ainda constroem uma compreensão restrita do que sejam TIC. Em um senso 

comum, as TIC são entendidas como as práticas, suportes, mecanismos, equipamentos e 

mídias “modernas”, recentes, atuais e que representam o que "há-de-mais-avançado-nessas-

tecnologias". Dentro desse universo, podemos encontrar um recorte mais delimitador, que é o

das novas tecnologias de informação e comunicação, ou NTIC, como sendo o que é "mais-

avançado-dentre-os-mais-avançados. Essa categorização é rasa, pois evidencia  aspectos 

tecnicistas, ao mesmo tempo em que parece criar a sensação de uma valoração evolucionista

das tecnologias que se sobrepõem a outras. 

Proponho, portanto, considerarmos equivalentes processos, técnicas e 

instrumentos tão diversos, como uma pintura em Altamira68 ou um registro no Twitter69, e 

defini-los como TIC. Isto nos ajuda em alguns pontos como: perceber de forma mais 

cuidadosa os enlaces existentes nessas ações; em conseguir construir um trajeto histórico 

entre elas; evitar a ideia de um "Big Bang" das TIC, que em um determinado momento saímos 

de um "nada" para um “tudo” em tecnologias de informação e comunicação. No entanto, 

coloca-nos também algumas dificuldades, tais como: entender indiferenciadamente essas 

manifestações apenas como "mais do mesmo" e não nos ajudar a identificar as características 

particulares  de cada uma delas.

Se essa definição nos amplia um horizonte importante para compreender a 

trajetória histórica dessas tecnologias, também nos deixa um campo vago e impreciso que nos 

impede de tecer análises mais detalhadas sobre elas, principalmente quando as estudamos 

dentro de espaços específicos, como o da sala de aula, onde há posturas bem diferentes com 

relação a "tipos" de TIC. Podemos perceber diferenciações originais entre as TIC, que 

68 Altamira é o nome de uma caverna situada a 30 km da cidade de Santander, na Cantábria (Espanha), na qual 
se conserva um dos conjuntos pictóricos mais importantes da Pré-História. Pertence aos chamados períodos 
Magdaleniano (entre 16.500 e 14.000 anos atrás) e Solutreano (18.500 anos atrás), dentro do Paleolítico 
Superior. Descobertas em 1879, o realismo de suas cenas provocou, em um primeiro momento, um debate em 
torno de sua autenticidade, até ser aceita como uma obra artística realizada por homens do Paleolítico. 
(FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna_de_Altamira; acessado em 4 de julho de 2009)

69 Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários enviarem e lerem 
atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), através 
da própria Web ou por SMS. Em maio de 2009, um estudo analisou mais de 11 milhões e meio de contas de 
usuários. (FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter; acessado em 4 de julho de 2009)



81

estabelecem formas sistematizadas de relacionamento com o indivíduo, que são bem diversas

entre si.

Em razão disso é que, nesta dissertação, recorremos, como exercício conceitual 

e didático, a uma classificação das TIC em quatro categorias, que chamaremos de níveis, pois 

suas qualidades não são necessariamente excludentes. Na realidade, os níveis das experiências 

sensório-relacionais mediadas pelas TIC e das quais participam os indivíduos são 

complementares e, em muitos casos, cumulativos. Ressaltamos que não nos interessa nesta 

dissertação avaliarmos ou dissecarmos os aspectos maquínicos das TIC e por quais 

mecanismos elas operam, o que seria, para nós, como analisarmos a água do mar dentro de 

um aquário para tentarmos entender as ondas que se quebram na praia. O que nos interessa é a 

qualidade do processo comunicativo que se estabelece entre os indivíduos através da 

mediação dos mais diversos suportes70, maquínicos e estruturas. Partimos da concepção de 

TIC como todo tipo de precondição estrutural e tangível que possibilita e condiciona a relação 

comunicativa entre indivíduos. TIC, nesse caso, é marcada, sim, pela materialidade e pode ser 

tomada de forma isolada, porém é um suporte ou maquínico informacional e comunicativo em 

potencial, pois sua efetivação somente se dará no próprio ato comunicativo. Ou seja, a TIC, 

em si, não determina a qualidade da comunicação, pois esta será determinada pela interação 

que ocorre no processo comunicativo entre os indivíduos e o contexto comunicativo como um 

todo. Podemos dizer que as TIC guardam uma natureza própria que demarcam as 

possibilidades comunicativas que podem ser efetivadas por meio delas, mas em momento 

algum possuem poder autônomo de executar essas possibilidades na sua plenitude. Sua ação é 

determinada e condicionada reciprocamente também pelo processo comunicativo do qual faz 

parte. É sobre essa base que propomos pensar em quatro níveis de natureza de TIC, 

presenciais; teleativas; interativas e imersivas.

As TIC presenciais são marcadas pela sua tangibilidade no processo, sua não 

maleabilidade do seu conteúdo original, a fruição do ato ocorre em um mesmo tempo e local, 

a recepção no processo comunicacional é individual, intransferível e única. Nesse grupo, 

encontramos como elemento típico, o livro impresso.

As TIC teleativas possibilitam que "emissor/produtor" e 

"receptor/consumidor" estejam em locais e tempos diferentes. Por esta natureza, possibilita 

70 tomamos por suporte, a mesma abordagem que faz Martino (1999) ao defini-lo como algo material, tangível 
e que: "são apenas condições (imprescindíveis, mas não suficientes) para a comunicação; trata-se de 
componentes dos meios, contudo não são exatamente meios de comunicação, já que por si sós não 
comunicam."(p. 16)
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também que a produção e fruição possam acontecer em massa ao mesmo tempo para vários 

"receptores/consumidores", em locais diversos. A fruição é individual em um processo de 

significação coletiva, pois a difusão é coletiva. As TIC teleativas não permitem, por sua 

natureza, a interferência do receptor/consumidor na colaboração ou mudança do conteúdo 

veiculado. Nesse nível, encontram-se os meios de comunicação de massa - MCM, como rádio 

e televisão, mas também outros meios não massivos como o sistema interno de TV de um 

shopping, uma rádio escolar ou a internet. 

As TIC interativas  caracterizam-se por possibilitar que o sujeito, considerado 

em sua situação de “receptor”, interfira no conteúdo informacional do meio, conferindo novo 

sentido ao processo comunicacional. Por sua vez, este processo comunicativo ressignificado 

interpela de uma nova forma esse sujeito que responde com novas mudanças e interferências 

no conteúdo, criando um ciclo virtuoso. Nesse sentido, o receptor  torna-se também um ativo 

produtor do jogo comunicacional. Com o advento da tecnologia e da linguagem digital, o 

desenvolvimento de uma infinidade de experiências com base em TIC interativas tem se 

tornado possível. As redes sociais baseadas na internet são os exemplos mais atuais, assim 

como os jogos eletrônicos também o são. 

As TIC de nível interativas são as mais desafiadoras quanto a sua inserção em 

uma circunscrição, pois podemos caracterizá-las como os suportes, maquínicos e estruturas

considerados mais modernos como o Orkut ou um iPad, mas também se apresentam em 

instrumentos mais simples como a lousa escolar, em que originalmente é pensada para ser 

repositório de conteúdos para um processo comunicacional, pois o que define a TIC interativa 

é o poder de interferência original no conteúdo do meio comunicacional. 

As TIC imersivas possibilitam a radicalização da experiência sensório-

relacional com os sujeitos no processo comunicativo, pois eles se inserem em um contexto em 

que informação e ambiente espacial se integram ou tendem a se confundir. As TIC imersivas 

mais conhecidas atualmente são as sessões de cinema 3D71. Porém, já é grande a quantidade 

de estudos e experiências com a Realidade Aumentada, ou RA, e jogos que usam esses 

princípios começam a povoar as prateleiras das lojas de varejo. As TIC imersivas, quando 

analisamos suas qualidades, podem assumir inúmeras formas e condições relacionadas a sua 

tangibilidade, maleabilidade informacional, temporalidade e espacialidade. Por essas 

71 as primeiras experiências com cinema 3D datam da década de 50, porém a qualidade e as condições de 
produção da época tornaram essa tecnologia inviável industrialmente, restringindo-se a salas especiais,
apenas. Hoje, a indústria  utiliza-se das novas tecnologias para obter o mesmo efeito de imersão dentro da 
narrativa fílmica e avança na popularização dessa mídia.
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condições é que podemos também pensar as TIC imersivas como uma condição “adicional” 

que pode ser agregada aos outros tipos de TIC.

PARENTE (1999), ao falar de experiências que "constituem o ponto de 

encontro entre as tecnologias da imagem e a representação do espaço urbano" (1999, p.48), 

apresenta como exemplo a Tavoletta de Brunelleschi, datada de 1415, que consideramos uma 

das primeiras experiências de TIC imersivas. Cita também, mais recentemente, já como 

produto da indústria cultural, o Visorama, de 195072.

As TIC de primeiro nível, as TIC presenciais, são as que identificamos também 

como tecnologias e meios tradicionais que, via de regra, não estão imediatamente vinculadas à 

ideia de algo "moderno" ou de "alta tecnologia". É ainda nesse grupo que tende a haver uma 

desconsideração conceitual de muitos meios como sendo TIC, talvez também pela sua 

indissociabilidade do conteúdo, o “meio é o próprio conteúdo”. Já as TIC teleativas, 

juntamente com as interativas e imersivas, podem ser identificadas dentro do que tacitamente 

se conhece como Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, as NTIC.

Thompson (1998) analisa os processos comunicacionais e os distingue pela 

qualidade da interação que provocam e experimentam os sujeitos “produtores” e “receptores”

ao lidar com eles. Os meios são agrupados de maneira generalista com relação às TIC, pois 

importava mais determinar como se estabeleciam concretamente os laços comunicantes do 

que perceber as nuances desse processo na apropriação e construção de sentidos dos sujeitos 

no uso de meios, estratégias e tecnologias diversas. Thompson define três tipos de interação: 

face a face, mediada e quase-interação-mediada. Tomamos as contribuições dessa 

classificação das interações para tentar perceber onde a classificação das TIC ora proposta se 

equivale, situa-se e onde estabelece novas abordagens. 

Na primeira interação indicada por Thompson (1998, p.78), parece que uma 

mídia ou tecnologia comunicativa é anulada e o contexto de co-presença valorizado onde "os 

participantes estão imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de 

espaço e de tempo." As TIC presenciais, na forma como entendemos, inserem-se na interação 

presencial definida por Thompson, porém sem considerarmos se existe um ou mais sujeitos

no processo, pois lembramos que estamos sugerindo uma classificação que leve em conta a 

experiência do sujeito com o meio do processo comunicacional. Um pai que lê um livro de 

72
Não mais nos deteremos na análise dessa tecnologia, haja vista não encontrarmos nenhuma mídia 

representante das TIC imersivas no espaço da escola e seu uso difundido ainda é uma promessa para os próximos 
anos ou décadas. 
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historinhas para o filho e depois, sozinho, lê um livro acadêmico estabelece uma relação 

similar com o livro de decodificação e construção de sentidos a partir de códigos impressos 

em papel e não interfere no conteúdo desse meio. Esta segunda possibilidade (da leitura 

isolada do livro) é o que Thompson considera como interação mediada, a situação em que os 

sujeitos não se encontram no mesmo espaço ou tempo e conseguem se comunicar pelo "uso 

de um meio técnico que possibilitam a transmissão de informação e conteúdo simbólico". 

Sob a ótica da classificação das TIC, a interação mediada compreende todas as 

interações nas quais os processos se efetivem com a presença de um meio. Nesse caso, todos 

os níveis de TIC que classificamos podem estar associados a interações mediadas, pois, para 

nossa análise, toda e qualquer mensagem que se efetive para um sujeito tem, em certo grau, a 

necessidade de um meio qualquer. No caso das quase-interações-mediadas, o uso dos meios 

de comunicação de massa é apontado como o elemento definidor, há, nesse caso, a 

identificação direta com as TIC teleativas, no entanto as condições que se estabelecem entre 

sujeitos e os meios teleativos não se restringem apenas aos meios massivos, como já 

apontamos.

Na classificação de Thompson, não há uma interação específica para as 

relações comunicacionais que se utilizam de tecnologias, como computadores, internet e suas 

dinâmicas. Elas são consideradas apenas como interações mediadas. A definição não incorre 

em erro, haja vista que se configura mesmo como tal e o autor desenvolveu a classificação 

sob uma perspectiva mais ampla do processo comunicativo.  No caso desta pesquisa, contudo, 

esta abordagem não nos ajuda a delinear as potencialidades  especificas que as tecnologias 

apresentam em comparação com outras como a TV, uma carta ou uma lousa. Os processos 

comunicacionais mediados por TIC interativas estabelecem uma dinâmica de intervenção com 

o sujeito comunicante que não é encontrada em outras mídias. Ademais, quando analisamos 

as TIC dentro do espaço da escola,  deparamo-nos com um engessamento ou restrições das 

potenciais dinâmicas que podem ser estabelecidas nos processos comunicacionais com a 

mediação das TIC interativas.
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4.4 - OLHARES EM PARALAXE: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS 

PROFESSORES ACERCA DAS TIC

Como apresentado no primeiro capítulo, aplicamos um breve questionário com 

os professores das duas escolas selecionadas, no intuito de obter uma compreensão geral dos 

professores sobre as TIC.  Foram entregues cerca de quarenta questionários, sendo que, 

destes, obtivemos 21 preenchidos. O questionário continha três perguntas:

1) Quais recursos e materiais pedagógicos você costuma usar em sala de aula? 

Cite os três mais importantes.

2) O que você utiliza em seu dia-a-dia que é uma tecnologia de informação e 

comunicação?

3) O que você usa em sala de aula que é uma tecnologia de informação e 

comunicação?

A ideia central do questionário era possibilitar aos professores identificar os 

meios comunicacionais que usavam em sala de aula e registrarem qual TIC usavam em sala 

de aula. Este instrumento do questionário nos permitiu construir uma análise inicial acerca de 

como os professores percebem o que seja uma TIC e sua inserção no trabalho educacional. 

Também identificamos quais TIC utilizavam em seu cotidiano, para além da sala de aula. 

Pelas respostas, constatamos que os professores não identificavam com a mesma frequência, 

na resposta três, elementos citados na resposta um e o que mais sofreu essa diferença foi o 

livro, porém, quando um item que figurava na resposta um,  repetia-se na resposta dois, era 

maior sua citação na resposta três. Notamos também que havia um grupo de tecnologias 

comunicacionais mais recorrentes que figuravam na primeira resposta e que guardavam 

similitudes entre si, segundo a classificação dos níveis de  TIC.  Propusemo-nos, portanto, a 

pensar as TIC pelos níveis de dinâmicas que se estabelecem com os sujeitos comunicantes.   

Organizamos os dados obtidos com base nesses níveis de TIC, resultando um quadro inicial 

como o que segue: 



86

QUADRO 7 - USO DAS TIC POR PROFESSORES EM SALA DE AULA E NO 
SEU COTIDIANO, POR CITAÇÃO E SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DAS TIC
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Quando dispomos os dados como apresentados e agrupamos segundo a 

classificação proposta nesta dissertação, percebemos que os elementos comunicacionais os 

quais os professores mais recorrem em sala de aula são os das TIC presenciais, seguidos das 

teleativas e, por último, as interativas. No entanto, quando se referem ao uso das TIC fora da 

sala de aula, as TIC teleativas empatam com as presenciais. 

Observamos que as dinâmicas comunicacionais que se processam mediante a 

QUADRO 9 - COMPARATIVO DAS DEZ TIC MAIS CITADAS ENTRE AS  
RESPOSTAS UM E A RESPOSTA TRÊS

QUADRO 8 - COMPARATIVO DO USO DAS TIC POR PROFESSORES, POR 
GRUPOS DE TIC
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ação do professor em sala de aula e as que ele vivencia fora desse espaço são 

consideravelmente diferentes. Com exceção dos livros e revistas, quase todos os outros meios 

apresentam mudanças significativas.  Quando tomamos esses dados em forma percentual, 

notamos mais marcadamente essa mudança na percepção do uso pelos professores.

De todas as citações realizadas que fazem referências às TIC presenciais, cerca 

de vinte por cento foram identificadas como presentes no dia-a-dia do professor, para além da 

escola. Sob esse mesmo ponto, as interativas mostraram a metade das citações, indicando 

quase nenhum envolvimento dessas TIC nos processos educacionais desenvolvidos pelos 

professores, mas que identificaram usá-las com certa regularidade fora do espaço escolar.

Segundo os relatos apresentados em capítulos anteriores, os professores

demonstravam não ter muito contato com os meios das TIC interativas, como computadores e 

internet, porém afirmavam que seus alunos dominavam esses meios e possuíam contato muito 

intenso com eles.

QUADRO 10 - PERCENTUAL DAS CITAÇÕES DAS TIC PELOS PROFESSORES,
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DAS TIC
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(...) Tudo eles veem através... Eles tem a lan-house, quem não tem computador em 
casa, que já vai. Tem Orkut, uma série de coisas. Tem as mensagens. E, quando 
menos, eles têm os video games.(12.10)

Quanto a este aspecto, avaliamos que as diferenças encontradas no uso das TIC 

presenciais, em paralelo com as TIC interativas, na rotina da sala de aula e fora dela, quando 

observada sob a ótica do aluno, devam ser mais marcantes ainda do que a apresentada no 

cotidiano do professor. Podemos pensar que essas diferenças se devem primeiramente à falta 

de condições estruturais das escolas públicas de uma maneira geral, como já discutimos nesta 

dissertação. A partir desse ponto, as duas escolas analisadas revelam condições estruturais de 

desenvolvimento sistemático de várias atividades com o uso de meios comunicacionais das 

TIC teleativas e interativas (entre elas, rádio, blogs, produção de vídeo, fotografia, entre 

outras), porém observamos que o uso dessas TIC aparecia em projetos educacionais de 

curtíssimo período, localizados a uma ou, no máximo, duas disciplinas e ainda a atividades 

esporádicas.

Se na escola nós tivermos essa possibilidade de utilizar esses recursos, mas de uma 
forma cotidiana, não de uma forma esporádica, uma vez por mês, uma vez em 15 
dias, mas que, no dia a dia, o professor tivesse a oportunidade de utilizar recurso, 
seria muito mais interessante. Talvez até diminuiria mais essa questão da 
indisciplina, como nós comentamos aqui, porque o aluno teria mais vontade de 
investigar, mais vontade de procurar conhecimento, de saber, e tal. E eu acho que as 
aulas também ficariam mais interessantes nesse sentido.  (03.31) 

Outra questão levantada pelos relatos foi que, nessas escolas, muitas vezes, o 

emprego de  TIC interativas, como o computador, é percebido pelos professores e alunos 

como "algo que escapa do cunho escolar".

Sendo que a educação é uma coisa assim, que, por trás dos bastidores, alguns 
pensam que o uso dessas tecnologias talvez seja, ou de alguma dessas tecnologias, 
talvez seja algo, vamos dizer, que o professor não queira dar aula – enrolação. “Ah, 
o professor levou os alunos no laboratório de informática; ele não preparou 
aula. Os meninos vão ficar brincando no computador”.(03.22)

Então eles se empolgam, eles dizem “Tia, vamos de novo lá pro computador”. Então 
assim, a inovação que a tecnologia traz mexe com auto-estima deles, né. É tanto que 
a demanda para o laboratório é grande. (...) Porque ele ficam querendo enganar os 
estagiários que estão no laboratório, não são do Mais Educação, né. (...) às vezes 
eles dizem assim: “Eu vou Tia, mas no outro horário a senhora deixa eu ir lá pro 
laboratório?”, né? Às vezes ele até negocia [para ir ao LIE]. (05.12)

Poderíamos imaginar que o marcante predomínio das TIC presenciais, no 

espaço da escola, em comparação com as TIC teleativas e interativas, devesse-se a uma 
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percepção dos gestores e professores de que as novas TIC não agregariam valor ao processo 

educacional. O que constatamos, porém, foi que, em geral, os professores e gestores  

mostravam-se favoráveis ao uso dessas TIC na sala de aula, enumerando vários aspectos que 

denotavam até a urgente necessidade dessa inserção no trabalho pedagógico. Entre as razões 

alegadas pelos professores, encontramos o aspecto sensorial como elemento dinamizador do 

processo cognitivo:

Você vai tá enriquecendo a visão do aluno, onde você, ali no filme eu vou ter uma 
sensação visual do que de repente na minha falação da aula eles não conseguiam ver 
e ali a televisão ta mostrando a imagem é assim que acontece ou foi assim que 
poderia ter acontecido. Nem todos os filmes são reais, né... (01.24)

Existe, existe diferença. Eu acho assim, você trabalhar utilizando vídeos, utilizando 
computador, para pesquisa, torna-se muito mais atraente para o nosso aluno.
(10.11)

Que ele capta muito mais rápido, porque o aluno, quando eles se envolve, ele faz 
pergunta. O aluno, quando ele não tá envolvido, ele não faz pergunta. O aluno só faz 
pergunta, não é nem pela dúvida, é pelo envolvimento dele dentro da sala de aula. 
(06.13)

São destacados também o aspecto lúdico e a afinidade que as crianças e jovens 

estabelecem com as TIC teleativas e interativas:

O lado lúdico, visual, porque o visual fica muito. E outra coisa: eles estão ali 
juntos, ao mesmo tempo. Um faz um comentário, outro faz outro. E poderia ser que, 
no livro, alguns não se ligassem muito. A leitura, para eles, é algo que é 
“massificante”; eles não querem ler. (11.15)

Já que o aluno gosta tanto, é isso é que eu vejo. O aluno gosta tanto de um 
computador, gosta tanto de uma TV, gosta tanto de um vídeo. Então eu acho que 
ela tem um grande potencial pra isso. Agora o quê que a gente precisa fazer é 
descobrir qual é a didática de utilizar essas tecnologias. (13.14)

Outro fator indicado pelos professores para a necessária inserção das novas 

TIC na sala de aula é a percepção da difusão desses meios nos outros espaços da vida 

cotidiana e da sua proximidade com o jovem:

O quê eu acredito, assim, que você inserir essas tecnologias que eles já usam no dia 
a dia, que faz parte do dia a dia deles, só vai melhorar. O livro, o convencional, 
que nós usávamos antes, é menos atraente para eles. (...) É algo que veio, acho que é 
importante. Porque quem não utilizar hoje vai ficar atrasado, vai ficar aquém. E nós 
não podemos tirar isso que está no mundo, algo que é mundial. (10.13(...)15)
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Nesta fala notamos uma condição de ruptura ou embate entre TIC presenciais, 

percebida pelos professores como vinculada a uma tradicionalidade, e as TIC consideradas 

novas ou atuais, que identificamos como as teleativas e as interativas.  Esta condição se 

repetiu em quase todas as falas dos depoentes quando perguntamos sobre a inserção das novas 

TIC na sala de aula. Diante desses depoimentos que exaltam a importância ou disponibilidade 

dos professores para inserção de novas TIC, é que podemos estabelecer uma condição de 

deslocamento do que os professores expressam e a referente prática escolar ligada às TIC.

Mas aí vem a questão estrutural, a organiza... o, é, a limitação do professor, né, que 
tradicionalmente ou convencionalmente, sei lá, ele aprendeu o que tem que ensinar 
no quadro e não sai disso, né, tem uma tremenda insegurança. Até eu vejo isso até 
nos professores que eu considero mais sensível pra questão, ainda vejo isso, essa 
insegurança da mídia, de trabalhar no computador, né. Mas o que gente percebe, que 
é a questão da aprendizagem do aluno mexe muito com a auto-estima deles, auto-
confiança, mexe muito nisso, eu sinto essa alegria neles e o prazer de fazer alguma 
coisa lá dentro, né. Produzir e a gente vê que em muitos casos tem resultado, tem 
avanço nesse sentido, né. (05.12)

Neste capítulo, apresentamos como o conceito de tecnologia não é algo 

passível de uma leitura única. Seu entendimento é resultado de disputas no campo acadêmico, 

cultural e  industrial que o moldam e o distorcem conforme as próprias estruturas que 

configuram esses campos. O conceito de Tecnologias de Informação e Comunicação sofre 

também com essas "disputas", principalmente porque seu emprego é cada vez mais presente 

na nossa sociedade, deixando de se configurar como termo específico de uma área técnica 

restrita.

Estas mudanças percebidas na conceituação do que consideramos como TIC 

acontecem impulsionadas, por sua vez, pelas configurações estruturais que as TIC assumem 

na nossa sociedade, qualificada por Martin-Barbero de "tecnicidade-mundo". A tecnologia 

passa a configurar uma dimensão constitutiva da sociedade contemporânea e, como tal, 

interpela, tensiona e  ressignifica todos os espaços sociais dessa vida contemporânea. A 

escola, como não poderia deixar de ser, vivencia também essa mudança e as TIC passam a 

fazer parte da análise de políticas públicas voltadas para essa área, da pauta de reuniões de 

avaliação pedagógica e dos debates acerca de metodologias de ensino estruturadas nessas 

TIC. Notamos, porém, que a inserção dessas TIC não se processam de maneira passiva, 

ordeira, sem ruídos, mas integra um intenso movimento de negociação, rupturas, 

distanciamento e aproximações que, para o bem ou para o mal, tem potencial para provocar 

uma re-elaboração do sistema escolar e até mesmo do sentido de escola.
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Nessa conjuntura, o termo TIC  esvazia-se, pois tenta dar conta de um sem-

números de condições e fenômenos marcados pelos processos informacionais e 

comunicacionais que se operam mediados por essas tecnologias. Propomos então categorizar

essas TIC pelo estabelecimento do que chamamos de experiência sensório-relacional com o 

sujeito comunicante. Com base nesta definição, avaliamos as respostas dos professores 

pesquisados e identificamos que ocorriam profundas diferenças na inserção dessas TIC na 

vida desses professores, conforme se analisava o espaço da escola e fora dela.  Percebemos 

que existia, portanto, o que poderíamos chamar de um deslocamento entre as percepções do 

que se entendia como TIC e as práticas desses professores no uso destas no espaço escola.

No quinto e último capítulo, analisamos esse deslocamento e as outras causas e 

implicações ligadas a ele, assim como retomamos e aprofundamos algumas percepções e 

posturas dos professores apresentadas neste capítulo.
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CAPÍTULO CINCO - ENTRE TRADICIONALIDADES E 
DESLOCAMENTOS

5.1 - O "MUNDO" DA ESCOLA E O OUTRO "MUNDO" MEDIADOS PELAS TIC

A escola é possivelmente um dos espaços mais estimulantes para tentar 

entendermos como se desenvolvem  os processos comunicativos e como eles repercutem entre 

os indivíduos, principalmente quando estes processos convidam a novas dinâmicas no 

convívio social. A comunicação, como aponta Vera França, é um “processo social básico de 

produção e compartilhamento de sentido através da materialização de formas simbólicas” (in 

HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA: 2007, p.41). Sob esse aspecto, a escola formal é o 

espaço sistematizado, social e politicamente, onde muito dos “processos de produção de 

sentido” se materializam. Daí que não podemos pensar os processos educacionais cindidos 

dos processos comunicacionais.  Adilson Citelli (2000) lembra que a produção dos sentidos 

das mensagens dos meios de comunicação ocorre nas idas e vindas dos jogos dialógicos e a 

escola é considerada um lugar naturalmente interdiscursivo desses jogos e "estão destinadas a 

trabalhar com a pluralidade de códigos e linguagens" (p. 146). 

Analisar essas dinâmicas na mudança dos suportes comunicacionais é 

importante para entendermos como se (re) constroem os laços comunicacionais entre os 

indivíduos e como, a partir daí, estabelecem-se os contratos dialógicos que estruturam o corpo 

social. Porém, no ambiente da escola, como já apresentamos, essas mudanças ganham relevos 

e contornos mais acentuados que possibilitam ao pesquisador identificar aspectos que 

poderiam passar despercebidos em outras condições ou espaços sociais, tais como a  

percepção de um espaço "invadido" pelas mudanças instauradas por novas práticas 

comunicacionais.

Como já analisamos em capítulos anteriores, muitos autores (Soares, 1999; 

Rivoltella, 2001; Citelli, 2000; Fisher, 2001) dedicam-se ao estudo do "nascimento" ou 

desenvolvimento de uma zona de confluência entre a comunicação e a educação, que se torna 

cada vez mais identificável como um campo específico de investigação. Talvez por sua 

característica naturalmente híbrida, a construção de seu corpus teórico é algo extremamente 

complexo e controverso, fato que reflete até mesmo no nome que busca definir essa zona 

fronteiriça. O discurso desses autores parece, no entanto, ser unânime em relação a um 
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aspecto: a importância e até a urgência da utilização das tecnologias de comunicação e 

educação por professores para o fazer educacional. Na outra ponta da escola, especificamente 

com base no conjunto dos depoimentos coletados nas escolas pesquisadas, não encontramos 

com a mesma intensidade sintonia com esse discurso sobre a urgência e a necessidade da 

presença das NTIC na educação, nem tampouco identificamos consonância discurso-prática

dentro do espaço escolar quanto à utilização das TIC. 

Pesquisador: Logo nas primeiras respostas que você me deu, você me falou que 
alguns não gostam de usar realmente novas tecnologias?

Pois é, em torno de 80% dos professores tem interesse [de usar a tecnologia], os 
20% devido a não ter... a ser analfabeto digital mesmo, então eu não vou ensinar o 
que eu não sei. (01.31)

Pesquisador: Em torno de 80% tem interesse?

80%  tem interesse sim, tem essa possibilidade. (01.32)

Pesquisador: Mas não utiliza por causa dessa falta de capacitação73?

Sim. (01.33)

Pesquisador: E os outros 20% não utilizam a tecnologia. Por serem analfabetos 
digitais74?

Sim, por serem analfabetos digitais ou por não querer, ou não acreditar. (01.34)

Pesquisador: Você está [situado] aonde [entre essa posturas]?

[silêncio alguns segundos] Vai depender do contexto da situação! (01.35)

Em muitos momentos, a postura é de descrédito:

73
a pergunta faz referência ao que o professor já havia relatado: Pesquisador: - De uma maneira geral, 

falando do sistema público, você acha satisfatório o uso dessas novas tecnologias e dos meios de 
comunicação?

Acho que não, é insatisfatório e ao mesmo tempo sim, nas condições que é ofertada onde muitas escolas 
nem uma simples televisão tem, então como o profissional vai utilizar esse mecanismo de dvd a televisão da 
exibição de filmes através da televisão se não existe o aparelho de dvd, se não existe a televisão. Então dentro do 
sistema público na realidade que nós temos, acredito que seja satisfatório o que faltaria é mais o empenho de 
algumas instituições, falando da realidade do Estado, a maioria das escolas do Estado possuem laboratórios de 
informática, um ou dois e infelizmente os professores que estão lá não são capacitados devidamente há uma 
carência enorme, mas isso devido a formação. (01.27) Essa falta de treinamento essa falta de capacitação e 
então apenas ficam na questão, repetindo mais uma vez um exemplo trivial, mais o do filme, o que é possível.
(01.30 )

74
a pergunta faz referência ao que o professor já havia relatado em dois momentos, um deles na própria 

resposta (01.31) e o outro um pouco antes desse momento: Pesquisador: Partindo do que você falou, por que 
você acha que há professores que usam e professores que não usam essas novas tecnologias, tecnologias de 
comunicação, meios de comunicação dentro do trabalho educacional?

Muitos professores na escola que eu trabalho eles são analfabetos de informática é “analfabytes”,
então se eu não sei utilizar como eu vou passar isso pro meu aluno? Não posso ensinar o que eu não sei, eu não 
posso ensinar através de mecanismos que eu não tenha pleno conhecimento. (01.15) 
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Tu acha que esse TIC é muito pretensioso, tu num acha não? Didaticamente 
falando? Onde é que fica a didática aí? (08.11)

Em outra ocasiões, a percepção de distanciamento que esses professores muitas 

vezes demonstravam entre sua prática educativa e os meios  comunicacionais e 

informacionais era revelada pela incredulidade manifesta de falas como esta:

(...) mas dentro da minha realidade eu não conheço nenhum mecanismo que seja 
utilizado é possível quando se cria um blog e faz-se um trabalho de português de 
literatura, mas eu não conheço, só conheço mesmo pela revista Nova Escola75 que eu 
não sei se é verdade pode ser uma montagem porque infelizmente existe muita 
falácia tanto no meio educacional quanto na sociedade que realmente é usado, como 
eu não conheço eu não acredito. Sou igual a São Tomé, felizmente muitos 
professores dizem que fazem, mas na realidade eu ainda não vi, pode até existir, mas 
eu ainda não vi. (01.19)

A invisibilidade de que fala o professor quando se refere às novas tecnologias 

na educação não pode ser entendida como a noção de invisibilidade de que fala McLuhan 

sobre o enraizamento dessas tecnologias informacionais e comunicacionais no nosso 

cotidiano que “se tornam ‘invisíveis’ aos nossos olhos por estarem irremediavelmente ligadas 

a nós. Fazem parte do nosso corpo e ampliam nossas possibilidades de relação com o outro” ( 

1969, p.17). A invisibilidade citada pelo professor demonstra o distanciamento que  suas 

práticas educacionais estão das NTIC, ainda que, em sua entrevista, reconheça a importância 

da presença dessas tecnologias:

Você vai tá enriquecendo a visão do aluno, onde você, ali no filme eu vou ter uma 
sensação visual do que de repente na minha falação da aula eles não conseguiam 
ver e ali a televisão tá mostrando a imagem: "é assim que acontece" ou "foi assim 
que poderia ter acontecido". (01.24)

E também se considere um sujeito familiarizado com as novas tecnologias:

Eu sou uma pessoa que gosto [da tecnologia], utilizo bastante os meios eletrônicos, 
atualmente faço curso de graduação semi-presencial pela UFC, então eu sou assim 
uma pessoa que está atenta a essas novas metodologias. Procuro me reciclar. (01.38)

Essa postura em termos do uso das TIC, no entanto, não se constitui prática 

isolada, restrita a um professor do grupo de treze entrevistados, foi, porém, uma das 

características encontradas também no grupo maior analisado por intermédio dos 

questionários.

75 Revista educacional de linguagem acessível para o grande público, de circulação mensal distribuída pela 
Editora Abril.
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Os dez elementos mais citados ao se questionar "quais recursos e materiais 

pedagógicos você costuma usar em sala de aula?" têm o livro como principal recurso, além de 

meios impressos equivalentes como jornais e revistas. No entanto, quando indagados sobre o 

"quê você usa no seu dia-a-dia que é uma tecnologia de informação e comunicação?", dentre 

os dez mais citados,  as revistas e os jornais são novamente citados, mas o livro deixa de ser o 

elemento principal. Neste segundo caso, aparecem a televisão, a internet e o computador em 

lugar de destaque em relação à posição que tiveram na primeira resposta. O dado evidencia 

que as dinâmicas comunicacionais vividas no cotidiano dos professores participantes dessa 

pesquisa não correspondem às dinâmicas instauradas por eles dentro da sala de aula.

O espaço escolar é marcado pelo uso sistemático de tecnologias informacionais 

e comunicacionais que chamamos, na nossa categorização, de nível presencial, ou seja, que se 

estabelecem pelo caráter tangível de um meio presente no mesmo espaço físico e temporal da 

relação, cujo meio não sofre intervenção no seu conteúdo pela ação dos agentes envolvidos no 

processo. Por outro lado, quando os professores se referem aos processos comunicacionais 

que vivenciam fora do espaço da escola, identificamos claramente a presença destacada das 

TIC de níveis teleativos e interativos. A presença das TIC em sala de aula, embora 

reconhecida como importante, configura-se como uma exigência ainda transposta para o 

futuro.

(...)Então eu acho que esse professor que, ainda é bastante resistente às novas 
tecnologias, às novas maneiras de dar uma boa aula, este professor ele vai um dia 
precisar dessa tecnologia e vai ter que fazer uma nova mudança dentro da sala 
de aula. Até mesmo porque, não sei se você sabe, no Uruguai foi dado, né, para 
cada professor e aluno, né.  Foi notebook ou foi computador? (07.22)
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Eu acho que é importante, sim, até porque é algo que veio, e nós não vamos voltar. É 
algo que veio, acho que é importante. Porque quem não utilizar hoje vai ficar 
atrasado, vai ficar aquém. E nós não podemos tirar isso que está no mundo, 
algo que é mundial. Agora, aliado a isso, tanto os professores precisam ser 
preparados, como nós precisamos descobrir maneiras de trabalhar isso sem que 
interfira na qualidade do ensino, na qualidade de leitura dos nossos alunos. (10.15)

A forma como os professores  referem-se à presença das NTIC na sociedade 

expressa um caráter fatalista e inarredável. Com isso, a sua introdução no âmbito pedagógico 

é compulsória. Também é marcante o deslocamento que os professores percebem da escola 

em referência ao "mundo", emprestando-lhe uma autonomia tal que faz parecer que os 

processos  socializadores vividos no "mundo" não dizem respeito à escola, que é por eles 

"contaminada" ou "invadida".

Claro. Como é uma tecnologia, então vai depender de como ela vai ser 
trabalhada. Todas elas têm um potencial de serem trabalhadas na sala de aula, 
já que elas estão aí, e no mundo. Então a escola tem que lançar mão disso, para 
poder, como eu disse, formar esses cidadãos. Você pode usar um computador, fazer 
um blog, usar o livro didático, o rádio, o vídeo. Faz um filme, posta no You Tube. 
Tudo isso, em tese, você pode usar na sala de aula, porque é o que está aí no 
mundo, é a linguagem do dia a dia deles. (12.26)

Da mesma forma, há uma desvinculação sobre a pertença dessas mudanças e as 

sociabilidades instauradas por essas novas tecnologias nas quais os professores as percebem 

vinculadas diretamente, ou naturalmente, aos seus alunos e não a eles próprios, expressando a 

ideia de que "no meu tempo não era assim". Percebemos nas falas dos professores uma busca 

permanente em definir as marcas identitárias do que significa “ser professor” e “ser aluno". 

Silva (2008) lembra-nos que a identidade é "um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo", a identidade está "ligada a estruturas discursivas e narrativas" e possuem 

"estreitas conexões com relações de poder."(2008, p.97). O autor destaca que vivemos em 

uma sociedade cada vez mais "difusa e descentrada" e essa identificação/diferenciação 

assume uma multidimensionalidade, então, "o outro é o outro gênero, o outro é a cor 

diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a outra nacionalidade, 

o outro é o corpo diferente."(2008, p.97). Acrescentamos ainda que o outro é a outra idade, o 

outro é a outra fala, o outro é a outra "tribo".

Assim, a possível assunção dos meios de comunicação pela escola, em 

especial, as NTIC, enfrenta desafios e conflitos que são condicionados também pelas 

características que definem o próprio espaço da escola na sociedade e que se presentificam na 

estrutura escolar. Dentre eles, destacamos, nesta reflexão, a convivência de grupos etários 
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bem definidos e estratificados por seu nível de apoderamento linguístico e informacional, 

alunos/educandos76. Com base neste escalonamento, eles são submetidos a um grupo de idade 

maior que controla ou organiza este processo de apoderamento, professores/educadores77.

Residem, portanto, na escola, diferenças etárias importantes que resultam em espaços de 

poder também bem identificáveis que marcam as identidades e diferenciações desses grupos 

que, por sua vez, associam-se a distintos níveis de apoderamento linguístico, instrumental e 

social.

E eu tentava, eu ia em busca da linguagem deles. Eu acho que as diferenças não 
eram tão grandes por conta disso. Mas eu senti... logo quando eu comecei a dar aula, 
eu senti uma certa dificuldade de entrar na linguagem deles, de entrar no 
mundo em que eles vivem, porque você não pode se afastar da realidade deles. 
(12.17)

O espaço da escola é, portanto, um espaço de embates, de conflitos constantes 

associados a processos de diferenciação. Se ampliarmos um pouco mais esses conflitos para 

as estruturas e processo sociais contemporâneos, veremos que a escola vivencia também a 

"pluralização" dos sentidos, como postulam Berguer e Luckmann (2004). Um processo que 

está associado à ampliação sem precedentes do acesso à informação e ao conhecimento de 

outras culturas além dos grupos primários de convivência:

Os meios de comunicação que exibem constantemente e com insistência uma 
pluralidade de modos de pensar e viver: tanto por material impresso que, com base 
na alfabetização massificada, foi difundido entre a população inteira através da 
obrigatoriedade escolar, quanto pelos meios eletrônicos mais modernos. Se não for 
possível limitar a interação, causada pela pluralização, por "muros" de um outro 
tipo, o pluralismo se tornará plenamente atuante e, com isso, também uma de suas 
consequências: a crise "estrutural" de sentido. (BERGUER, LUCKMANN, 2004, p. 
49)

É então sob a ótica de processos complexos, marcados por diferenciações e 

crises de sentido, que se cria uma percepção de “dentro-fora” da escola que é muito presente 

no discurso dos professores.

(...) O seguinte, a gente tem que ter consciência que o nosso aluno recebe mais 
informação fora do que dentro da sala de aula, em todos os sentidos. Porque 
hoje nós temos, televisão fechada, televisão semi-aberta e televisão aberta. Hoje ele
liga a televisão tem no mínimo 12, 13 canais. E o nosso aluno, ele está 
constantemente sendo bombardeado de informações. (06.17)

Pronto! A mídia, a expansão da mídia, da, da, em todos os aspectos é onde ela entra, 

76 Entendemos que existem diferenças conceituais importantes nos usos dos termos 
aluno ou educando, assim como professor ou educador, porém, para o trabalho em questão, 
não aprofundaremos esta questão.
77 Idem.
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né. É como se lá fora fosse mais interessante do que a escola, e que a gente sabe 
que muita situação o aluno tá na frente do professor atualmente, né. Porque? Porque 
ele tem acesso a buscar esses conhecimentos, basta ele querer. (05.05)

(...) O jovem de hoje ele tá muito mais lá na frente, tanto em termos de 
conhecimento também, né. Ele tá aprendendo muita coisa lá fora. Antes não, eu 
fui do tempo da escola, eu me vejo assim, que eu só aprendi mais dentro da 
escola, pelo menos até chegar ao ensino médio, né. Não sei se é porque eu tive 
assim uma educação muito (com a mão direita fechada dá três batidinhas rápidas na 
mão esquerda espalmada) rígida assim, minha vó não liberava muito a gente. (05.04)

Se eles usassem essas tecnologias dentro da pesquisa. Mas eu digo assim, eles 
mexem, eles conhecem o computador, eles sabem fazer muita coisa nele, mas talvez 
ele esteja usando em benefícios dele mesmo. Pelo menos aqui dentro da escola a 
gente sabe que eles não podem tá abrindo páginas aí, nem pode tá entrando em 
orkut. Aqui porque a gente tem um estagiário lá que é bloqueado pra isso aí. Mas a 
gente não sabe nas lanhouse da vida. Porque o que eu sei é que já teve muito alunos 
aqui que chegaram com dvd de filme pornô aqui na escola. Aqui dentro da escola, 
mostrando pros outros aqui,  tá entendendo. (02.14)

Os discursos dos professores demarcados pela ideia de um “dentro-fora”

baseiam-se em uma leitura consensuada sobre o processo de reprodução social pautada na 

compreensão de que existem "certos valores e crenças centrais que são amplamente 

partilhados e firmemente aceitos" (Thompson, 2009: p.119). Tais valores deveriam, por isso 

mesmo, ser protegidos pela escola diante do "bombardeamento de informações", afastados da 

"depravação" e da "libertinagem". Thompson (2009) concorda que, de certo modo, a rotineira

"inculcação de valores e crenças, desempenha um papel vital ao conferir aos indivíduos 

habilidades sociais e atitudes que governam seu comportamento subsequente"(2009, p.120).  

No entanto, alerta para o exagero, o superdimensionamento que se faz desse processo,

tomando os indivíduos como resultados plenos desses processos de “inculcação” e 

socialização. Percebemos, no entanto, falas de professores que manifestam claramente este 

ponto de vista, pautadas em um paradigma no qual à escola cabe o papel fundamental de 

prover a um indivíduo "esvaziado" as condições necessárias para o regular e controlado 

convívio social.

Eu acho isso um grande desafio para nós, professores, porque uma coisa é você 
chegar na sala de aula e passar o seu conhecimento, aquele conhecimento que o 
aluno ainda não sabe, que ele ainda está bem primário naquele conhecimento. Então 
o pouco que você falar, o aluno tende a ganhar, porque ele não sabia, e agora ele 
está sabendo através somente do professor. Isso não significa que aquilo seja 
suficiente para que o aluno aprenda. Mas o aluno não sabe de nada. Enquanto que 
se o aluno tem um pouco mais de informação, através da Internet, da televisão, 
etc., e outros meios também, aí já é um desafio a mais para o professor, porque 
ele não é o único que está sabendo daquilo ali. Ele não é único, então ele pode se 
sentir desafiado pelo aluno. (09.20)
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Ainda sobre os meios de comunicação, Berger e Luckmann (2004) afirmam 

que estes "desempenham um papel-chave na orientação moderna de sentido ou, melhor, na 

comunidade de sentido"(2004, p. 68). Porém, como discorremos adiante, essas "forças" 

socializadoras  de "produção de sentido", das quais a escola e os meios de comunicação de 

massa fazem parte, manifestam crises devido a conflitos de interesses marcados pela lógica do 

capital e pelas mudanças estruturais que tais meios experienciam, fazendo com que estas 

"forças" convivam em constantes processos de negociações. Ainda que o fenômeno do 

pluralismo estabeleça condições para esses enfrentamentos que geram as crises, ele também 

impede uma "cristalização" das identidades e uma aceitação do pensamento único, pois 

"coloca sempre alternativas diante dos olhos, (...) que nos obrigam a refletir (...) e solapa todas 

as versões de um "mundo-curado."(2004, p.58).

Sobre esses "mundos" que se apartam e se chocam, poderíamos dizer que onde 

os professores enxergam desvirtuamentos a uma cadência continuada das "coisas" é, numa 

dimensão sócio-histórica, a dinâmica própria da existência da sociedade  que permitiu e 

permite a ela ser o que ela é hoje, com todas as maravilhas e mazelas que isto possa significar.

5.2 - AS INVASÕES: EXTERNALIDADES PARA ASSUNÇÃO DAS TIC

Esta percepção de uma escola apartada diante de um "mundo" intensamente 

mediado por novas tecnologias de informação e comunicação nos fornece elementos para 

entendermos algumas dificuldades da assunção sistemática desses meios no espaço da sala de 

aula. Vale destacar, contudo, que a não introdução dessas tecnologias na escola não anula 

totalmente seus efeitos. Nesse contexto de forte presença das mídias na sociedade 

contemporânea, o uso reduzido ou inexistente das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, em muitas instituições escolares,  faz-nos pensar que elas sofrem pressões por 

"todos os lados" para introduzir as TIC na sala de aula. 

Esta pressão poderia vir, supostamente, de três fontes: a sociedade, entendida 

em um sentido mais amplo como o conjunto das relações sociais e suas dinâmicas e, em 

termos mais específicos, como constituída pelos integrantes da comunidade na qual a escola 

se insere, incluindo familiares, funcionários, etc.; o Estado, de maneira institucionalizada, 

mediante programas que injetem recursos públicos na escola e incentivem ou condicionem o 

uso de metodologias e conteúdos ligados às NTIC. Este tipo de pressão se agrava quando 

assume uma perspectiva tecnicista, centrada em uma lógica maquínica preocupada, sobretudo, 
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com a exigência de domínio do equipamento, como a utilização de computadores para 

"aprender" editores de texto e planilhas de cálculo ou ainda com programas como o OLPC78,

que refletem na re-estruturação do próprio discurso da escola; e, por último, porém não menos 

importante, pelos próprios educandos que vivem os processos sociais e práticas culturais 

mediados pelas novas tecnologias, ou como afirma Martin-Barbero, vivem "na" tecnologia e 

que todo dia entram em choque cultural e linguístico com seus professores,  materializando 

seu desconforto em relação ao modelo de ensino ainda predominante nas escolas no 

comportamento desinteressado, mal-criado, resistente, etc.

A violência que muitas vezes traduz esta situação de impossibilidade 

comunicativa entre esses dois mundos é reiteradamente apresentada como um fator que 

demanda uma reflexão efetiva da escola sobre o seu papel na sociedade e as possíveis 

estratégias de combate a esse traço que marca e preocupa cada dia mais a escola.

Então esse tipo de situação [violência], é difícil trabalhar na escola, mas a gente 
procura perseverar, e eu procuro dizer assim: “Poxa, eu estou aqui como professor, 
mas eu não sou só professor, né”. Eu tenho que ser psicólogo, tenho que adotar 
várias formas de trabalhar e conhecer a realidade de cada aluno. E trazer 
novos conhecimentos, novos assuntos, para a gente debater e mudar, e tentar 
transformar essa realidade deles. (03.08)

Numa apresentação mais pontual de como a escola é pressionada pela 

sociedade, podemos trazer aqui o relato de professores que veem seu status de “guardadores 

da tradição” reduzidos à condição de "ficantes com os filhos”. Nessa leitura, é minimizada a 

participação de pais e familiares dos alunos nas decisões da escola, perdendo-se, assim, a 

possibilidade de assegurar a intervenção efetiva de parcela da sociedade com potencial para 

gerar vínculos com a escola. Esta leitura, por sua vez, favorece a postura de culpabilização do 

professor pelo "fracasso escolar", o que aumenta a pressão sobre os educadores.

Identificamos também que são muitos os projetos governamentais ou não-

governamentais, diferentes dos que contam com recursos públicos, que se instalam no espaço 

com o propósito de instaurar novas ações no cotidiano dos estudantes que escapam tanto do 

horário como do currículo convencional da escola, via de regra, com o discurso de melhorar a 

qualidade do ensino ou de prover atividades complementares à vida do jovem, necessárias à 

sua "inserção" na sociedade, quando "sair" da escola, como profissionalização técnica ou 

"empreendedorismo jovem". Nos depoimentos dos professores, o PROJOVEM, SEGUNDO 

TURNO, PRIMEIRAS LETRAS (da ONG Comunicação e Cultura) e LACE (da ONG 

78 "Um laptop por criança", programa mundial, que tem Saumour Papert como um dos principais 
estimuladores.



102

Encine) foram mencionados, porém, não identificamos nos depoimentos preocupação quanto 

ao estabelecimento de novas práticas educativas por conta dessas ações. A análise dos 

depoimentos leva a crer que os projetos especiais de governos e as ações implementadas pelas 

ONGs tendem a se integrar ao fluxo cotidiano já conhecido pela escola. 

O governo exerce ainda outro tipo de pressão no ambiente escolar, mediante o 

levantamento permanente de dados quantificáveis em exames escolares como o PROVA 

BRASIL e o ENEM, vistos como instrumentos para aferir a qualidade do ensino;  através da 

exigência do cumprimento de um volume acentuado de conteúdos no decorrer do ano letivo e 

na carga horária imposta ao professor (seja pelo vínculo, seja pelo baixo salário, que o faz 

cumprir três turnos em várias escolas). Estas formas de pressão que tem o governo como 

fonte, por sua vez, só reforçam o caráter conteudísta e funcionalista que a escola 

tradicionalmente possui.

Das três fontes de pressão para o uso das NTIC na escola, inicialmente 

pensadas, os estudantes  caracterizaram-se como a mais próxima ou a mais identificável como 

tal. Ainda que expressando este uso de uma forma utilitarista, os professores reconhecem que 

há a introdução de novas metodologias pedagógicas, novas abordagens de conteúdos 

mediadas pelas NTIC devido "o gosto dos alunos" ou porque "é a linguagem deles". Esta 

utilização se dá, no entanto, pela instabilidade sentida pelos professores no comportamento 

indisciplinado de seus alunos, atribuídos aos meios de comunicação "pervertedores" dos 

"bons valores".

Rapaz, é meio difícil dizer isso, mas tá complicado. Você quer dar aula, você quer 
repassar conhecimento, conteúdos e o que a gente vê é uma falta de interesse total, 
indisciplina é muito alta. (...) (04.06)

A mudança no perfil dos jovens sentida pela escola é marcadamente percebida 

como indisciplina, perda de valores, desestruturação familiar, etc. Boa parte dessa mudança é 

creditada pelos professores aos processos comunicacionais instaurados pela NTIC, em 

especial, a internet e os meios massivos.

Eu penso que a era digital modificou demais os meninos. (04.04)

Pronto! A mídia, a expansão da mídia, da, da, em todos os aspectos é onde ela 
entra, né. É como se lá fora fosse mais interessante do que a escola, e que a 
gente sabe que muita situação o aluno tá na frente do professor atualmente, né.
Porque? Porque ele tem acesso a buscar esses conhecimentos, basta ele querer. O 
que a gente lamenta é que nem sempre, existe assim uma postura, em geral eles não 
são orientados pra ir buscar isso que ele quer, de uma maneira favorável, mais ética, 
falta muito a questão da ética, daquilo que ele... do uso da tecnologia, que é eles vão 
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pra buscar, filmes pornôs, esse tipo de coisa, né? É muitas vezes é pra bate-papo 
com qualquer um [antevendo o Chatroullete!], (...) (05.05)

É recorrente o tom belicoso que se instaura no discurso dos professores quando 

se referem à influência das NTIC na vida dos jovens. Martin-Barbero (2003) analisa que 

"preocupados com o poder maléfico dos meios e, particulamente da televisão, os educadores 

acabam desconsiderando a complexidade do mundo adolescente e juvenil, reduzindo-lhe a 

uma condição de consumidor de música e televisão" (2003, p. 53), quando, na realidade,

deveriam perceber que as sociabilidades contemporâneas e o próprio desenvolvimento da 

sociedade, em termos democráticos, demandam hoje da escola ser capaz de prover aos seus 

alunos a capacidade de ler e gerar significado em um ambiente caracterizado pela 

interconectividade de linguagens e o caráter midiatizado.

5.3 - TRADICIONALIDADES E INSTRUMENTALIZAÇÕES

As escolas pesquisadas nesta dissertação demonstraram ser marcadas por uma 

cultura tradicional e conteudísta, ainda que muitos de seus professores e coordenadores se 

queixassem dessa condição. Na verdade, sinalizavam ter que assumir em suas práticas uma 

postura voltada a  "passar um conteúdo" por imposições do próprio "sistema educacional" ou 

sensação de incapacidade e desautorização de promover outra dinâmica dentro da sala de 

aula.

A questão de material é uma luta mesmo, a gente sente na pele. Eu como sou 
professor de arte, eu necessito de muito material. Quando não tem material a 
gente não faz. Então o trabalho passa a ser tradicional, vamo dizer assim, né. (...) 
(04.07)

E eu tentava, eu ia em busca da linguagem deles. Eu acho que as diferenças não 
eram tão grandes por conta disso. Mas eu senti... logo quando eu comecei a dar aula, 
eu senti uma certa dificuldade de entrar na linguagem deles, de entrar no 
mundo em que eles vivem(...). (12.17)

A escola de perfil tradicionalista funciona sob uma lógica funcionalista dos 

processos e meios comunicacionais, assim como o faziam a Teoria da Informação ou a Teoria 

Hipodérmica, “que viam a sociedade industrial do século XX como uma multidão onde os 

indivíduos estão isolados física e psicologicamente (não existe relações pessoais ou elas não 

são importantes no processo)” (ARAÚJO in HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA: 2007, 

p.125).  Essa abordagem se aproxima, no espaço da escola, do que Paulo Freire chama de 



104

“educação bancária”, ou seja, o [falso] entendimento de que o processo educativo ocorre pela 

transmissão de informação que deve ser absorvida pelo alunado, tal qual foi transmitida. 

Neste processo, o que é mais importante são a reprodução e a assimilação do saber instituído. 

Pesquisador: - E o que é o tradicional?
Aluno, quadro e professor: modelo tradicional de aula, passa-se uma atividade, dá o 
conteúdo, né. Porque realmente sair daquele cotidiano é difícil, pra ele que já 
vive há vinte anos, né. Mas tem uns professores inovadores, né. Tem professor que 
a tecnologia chega e ele usa, mas uma pouca parcela dentro da escola, muito pouca. 
(07.20)

É essa aula tradicional de giz e lousa e não sei o quê e blá, blá, blá... Agora, é... 
Tá entendo, tem, mas acho que.. de, de, de... Sabe, no fundo acho que é  porque às 
vezes até com medo de não saber, trabalhar diferente. Acredito que sim. Porque 
até eu às vezes eu acho que eu, eu teria, sabe. De certa forma, eu não me sinto tão 
preparada assim não. Dá pra eu fazer alguma coisa, mas não, eu não tô indo de 
acordo com o tempo. Sabe que eu vejo hoje esse pessoal já tá bem mais na frente 
em relação a isso aí. (...) (02.32)

Quando levados a refletir sobre sua prática diária dentro da sala de aula, os 

professores identificam-na como tradicional, de "passar conteúdo", qualificando 

conhecimento apresentado como desatualizado em relação "ao tempo" e o desvalorizando 

como algo sem validade, apenas um "blá, blá, blá." Sob um olhar mais tradicionalista, a 

escola seria o lugar da preservação e transmissão de valores, modos e costumes 

predeterminados de uma sociedade para um sujeito supostamente passivo dentro de um 

processo de “transferência de saberes”, de modo a possibilitar a adequada convivência 

coletiva. Demerval Saviani (2008) agrupa nas correntes tradicionalistas a pedagogia de Platão 

e a pedagogia cristã, as pedagogias dos humanistas e a pedagogia da natureza, na qual se 

inclui Comenius, a pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, o humanismo racionalista; a 

teoria da evolução e a sistematização de Herbart-Ziller.

Pautando-se pela centralidade da instrução (formação intelectual), pensavam a 
escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é transmitir os 
conhecimentos acumulados pela humanidade segundo uma gradação lógica, 
cabendo aos alunos assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos. Nesse 
contexto, a prática era determinada pela teoria que a moldava, fornecendo-lhe tanto 
o conteúdo como a forma de transmissão pelo professor com a consequente 
assimilação pelo aluno."(2008, p.82)

Dentre os principais pontos identificados nas falas dos professores para a 

"opção" por esta abordagem educacional, podemos apontar primeiramente a estrutura 

educacional na qual o professor está imerso, que se revela de duas formas: a primeira é o 

tempo que o professor dispõe para suas atividades letivas, pois muitos relatam a exiguidade 
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do tempo, em face da demanda de trabalho que lhe é imposta:

Então, para o uso dessa tecnologia, precisa de planejamento, e tempo para você 
buscar essa informação e onde encontrá-la. E o que falta para o professor hoje? 
Tempo. Tempo para planejar essa aula, utilizando esse recurso, está certo. 
Então, além dessas dificuldades que eu falei, da questão da aula expositiva, que 
muitos trabalham..., e eu acho que talvez seja um dos principais é o tempo.
Porque uma aula utiliza... Se eu for usar o Power Point – ver slides. Então eu tenho 
que ter tempo  para produzir os meus slides. Qual vai ser o tempo que eu tenho para 
produzir slides, se eu dou aula de manhã, se eu dou aula à tarde, se eu dou aula à 
noite? Em que horário em vou produzir esses slides? Em que momento?  (03.34)

A segunda é, como já apresentamos anteriormente, a pressão imposta aos 

professores por resultados mensuráveis dos conteúdos "repassados" aos alunos, que os 

condicionam a permanecer numa prática que "garanta" estes resultados.

(...) Como o professor está trabalhando de maneira tradicional, preocupado 
com conteúdo, com aquela gradezinha lá do livro, então é como se essa informação 
estivesse estanque – eu só recebo aquela dali. Só que não é assim. (...)(12.47)

O terceiro fator que podemos identificar é mais amplo e representa a soma de 

todos os outros fatores, ou seja, a própria cultura escolar. 

Então a gente vê que eles [os alunos] se empolgam, quem dera a gente pudesse, o 
professor tivesse condição de trabalhar mais com eles [meios de comunicação], que 
talvez a coisa andasse mais, né. Mas aí vem a questão estrutural, a organiza... o, é, a
limitação do professor, né, que tradicionalmente ou convencionalmente, sei lá, 
ele aprendeu o que tem que ensinar no quadro e não sai disso, né, tem uma 
tremenda insegurança. (05.12)

A assunção de novos instrumentais dentro do espaço da sala de aula requer do 

professor reformulações na sua prática letiva, cujo uso sistematizado pode até demandar 

novas posturas pedagógicas mais profundas. Quando esses instrumentais são novas 

tecnologias de informação ou comunicação, além de reformulações nas práticas educativas e

posturas pedagógicas, há a mudança potencial de fluxos comunicacionais e estruturas de 

poder vigentes nesse espaço.

Porém, o que observamos, e autores como Papert (2008) também relatam, é 

que mesmo com a instauração na escola de espaços estruturados, como os Laboratórios de 

Informática Educativa - LIE, que representam também um espaço simbólico importante de 

aproximação das NTIC no campo educacional, a escola não estabelece novas formas de 

pensar a relação professor-conteúdo-aluno, ou seja, mesmo dentro do LIE, a maneira como 

professores e estudantes relacionam-se com a informação e as dinâmicas comunicativas 
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permanece, via de regra, quase inalterada em relação a uma sala de aula convencional, 

demonstrando que a mera introdução de novas tecnologias não é por si só suficiente para 

promover mudanças na relação de poder que se estabelece entre professores e estudantes.

Papert (2008) relata que o computador inserido no espaço da escola "em vez de 

cortar caminhos, desafiando assim a própria idéia de fronteiras entre as matérias (...), tornou-

se uma nova matéria" (2008, p. 51). O depoimento seguinte mostra o quão próxima é esta 

realidade:

É, nós temos aqui o nosso laboratório de informática, que os alunos têm um curso, 
né. Eles são convidados a fazer parte desse curso. É como se fosse uma espécie de 
introdução à Internet, sendo que eu acho que falta uma continuidade. Vamos se 
dizer, ao aumento de nível, certo?. Sempre vai ter a introdução, a introdução.
Todo ano, é um curso só de introdução, introdução. Introdução ao Windows, 
introdução... (03.24)

Papert continua: o computador "que começara como um instrumento 

subversivo de mudança [do processo tradicional de ensino] foi neutralizado pelo sistema, 

convertido em instrumento de consolidação [do processo tradicional]" (2008, p.51). O relato 

abaixo ilustra bem o que afirma o autor:

Porque aqui a gente tem a informática. A informática, antigamente, logo que ela 
entrou na escola, ela entrou como... assim, os meninos iam pra informática, uma 
professora de informática. E lá ela ia exatamente mostrar o computador, como eles 
usarem, e tudo. Enfim, hoje em dia, não. Hoje em dia, o computador, a Internet, é 
uma ferramenta para a gente. Nós vamos para a sala de informática, mas nós, 
professores, acompanhando os alunos, já com uma atividade prévia para eles 
fazerem lá. Então a informática entra como ferramenta. Então eu vejo isso aí 
assim: como uma ferramenta para ajudar na educação. (11.09 - 11.10)

Sob esse relato, podemos entender que os meios comunicacionais que 

poderiam proporcionar ao espaço educativo dinâmicas de produção do saber mais 

estimulantes para a criança e o adolescente são reduzidos a réplicas "evoluídas" dos mesmos 

instrumentais comunicacionais, representativos de uma estrutura tradicional de ensino.

5.4 - PRESENÇA DAS TIC: ENTRE O DIZER E O FAZER

Como já abordamos inicialmente, os processos comunicacionais que os 

professores instauram dentro do espaço da sala de aula e os vividos fora da escola são 

marcados, em geral, por tecnologias informacionais e comunicacionais bem diversas, que 

deixam perceber como os professores tratam, muitas vezes de maneira apartada, esses 

"mundos". Segundo as respostas apresentadas no questionário, livros, jornais e revistas são 
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notadamente os principais instrumentos em sala de aula, como podemos ver no Gráfico 

seguinte:

Porém, notamos que essa mesma frequência não era obedecida quando 

solicitados a citar quais desses meios correspondiam às TIC. Ou  seja, os professores não 

percebiam, via de regra, os elementos mais usuais do seu dia-a-dia escolar como tecnologias 
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de informação e comunicação. Essa percepção do que os professores entendem como sendo 

uma TIC pode ser também analisada em suas citações ao discutirem o tema da comunicação 

na sala de aula e das NTIC. Ao longo das quase dez horas de depoimentos, o meio 

comunicacional mais citado foi o computador com cem citações. Logo depois, o livro, com 62 

citações, porém só em três delas é que se fez referência direta a ele como uma tecnologia de 

informação e comunicação. 

O computador aparece como o elemento representativo das NTIC no espaço da 

escola, ainda que seu uso seja considerado pequeno ou mesmo inexistente pelos professores. 

Outro elemento muito citado foram os meios teleativos, como o vídeo, o filme e a televisão. 

Porém, quando nos detemos nos depoimentos, é que podemos dimensionar a qualidade da 

interação desenvolvida com os alunos e apoiada no uso de algum desses meios no espaço 

educacional.

(...) Nós temos o a sala de multimeios, onde se apresenta filme, vídeos. Então é 
dessa forma que é mais utilizado. (10.10)

Se usa aqui na escola? [tempo pensando] Alguns professores utilizam data-show, 
no sentido mais de exibição de filmes e pra, à partir daí, fazer uma discussão 
talvez num contexto histórico, basicamente isso. Fora isso eu desconheço. (...)
(01.22)

O que eu uso de mais diferente é projetor, para passar filme para os meninos,
DVDs de documentário, alguma coisa assim; uso o computador para procurar 
algum... assim, com a ajuda de alguém, porque ainda estou aprendendo a 
procurar. Procurar algum filme, algum... qualquer coisa que eu possa passar para 
eles, para aprofundar o tema que eu estou trabalhando. O que eu uso é isso aí. 
(09.17)

O mais utilizado é o vídeo, eles passam filme ou documentários, voltam pra sala 
de aula, fazem atividades. Todos fazem essa questão  que vê como é importante, 
né. Alguns, por exemplo, eu já fiz aqui  da nova ortografia, né. (04.22)

O vídeo é apontado por alguns professores que imediatamente alertam também 

que só aquele recurso não é válido, necessitando de um "complemento".

(...) você pode passar [o vídeo] e depois você vai trabalhar isso aí que você viu. Você 
não pode também deixar só aquilo que você, um, um vídeo alguma coisa, não. Você 
passa, ou então você trabalha primeiro e depois faz um complemento. Você não 
pode querer dar uma aula só em cima daquele vídeo, mas cai em cima. (...) (02.27)
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O recurso do vídeo, identificado pelos próprios professores, é também utilizado 

para "improvisos" em sala de aula, , que o fazem reforçando para os alunos a ideia de que 

recursos que "escapam" da rotina da sala de aula não possuem caráter educacional, são 

"matação de aula".

(...) Agora mesmo nós fomos lá para a sala de multimídia, que é onde a gente passa 
o filme. (...) E eu sempre procuro mostrar para eles tudo que a gente está fazendo, e 
o porquê, para não ficar parecendo assim: “Ah, nós vamos lá para a sala de vídeo 
para passar o tempo”. (...) Então tudo que eu passo na sala, eu vou sempre 
procurando fazer esse gancho, deles saberem por que eles estão ali, que eles não 
estão ali apenas para ver o filme. Então eu usei do momento, porque a 
professora de educação física faltou, e eles iam achar muito ruim estar na sala. 
Então eu fiz esse contexto aí; juntei as duas coisas. (...) (11.13)

Agora no caso do vídeo, a televisão. O professor chega aqui:  “Ó tu não tem ai um 
vídeo pra eu passar pros alunos não?” Quer dizer, se a televisão, o vídeo, que 
deveria ser um instrumento pedagógico, passa a ser o quê? Um instrumento de 
lazer... Nem de lazer, matação de aula, porque para eu usar o datashow eu tenho 
que fazer uma pesquisa, tenho que montar o meu cd, tenho que estudar um pouco, e 
o aluno percebe.(...) (06.11)

Se agruparmos as TIC mais citadas pelos professores, durante suas entrevistas, 

por similaridades técnicas e comunicacionais, encontraremos o seguinte Quadro:

QUADRO 14: GRÁFICO DO RANKING DOS ELEMENTOS MAIS CITADOS NAS 
ENTREVISTAS, AGRUPADOS POR SIMILARIDADE DE USO/SUPORTE
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Atividades com mediação de imagem, seja fílmica, videográfica ou televisiva, 

superam a percepção que os professores têm das atividades relacionadas ao mundo da 

"informática", como o uso do computador e acesso à internet. A utilização do jornal em papel 

é também citada e o rádio, a despeito de as duas escolas possuírem projetos específicos de 

rádio, figura de maneira tímida como um dos usos. As atividades relacionadas à imagem, no 

entanto, são descritas pelos professores como desprovidas de qualquer densidade 

metodológica vinculada às dinâmicas específicas que se estabelecem nesses processos de 

fruição e significação imagética. 

(...) E exercícios que você vai bota eles aí dentro de uma sala dessa e eles podem, 
fazer várias... de todas as disciplinas, matemática, seja lá o que for. Nós temos 
afinal aí de muitos, sabe, da Tv escola, nós temos muita coisa boa. É interessante, 
você tá entendendo, só que claro... O ideal é que cada sala fosse toda montada pra 
isso, não é verdade?  (02.26)

Essa falta de treinamento essa falta de capacitação e então apenas ficam na 
questão, repetindo mais uma vez um exemplo trivial, mais o do filme, o que é 
possível. (01.30)

Estrutura e capacitação são elementos apresentados como fatores que 

determinam a baixa qualidade pedagógica da atividade, reconhecida pelos próprios 

professores. A presença dessas atividades na escola se afasta do propósito primeiro de 

desencadear novos processos educacionais e se aproxima (na forma como são percebidos) de 

outros fins, como a geração de renda ou profissionalização para os jovens.

Então o que poderia ser feito de uma maneira melhor e mais interessante, do ponto 
de vista até profissional pro aluno, mesmo. O aluno aprende a usar uma máquina 
digital, uma filmadora, então eu estou iniciando uma certa profissão naquele 
menino, eu estou estimulando pra que ele possa conhecer uma nova profissão, que 
até tem uma demanda muito grande no mercado. Então simplesmente jogar para os 
professores fazerem, e não é bem por ai. (01.30)

Quando saímos do espaço localizado da sala de aula e analisamos como esta 

questão é tratada em âmbito estratégico conceitual, em termos do planejamento político e 

pedagógico, especificamente quanto à presença dos meios de comunicação na sociedade, os 

depoimentos revelaram desconhecimento e/ou descrédito do próprio PPP. 

Veiga (2005) conceitua que o projeto político-pedagógico é um documento que 
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"reflete a realidade da escola", é um "instrumento clarificador da ação educativa da escola em 

sua totalidade" (2005, p. 12). Pelas razões apresentadas na conceituação de Veiga, é que 

pensamos que, ao tratarmos de um tema que atinge tão diretamente a escola, as NTIC na 

sociedade e os seus desdobramentos, encontraríamos essas discussões amplamente 

contempladas nos respectivos planos pedagógicos das escolas pesquisadas. Porém, já nas 

primeiras entrevistas realizadas, vimos que os professores sequer conheciam as postulações 

do plano político-pedagógico da escola acerca das tecnologias de informação e comunicação 

ou dos meios de comunicação. As respostas foram de total desconhecimento, deixando 

transparecer até que ignoravam o próprio PPP.

Não. (01.21)

Eu não sei. Mas eu acho que não. Eu acho; eu não tenho certeza. (03.23)

Não, não sei dessa parte. Não posso lhe responder. (04.21)

Os membros do corpo gestor das escolas também apresentaram evasivas e 

demonstraram um tratamento mais operacional do assunto, reduzido às questões de melhoria 

de espaço, instalação de equipamentos, etc.

Com certeza tem, nós também tá tão atrapalhado, né. Sabe, não, a gente já tá. Ele foi 
reformulado,né, o PPP... E nós já tínhamos, mesmo antes, na outra gestão, não no 
que a gente tem hoje claro. Mas já tínhamos, já vinha essa previsão,né. Mas a gente 
já usava também, não tanto computador que a gente não tinha muitos. Mas a gente já 
tinha outros meios de comunicação que a gente fazia. (02.18)

Melhorias na... na... me parece que desse ano é assim... desse ano.. porque assim a 
gente sempre revê as metas, né. O ano passado a gente tinha essa referência. Não sei 
se ela permanece?... Porque a gente faz um trabalho assim no começo da semana 
pedagógica... eu num to lembrada, uma ação, ação ou projeto? (...) [ela pega o PPP e 
folheia procurando algo a respeito] Tem num tá totalmente descartado não, 
entendeu. Tem um pouco, mas eu confesso pra você que no ano passado, nós 
trabalhamos mais nessa linha, do que esse ano. (05.18 - 19)

Eu diria assim, que ele tá no projeto, eu to querendo dizer bem transparente mesmo. 
Ele tá no projeto, tá aqui ó: a reforma no laboratório no caso né, da melhoria do 
laboratório de informática, é uma das conquistas que nós já tivemos, desafios. 
Equipamentos é um desafio, melhoria de equipamentos de laboratório, entendeu? 
Mas basicamente só isso, de melhorar esse espaço, né. Porque a questão do espaço é 
um dos nó daqui. Embora de uma forma ou de outra eles estejam sendo usado,  seja 
através de projeto ou não, mas tá muito limitado. (05.19)

Nós estávamos tentando atualizar o PPP, né. Uma grande falta que eu sinto aqui 
dentro da escola pública é existir a máquina, no caso, os computadores, e falta o 
quê? Por exemplo, nós temos uma professora de informática, tá oito meses de 
licença, a sala está fechada com os computadores, né. (07.14)
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As respostas sobre o PPP deixam perceber outras questões mais profundas que 

dizem muito sobre a cultura escolar. Sousa (2005) afirma que "a escola deve construir seu 

projeto político-pedagógico partindo de sua singularidade. Precisa, assim, assegurar a 

participação de todos, potencializar a criatividade e privilegiar a produção do grupo." (in 

VEIGA; 2005, p.135) No entanto, o que observamos por meio dos depoimentos é uma 

incompreensão a respeito do processo de construção e partilha do PPP. As falas também 

evidenciam a pressão presente no sistema público de ensino e até a imobilidade que a escola 

vive em relação a novas práticas e novos contextos de sociabilidades.

E tamo com um discurso muito fajuto nosso, de dizer que a gente trabalha com o 
coletivo.  PPP?! Uma coisa coletiva?! Não é! [enfática] Não é. Não é coletiva... Não 
é coletiva [balançando a cabeça e abaixando a voz]. (08.18)

Não é coletiva porque ele num é feito com a cara, ele é feito aligeirado, ele num é 
feito com discussão, com debate, a escola num pára! A escola num pára. Como é, me 
diga, como é que uma escola funciona se as pessoas não se reúnem pra debater o que 
tá bom e o que num tá bom! O nosso tempo é pouco, né.. é complicado. (08.19)

Pensar o plano político da escola e como nele são definidos (ou não) as ideias e 

valores relativos aos meios de comunicação e como a escola se propõe a agir com e sobre esse 

tema é, assim, fundamental para entendermos, ainda que parcialmente, as práticas dos 

professores mediadas por essas TIC. Sob esse aspecto, Veiga leciona que construir um projeto 

político-pedagógico" significa enfrentar o desafio da mudança e da transformação" (2005, p. 

15)

Pensar as questões das TIC, ou NTIC, dentro dos processos pedagógicos em 

uma sociedade cada vez mais irremediavelmente vinculada a elas é, antes de tudo, pensar 

politicamente a função da escola e desenvolver caminhos guiados por valores educacionais 

consensuados no seio da comunidade escolar. O PPP, mais que um documento para o 

cotidiano da escola, é um instrumental importante para pensar estrategicamente o futuro da 

educação.

5.5 - NEGOCIAÇÕES E RESISTÊNCIAS: AS INTERAÇÕES DOS PROFESSORES E 

AS TIC

(...)Há essas máquinas, essas tecnologias toda, essa sala como você disse é um sonho 
pra todo mundo e tenho certeza que melhoraria a educação. Desde que o professor 
também se apropriasse dela, né? Porquê não adianta ter, se não há uma 
apropriação.(...) (13.19)

Excluindo as abordagens fáceis e superficiais que apregoam a melhoria da 
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"educação" pelo "uso" das TIC, as argumentações sobre a importância e a necessidade de que 

os processos educacionais se efetivem mediados por novas tecnologias de informação e 

comunicação se referem, via de regra, ao desafio de "formar competências comunicativas no 

educando" (Káplun)79 ou da escola "se adequar e incorporar alguns desses instrumentos no 

seu próprio processo de trabalho" (Saviani)80; ou ainda destacam que esses dois campos, 

educação e comunicação, "passaram a ter por força das presentes circunstâncias históricas, 

enorme aproximação" (Citelli)81. Pelo que apresentamos até então, podemos entender que 

tanto o sistema público, a escola e os professores executam movimentos de aproximação em 

relação às NTIC, ainda que os consideremos difusos, tímidos ou descontinuados. 

Consoante a abordagem que temos das TIC, nesta dissertação, podemos 

afirmar que a escola sempre foi espaço promotor de processos comunicacionais mediados por 

tecnologias de informação e comunicação. Notamos, porém, que apenas identificar a presença 

das TIC na relação professor-aluno ou mesmo na estrutura da escola não nos fornece dados 

suficientes para qualificarmos em quais aspectos a introdução dessas TIC foram relevantes 

para esses processos educacionais e comunicacionais. 

Tentamos "escapar" ilesos à armadilha do discurso funcionalista, de causa-

efeito, no qual podemos "cair" quando falamos em relevâncias de tipos de meios 

comunicacionais para estes ou aqueles fins nos processos educacionais. Estamos pensando em 

processos que são fundamentalmente subjetivos e a relação de "forças" que atuam neles não 

pode ser determinada de forma isolada por um ou outro elemento. Assim, não podemos pensar 

que a mudança apenas de uma tecnologia comunicacional por outra será determinante para 

modificar a densidade cognitiva dos conteúdos desenvolvidos em um processo educacional. 

Em outros termos, compreendemos que os processos comunicacionais e os 

processos educacionais dividem conjuntamente a característica de serem processos 

socializadores nos quais ocorre a apropriação de formas simbólicas que são interiorizadas,

passando a integrar o "mundo" particular do sujeito cognoscente, definindo também o seu 
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Mário Káplun, in SOARES, Ismar de Oliveira, Comunicação/Educação: A emergência de um novo 
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mundo exterior. Dessa perspectiva, entendemos que as tecnologias comunicacionais presentes 

nos processos educacionais são relevantes para definirmos a qualidade desses processos. 

Porém, como vimos nos relatos dos professores, identificamos a presença de muitos meios 

comunicacionais, que frequentemente se apresentavam "esvaziados" no processo educacional 

(“Ó tu não tem aí um vídeo pra eu passar pros alunos não?”) ou não eram apropriados às 

qualidades que definiam sua natureza ("Então a informática entra como ferramenta."), seja 

presencial, teleativa ou interativa.

Como vimos, existem diferentes motivos e modos de inserção das TIC no 

espaço da escola que condicionam a dinâmica interacional que o professor estabelece com 

seus alunos por seu intermédio. Pelos dados coletados nas entrevistas, os quais descrevem 

como as TIC se apresentam na relação professor-aluno, identificamos duas formas 

privilegiadas que assumem essas dinâmicas.

A primeira dessas dinâmicas interacionais é caracterizada pela percepção do 

professor sobre as qualidades específicas das tecnologias de informação e comunicação (se 

presenciais, teleativas, ou interativas) e suas possibilidades comunicativas na sala de aula, 

fazendo com que este integre essas dinâmicas comunicativas ao seu pensar pedagógico. Essa 

dinâmica interacional que chamamos de interação por apropriação das NTIC diz respeito 

não apenas aos modos e usos das TIC, mas a uma ressignificação das práticas sociais ligadas 

aos processos comunicativos e educativos, isto se observa com a contínua reorganização das 

forças exercidas pelos indivíduos envolvidos no processo educativo e comunicativo. 

Os meios de comunicação nas interações por apropriação das NTIC instauram 

novos processos dentro da sala de aula, estes processos, por sua vez, interpelam novas 

posturas, novos fazeres, novas sensibilidades para novos objetivos educacionais e 

comunicacionais. Ou seja, mudam-se a didática e também a percepção do processo

educacional. Na interação por apropriação das NTIC, o professor  permite-se vivenciar e 

estimula que seus educandos vivenciem as várias formas de interação que o meio 

comunicacional, presente no ato educativo, possibilita para a apropriação das mensagens e 

conteúdos desenvolvidos nele

(...)E eu tenho quase que obrigado, mas incentivado meus alunos a fazer seminários 
usando Datashow, porque eu sei que tem o recurso na escola, e tem equipamento, e 
tem profissionais para trabalhar com eles, e acompanharem o trabalho. (...) E eu pedi 
para que eles, nessa pesquisa, colocassem imagens, fotografias, porque, às vezes, 
ficava só aquela apresentação com texto, e não tinha vida. (...) Isso eu fui perceber 
no processo. No início, foi assim. Aí, ao passar do tempo, eu fui aprimorando minha 
exigência: “eu quero fotografia”, “agora eu quero vídeos. No You Tube, você vai 
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encontrar vídeos sobre aquele país – sobre dança, sobre a cultura, sobre algumas 
cidades daquele país. E que você vai mostrar”. Então aquilo o aluno vai aprendendo 
e vai entrando naquele mundo que ele não conhece. E ele vai aprendendo a 
pesquisar, a buscar esse conhecimento que ele não tinha antes. E é ele que está 
fazendo; não sou eu que estou fazendo por ele. Isso é que é importante: é que o 
aluno faça o trabalho, sendo orientado pelo professor. E, hoje, eu comecei esse 
trabalho no nono ano, uns dois anos atrás. E eu estou diminuindo [a faixa etária dos 
estudantes], né. (...) Essa questão só de prova, aquela avaliação tradicional, eu tenho 
me limitado a evitar... a evitar só esse tipo de avaliação. Então numa avaliação como 
essa, eu vejo que ao aluno aprende muito mais, às vezes, do que uma simples 
avaliação tradicional que ele possa responder, marcar um “x”, etc. (03.05)

Eu lembro de uma aula. A gente entrou num blog, e eu solicitei que os alunos 
fizessem alguns comentários a respeito daquele blog, no próprio blog. E depois a 
gente criou uma sala de bate-papo para fazer um comentário da sala, entre esses 
comentários que eles fizeram, esse blog. E depois a gente abriu uma discussão sobre 
todo esse processo: de como é que tinha sido construído; do que eles tinham visto; 
do que tinha interessado, para eles, naquele blog. Eu lembro que foi uma aula bem 
legal, porque foi com alunos de nona série, e eram alunos que já tinham um histórico 
de não gostar de ler, de não gostar de escrever. E me surpreendeu, porque eles leram, 
eles escreveram, postaram as mensagem, deram as opiniões. E eles construíram esse 
Chat – uma sala de bate-papo – a respeito desse processo. E eles conseguiram se 
expressar. Eu acho que... pelo menos o objetivo geral da aula eu consegui passar 
para eles: que era fazer com que eles pudessem se expressar de maneira escrita, e, 
depois, de maneira oral. (12.36)

Por exemplo, agora, eu tô trabalhando teatro com os alunos. Eu passei um vídeo 
sobre uma peça de teatro. Como eu não posso levar os alunos para o teatro José de 
Alencar, pra mostrar o que é boca de cena, o que é coxia, luz da ribalta, o que é 
tapadeira, o que é plateia e tudo. Preparou-se um vídeo explicando tudo pros 
meninos. Aí depois eu expliquei pra eles o que é teatro italiano e teatro de arena, a 
diferença. (...) Aí depois eu mostrei pra eles um texto de teatro, como é que se 
escreve um texto de teatro, que é diferente de um texto em prosa, que é diferente de 
um texto de poesia, que é diferente de um texto jornalístico, certo? Depois que eu fiz 
tudo isso, eles agora, “nós vamos produzir um texto de teatro, um texto pequeno”. E 
cada equipe produziu o texto de teatro, depois leram a peça. Agora nós vamos fazer, 
produzir o cenário, tudo com desenho, certo? E hoje eles tão produzindo o quê? A 
indumentária dos personagens, cê tá me entendendo? (...) Olha aí, quantos elementos 
eu usei de comunicação para realizar esse trabalho. O primeiro foi o vídeo 
motivador, usei o vídeo, eu podia ter usado telão, usei música. Eu trouxe pra eles um 
CD de efeitos especiais que ele poderia colocar por exemplo numa porta se abrindo. 
Pra uns, fez a atividade porque tinha que fazer pra nota. Mas tem outros que já se 
envolveu tanto que trouxe, trouxe de casa outros elementos para enriquecer  seu 
trabalho. E dentro da sala de aula começam as brincadeiras, uma sombrinha, uma 
muleta, quer dizer, quando você percebe que isso daí, você percebe que a 
comunicação foi atingida. (06.11)

Para Thompson (1998), a apropriação diz respeito a um "extenso processo de 

conhecimento e de autoconhecimento"(p.45). Nesse caso, os conteúdos ou mensagens dos 

processos comunicacionais,  significados pelos indivíduos cognoscentes, possibilitam uma 

"base para refletirem sobre si mesmos, os outros e o mundo a que pertencem.", justamente o 

que os depoimentos acima revelam.
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A segunda dinâmica interacional que percebemos com a pesquisa instaurada 

por ocasião desta dissertação foi a que identificamos como interação por uso das NTIC. As

interações por uso não mudam os modos de estar em sala de aula ou as condições de poder e 

ressignificação dos papéis exercidos nesse espaço. A percepção do processo educacional 

continua a mesma, ou seja, a didática  mantém-se, porém com uma metodologia diferente. 

Citelli (2000), ao analisar o "mundo dos media" que interpelam diretamente a 

escola, afirma que: 

(...) é natural e compreensível que o professor não queira dividir sua fala com a da 
televisão ou do rádio, malgrado as reconheça e com elas estabeleça estratégias de 
contato: fracas o suficiente para não haver fratura de autoridade que possa sugerir 
perda de espaço e fragilidade na concorrência; fortes, porém, para assegurar a 
existência de um ajuste linear com o tempo elocutivo do aluno; usando um lugar 
comum: o professor reconhece que precisa falar a "lingua próxima do educando". 
(CITELLI, 2000, p. 18)

A postura identificada por Citelli (2000) transparece no relato da coordenadora 

e da professora do LIE:

(...)Tem que fazer uma aula, tipo assim uma aula show... porque é o seguinte. O 
aluno... O modelo tradicional é aquele sentadinho, quadro, que hoje voltou com o 
data show que é a mesma coisa, que eu não vejo tecnologia nenhuma na mesma 
letra. Porque do giz pro data show, o quê que muda? Nada! O que eu acho o 
seguinte, se o professor, ele se atentar para atividade onde tem um interesse do 
aluno, ele presta atenção e ele escuta, você tá entendendo? (07.05)

Então é isso é que eu vejo, nós temos meios e mais meios como educadores de 
trazer esse meninos. Agora, claro que precisa de ajuda de todos, né, porque só um... 
É aquela velha história, uma andorinha só não faz o verão. Mas a gente pode tentar 
né, tentar resgatar isso. Eu acho que a gente pode conseguir muita coisa com essas 
ferramentas. Até uma TV a gente pode conseguir, porque que não pode? A gente tá 
dando conteúdo numa sala de aula e trazer um filme para o menino e 
sensibilizar pra aquilo, porque que eles gostam né, não é disso que eles gostam? 
Eles não gostam é de tá vendo aqueles livros, aquela coisa. Então tem um 
momento que você pode utilizar essas tecnologias, essas mídias que nós temos, 
pra poder resgatar esse conhecimento que não estão sendo alcançados por eles. 
(13.14)

Ou  seja, a forma discursiva que se estabelece entre esses polos, professor e 

educando, continua basicamente a já instaurada pela educação tradicional. Ou seja, não 

existem mudanças radicais nas sociabilidades vivenciadas por esses sujeitos, mesmo com a 

vivência de outras possibilidades comunicacionais. Em tais casos, o conteúdo é revestido em 

uma nova roupagem, mas a percepção do professor em relação à sua prática educacional 

continua inalterada. 

Para Certeau (2008), a condição de uso pode ser entendida como um ato de 
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resistência consciente do indivíduo a práticas e representações que o "assaltam" do seu modo 

de ser e de estar e que os impele a uma nova lógica. Certeau ilustra esta noção com a história 

de resistência dos povos tradicionais subjugados pela colonização espanhola:

Assim, o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas 
foi alterado pelo uso que delas se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, 
muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que 
lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos 
conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro –
não as rejeitando ou transformando-as (isto acontecia também), mas por cem 
maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à 
colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: 
faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do sistema 
que assimilavam e que os assimilava exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo. 
(CERTEAU, 2008, p. 95)

Esta percepção belicosa que fala Certeau pode ser bem representada pelo relato 
da coordenadora, quando perguntado como os professores se comportam quando há qualquer 
proposta de mudanças nas práticas educacionais que desenvolvem em sala de aula:

Existe aquele professor que ele não admite. "Porque a sala é minha"... e 
realmente... o professor realmente... a sala... de certa forma, não admite a mudança. 
A mudança do modelo tradicional, daquela aula tradicional, né. Ele realmente, ele é 
dono daquele espaço... porque tem que saber que o professor ele é dono da sua sala. 
Ele é conhecedor daquelas crianças, daquelas atividades, daqueles adolescentes, né. 
Então, esta mudança ainda é bem... como é que se diz? Resistente, muito resistente
pelo professor.  (07.22)

As interações por uso das TIC revelam o cruzamento de práticas e discursos 

que, muitas vezes, entram em choque e que habitam um mesmo espaço de sociabilidade, que 

é a escola. Mudam o tempo, as formas de interação social, as tecnologias, mas a escola 

institucionalizada não consegue acompanhar esses acontecimentos na mesma velocidade. 

Sobre isso Citelli (2000) afirma que: 

(...) a crescente dificuldade para se administrar os objetos orientadores dos 
conteúdos das disciplinas escolares, muito deles superados, outros presos a 
realidades que se transformaram radicalmente, tem-se revelado, segundo muitos 
educadores, um desafio que consome excessivo tempo e energia, dificultando a 
superação das distonias entre as dinâmicas da história e cristalização do discurso da 
escola" (CITELLI, 2000, p. 16)

Podemos perceber alguns desdobramentos decorrentes da presença das NTIC 

na sala de aula, preponderantemente, quando ela se configura em termos das interações por 

uso, com destaque para: o sentimento de apartação entre o antigo e o moderno, a tensão entre 

posturas conteudístas e dialógicas/formativas e a perspectiva tecnicista das NTIC.

A dimensão de apartação, como bem exemplificou Certeau (2008), aparece 

ressignificada agora entre o "mundo" das tecnologias "antigas" e as "modernas".
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Não, eu acho que as novas tecnologias são muito importantes na... que sejam 
inseridas, hoje, na educação. Mas ainda defendo que não se deve deixar de lado o 
antigo: o livro, a escrita. Porque o que nós vemos hoje, eu acho que o problema das 
informações, hoje, são como elas chegam pros jovens. Hoje eles têm muito acesso 
às informações – via Internet, televisão, etc. Mas eu acho que o tradicional talvez 
ele sirva, talvez não, ele serve para ajudar como essa informação vai chegar, de que 
maneira o aluno, o estudante, o educando vão aproveitar essas informações. Vão 
pegar o que é bom, o que é realmente útil nas informação. (10.09)

Também é perceptível nos depoimentos um tensionamento entre a exigência

conteudísta do sistema escolar e a postura dialógica, concebida como mais ampla, envolvendo 

todo o processo educacional:

(...) Se o professor, por exemplo que eu vejo, nos professores que já trabalham muita 
essa questão de está orientando, que deixa o conteúdo de lado pra conversar com 
o aluno, pra bater um papo, pra ouvir mais esse aluno, ele têm maior êxito, porque 
ele consegue um diálogo melhor. (...) Porque o professor que chega na sala, só se 
preocupa em passar o conteúdo, ele num vai conseguir muita coisa não, ele vai 
ser um repassador, e o aluno tá ali ouvindo porque é o jeito, e num ta assimilando, 
né. (...) Às eu vezes gosto de pegar as coisas que.. gente que conteúdo é esse que nós 
estamos trabalhando que a criança merenda e deixa o copo em tudo quanto é de 
lugar? A gente tem que refletir sobre isso. Então assim pra mim, no meu ponto de 
vista, não adianta ficar correndo nesse conteúdo se eu não tô conseguindo 
formar ele em outras coisas. (...) (05.07)

Outro desdobramento dessa interação por uso é a utilização da tecnologia pela 

tecnologia. Ou seja, a tecnologia informacional e comunicacional esvaziada de sua dimensão 

processual e ressemantizadora de práticas sociais.

Se a gente for evoluir a técnica, em si. Antes utilizava quadro negro, hoje o 
quadro branco, com o pincel – já houve uma evolução. Algumas escolas 
particulares são quadros que são, praticamente... têm tecnologias que... são 
quadros que são ligados a um computador... (03.19)

É sob essa forma que encontramos a maioria dos exemplos de interações por 

uso, relatados pelos professores durante a pesquisa. Quando analisamos as interações por uso 

das NTIC, sob a ótica da classificação dos vários níveis de TIC, propostos no capítulo 

anterior, verificamos que ocorre uma subutilização dos recursos que a TIC proporcionaria no 

processo comunicativo.

Um exemplo comum é o uso do LIE para que os alunos leiam textos que 

poderiam ser lidos no próprio livro. Ou, um exemplo mais comum ainda, porém 

extremamente sutil, é o uso da lousa como uma TIC presencial, onde o seu conteúdo não é 

alterado pelo uso no processo comunicacional (pois o professor já determina o roteiro e 

conteúdo fechado daquela aula), quando a natureza da lousa é, na realidade, interativa, seu 
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espaço é naturalmente aberto a intervenções, complementos (não previamente elaborados) e 

alterações que mudam (ou tem potencial para mudar) a dinâmica do processo comunicativo 

em sala.

5.6 - PALIMPSESTOS DE INTERAÇÕES

Como já analisamos em capítulos anteriores, as mudanças vividas que marcam 

a contemporaneidade são, em especial, impulsionadas pelo avanço incessante das mídias e 

suas tecnologias de informação e comunicação. Com o advento da rede entre  computadores e 

a tecnologia digital, vivemos no processo de ressemantização de todas as mídias 

anteriormente existentes. Isto acontece devido à convergência dos suportes midiáticos 

rearranjados em "níveis" justapostos que se complementam e se ressignificam, criando novas 

possibilidades de leitura dos mesmos conteúdos midiáticos, diferentemente da leitura que 

teriam quando lidos isoladamente. Essas possibilidades comunicativas impulsionadas pelas 

NTIC, com base na convergência digital, em especial, as interativas, marcam novas formas de 

estar em sociedade e de construir contato ou diálogo com o outro. Também institui novas 

possibilidades de acesso à informação que estimulam e condicionam novos hábitos, usos, 

modos, rotinas e práticas dos indivíduos.

Para ilustrarmos a noção de um conjunto de práticas sociais  determinadas por 

processos de usos e apropriações, podemos usar a ideia de um brinquedinho ótico chamado 

disco mágico, ou taumatrópio82, que se constitui de um pequeno disco, com um desenho em 

cada lado e atravessado por um barbante, no qual se seguram as pontas, girando com 

velocidade. Então, as imagens se justapõem e se ressignificam. Este brinquedinho ajudou a 

comprovar um efeito ótico, descoberto ainda no Séc.19, ao qual foi dado o nome de 

persistência retiniana, acreditando-se por muito tempo que era ele o principal condicionador 

da ilusão de movimento no cinema83.

Outra ideia visual da noção do que estamos chamando de dinâmicas interativas 

82
foi descrito pela primeira vez na página 348 do livro “Philosoohy in Sport made Science in Earnest”, de 

1827, de autoria do médico e físico inglês John Ayrton Paris. A publicação pode ser acessada no endereço 
eletrônico da INTERNET ARCHIVES, no  www.us.archive.org/GnuBook/?id=philosophyinspor00pariiala#3
83

Pesquisas no sec XX identificaram o efeito-phi como o principal elemento neurológico para a sensação 
do movimento. Este assunto Jacques Aumont trata no livro A IMAGEM, p. 51.
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por uso e por apropriação das NTIC é a do "palimpsesto84 borrado", com camadas de escritas 

acumuladas, em que parte dos escritos mais recentes se esmaece e parte dos escritos antigos 

torna-se mais legível. Com estas imagens podemos entender que essas dinâmicas são 

complementares entre si e compõem parte importante da dinâmica sociocultural. Podemos 

entender a interação por uso como um movimento no tempo, onde o espaço ocupado pelo 

sujeito é inalterado; já a interação por apropriação seria como um movimento no tempo em 

que se desloca o sujeito de um lugar e o coloca em outro. Vale salientar que o uso e a 

apropriação são processos legítimos de construção cultural e não se configuram como estágios 

evolucionistas de processos pedagógicos ou comunicacionais.

Uma vez que estas dinâmicas acontecem na ação do indivíduo, elas são 

marcadas pela subjetividade, pela particularidade e idiossincrasias, portanto não se dão de 

maneira padronizada. Assim, podemos pensar que as interações por apropriações, que se 

desenvolvem em determinados espaços em que o sujeito atua, podem ser "sobrepostas" pelas 

interações por uso que ele realiza em outros espaços e em outros papéis sociais que ele

desempenha. Podemos ter, portanto, um professor que na sala de aula desenvolve com muita 

habilidade dinâmicas por meio de blogs, videocast e podcasts, mas que, no âmbito particular, 

prefere pagar todas as suas contas mensais na "boca do caixa" porque não confia na 

integridade do pagamento feito pelo site do banco e não tem o "papelzinho de comprovação.

5.7 - NOVOS CONTEXTOS DE PRODUÇÃO DO SABER: DESALINHOS E 

DESAFIOS

À primeira vista, poderíamos pensar que o principal condicionante que 

dificultaria os professores a adotarem as NTIC em interações por apropriação, no cotidiano da 

escola, seria a deficiência da estrutura proporcionada pela escola. Apesar de termos 

encontrado muitos relatos a esse respeito, os professores não enfatizaram este aspecto como 

elemento impossibilitador. Muitos disseram ainda que mesmo com estruturas disponíveis não 

84
Suporte material de um texto que recebeu a escrita por mais de uma vez. Se bem que já houvesse este 

hábito de reaproveitamento do suporte na Antiguidade (o palimpsesto começou por ser um papiro corrigido), foi 
sobretudo na Idade Média, nos séculos VII a IX, com a escassez e o custo elevado do pergaminho, que se 
passaram a raspar as letras já escritas na pele e não mais desejadas, ou a eliminar toda a tinta por meio de um 
complexo método de lavagem que envolvia leite, esponja, farinha ou cal e pedra pomes. Entre as causas que 
motivavam a eliminação de um texto de forma a reutilizar o seu suporte contam-se a falta de pertinência do 
conteúdo, a ininteligibilidade da língua ou da grafia em que estava escrito, a progressiva deterioração do suporte 
e a existência de uma cópia equivalente. Bibliografia: Elisa Ruiz: Manual de Codicología (1988) (fonte: 
http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/P/palimpsesto.htm ; acessado em 14 de maio de 2009)
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faziam uso das NTIC por outras questões, entre elas, o "sistema", deficiências na formação, 

entre outros.

Não, eu acho que enriquece bastante a sala de aula, as TICs vem pra ajudar! Mas 
nem todos utiliza, nem dá condições pra isso, né. Eu mesmo sou um cara que tô aqui 
e na minha sala quase num uso. Todas as escolas, eu trabalho em cinco escolas, 
todas tem laboratório e pouco, eu pouco utilizo do laboratório. Até mesmo por 
essa questão de escala... (04.20)

Para tentar entender o quanto a estrutura afetava a decisão de apropriação das 

novas TIC na sala de aula, propusemos aos professores que pensassem na seguinte situação, 

que, simbolicamente, a  chamamos de "dia mágico":

- Vamos imaginar uma situação onde, aqui na escola, todas as salas teriam à sua 
disposição uma estrutura completa de multimeios, estivessem equipadas com 
lousa digital, computador com acesso à Internet, câmera de vídeo, câmera 
fotográfica, rádio. Enfim, que tivesse tudo à disposição dos professores, nas 
salas de aulas deles. Você acha que todos os professores utilizariam? O que 
aconteceria? O quê você acha, que mudaria fundamentalmente no  trabalho em 
sala de aula?  

Todos os professores relataram, com menor ou maior dramaticidade, que mais 

que resolver um problema, a condição proposta instauraria na escola um dilema para os 

professores diante da "obrigatoriedade" do uso, "imposta" pelos alunos e que desautorizaria a 

sua própria figura.

Eu tiro pela minha escola, se chegasse o computador, o multimeios, a máquina 
fotográfica, todos esses processos. Teria professor que não iria utilizar nenhum 
deles, porque eu vejo dentro da escola uma sala de informática não usada. Você tá 
entendendo? Por que eu acho que a evolução não é do objeto em si, a evolução 
tem que ser da cabeça do professor. Para usar essa tecnologia dentro de sala. Ele 
não usa, ele prefere o tradicional porque é mais fácil, porque é o que ele conhece.
(07.19)

Aí volta para aquela pergunta que você já fez. É o que eu digo: os professores, e 
nós, da educação, ainda tem aquela questão da aula expositiva, essa tradição. 
Nós temos uma aula tradicional. E, além disso, às vezes a falta de conhecimento 
desses professores também nesses recursos. (...) O professor tem que ter um tempo 
para planejar a aula. (03.34)

Volto de novo a questão do professor. Se o professor não tiver preparado pra isso, 
ou pelo menos impulsionado pra utilizar, não vai servir de nada. Só de enfeite.
A gente sabe que tem muitas escolas particulares que utilizam isso, mas ninguém 
sabe se no fundo tá servindo pra alguma coisa. Sai como propaganda. “Ah, nós 
temos lousa digital!” No meu bairro tá acontecendo isso, tem uma escola que tá bem 
assim, mas no fundo, no fundo a gente não sabe se a melhor escola do bairro é essa, 
escola particular que eu falo. Então se as pessoas fizerem isso e o professor não 
quiser utilizá-los... Então é uma ferramenta inútil. (04.30)

Não, eu acho que não teria uma mudança imediata. Tem muita gente hoje ainda, 
professor que não trabalha bem; que não sabem ainda nem como acessar 
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determinados sites. Eu acho que não seria uma coisa fácil. Dependeria muito da 
maneira como isso fosse colocado. Porque toda mudança, ela, ela geralmente, 
toda mudança, principalmente, quando ela não é preparada, geralmente 
oferece, em princípio, uma resistência. E eu acho que existiriam algumas 
resistências. E não só resistências, mas dificuldades reais de trabalhar. Quando eu 
vou usar a informática, quando eu vou usar o data-show, para passar determinada 
matéria. E agora, como é que eu vou passar a atividade (10.17)

Vamos dizer que eu tivesse uns 80% que iam pegar o livro, iam abrir e iam dar 
aula do mesmo jeito que deram sempre; talvez uns 20% fosse tentar buscar, 
conversar com alguém, saber como é que poderia melhorar, utilizando esse material. 
Eu acho que uns 80% não iam utilizar. (12.38)

Em um nível extremo de descrédito na figura do professor e da própria 

instituição educacional, a professora de um dos laboratórios responde:

Eu acho que era o pavor. Era a treva! [gargalhadas longas]. Eu acredito que seria 
treva, saía todo mundo correndo. Pela madrugada! [gargalhada] Basta dizer isso,  
meu irmão! Era a treva, viu? Porque se você chegasse numa sala de aula, tivesse 
todo esse aparato que você tá dizendo... O professor já tem medo de se apropriar 
de algumas ferramentas, de algumas tecnologias, imagina ter tudo isso. Os alunos 
iam amar porque com certeza eles saberiam mexer muito mais do que os 
professores. [gargalha] Agora eu me lembrei da reação de ver todo mundo correndo. 
Todo mundo ia entrar de licença, adoecer! (13.18)

Partindo da noção de descentramento, que discute Roger Chartier (2002), 

podemos afirmar que a sociedade está enredada em um processo no qual o livro deixa de ser o

único repositório do conhecimento humano e outros suportes, que têm esta mesma função e 

estabelecem novas formas de relação entre os agentes do processo comunicacional, passam a 

coexistir nessa sociedade . Martin-Barbero (2003) reflete sobre esse ponto e o problematiza 

dentro do âmbito da escola. O livro estabelece uma forma discursiva própria  que, por sua 

vez, é assumida e institucionalizada pela escola. As novas tecnologias, os novos canais 

propõem novas estruturas e formas discursivas que exigem ou estimulam novas maneiras de 

se relacionar com os agentes desse discurso ou dessa relação comunicacional. Como já 

discutimos, as apropriações por uso  caracterizam-se como uma forma de resistência a novas 

práticas "impostas" supostamente por um "mundo" exterior ao "mundo" conhecido da 

tradicionalidade que esses professores vivem.

Eu acredito que tudo que é novo, eles tem uma resistência. Independente de ser 
do lado da comunicação ou não, eles têm uma resistência. Tem, isso é real é um 
ponto mesmo. Então assim, e é preocupante, né. Preocupante porque se nós estamos 
nesse mundo de que a comunicação ela é volátil, ela é sshuuuh! Passou, já vem 
outra, e aquele negócio passou, e vem outro e pronto! Então eles num tão nem 
querendo repensar sua prática, você já deve pensar que é um ambiente preocupante, 
já que nós estamos para educar alguém. Num é verdade? (08.15)
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(...) Porque você sabe que toda mudança requer estudo; requer você sair da 
mesmice, para passar para outra coisa, para outra situação. Nem sempre do jeito que
a gente pensa que é... você chegar a uma conclusão: Não, assim não foi boa! Eu vou 
ter que fazer de outro jeito”. Então isso dá trabalho; isso é planejamento.  (11.20)

Mais do que nunca, os professores confrontam-se, diante de seus alunos, com a 

mudança, a ressignificação e a recriação próprias às novas formas de sociabilidades 

instauradas ou estimuladas pelas NTIC, em contraposição à preservação (dos valores), a 

transferência (dos conteúdos) e a pré-existência (do saber) que marcam o sistema formal de 

ensino. A noção de resistência assume várias formas na percepção dos professores:

(...) Eu não vou dizer que não seja uma resistência, assim... Aí eu vou ver o que seria 
a resistência: se você é contra aquilo, ou se você não quer aquilo – assim, não quer 
utilizar aquele recurso; ou se você é contra o recurso. Eu não vejo eles como contra 
o recurso. Mais é uma questão de escolha; uma opção. (03.37)

É insegurança mesmo, não é medo, não é comodismo, não. Não vejo como 
comodismo não. Eu tiro até por mim. Eu tive um curso... (05.13)

Tem pessoas que não estão abertas para um mundo, não é isso? Elas não tá 
aberta às novas tecnologias, elas não vão aprender, isso não me interessa. Então, 
eu tenho amigas minhas que ainda hoje não têm celular porque não gosta. Não é 
isso? Pequeno celular que hoje você não ter um celular, não ter um e-mail, né. 
Praticamente... "você não tem celular?", "você não tem email?” É praticamente uma 
criança hoje já tem um celular, né. (...) (07.16)

Eu acho que é o despreparo do professor. Eu acho que ele tem medo de usar essas 
tecnologias, porque ela demanda tempo, demanda estudo. Ela demanda um certo 
contato, uma certa afinidade com ela. Eu acho que a grande dificuldade é essa: o
despreparo dos professores face a essas novas tecnologias. (...) Poucos utilizam, 
porque desconhecem, porque acham que vai demandar mais tempo e mais trabalho. 
Eu acho que o processo é esse. (12.28(...)39)

A forma de acesso à informação na contemporaneidade não é a mesma de 

crianças de duas décadas atrás - a enciclopédia Barsa deu lugar ao Google - a percepção de 

jogo e de interação social é ampliada para além da presença física, só para citarmos algumas 

das mudanças comportamentais vividas por esse público. Tal estruturação está vinculada, via 

de regra, a um sistema educacional ainda baseado no suporte do livro impresso, em que o 

acesso à informação é previamente determinado em face da idade do indivíduo aprendiz por 

meio da ordenação sequenciada dos conteúdos e sua apropriação em uma lógica etária. “Deve 

haver pouca dúvida de que a organização dos livros em capítulos e seções veio a ser o modo 

aceito de organizar um assunto: a forma em que os livros apresentavam o material  tornou-se
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a lógica da disciplina” (POSTMAN, 1999, p.45).

Dentro desse espaço social onde há a “expansão da circulação por fora do 

livro de saberes socialmente valiosos” (MARTIN-BARBERO, 2003, p.82), as NTIC assumem 

um papel fundamental na construção do saber e na gestão da informação, tirando o livro da 

centralidade desse processo. Assim, este deixa de ser o principal instrumento de 

apoderamento do mundo e passa a figurar como instrumento necessário para outras 

alfabetizações possibilitadas e demandadas pelas NTIC. A ideia clássica do processo de 

alfabetização não consegue responder a essas novas necessidades apresentadas pelo 

descentramento e, nesse contexto, uma nova alfabetização é proposta por Meyrowitz, a 

alfabetização midiática.

As novas e variadas formas de ganhar acesso à informação que dispensam a leitura 
enfraqueceram agora o poder informacional da escola e diminuíram os incentivos de 
aprender a ler e escrever bem. Muitas escolas agora sentem as necessidades de 
redobrarem seus esforços para ensinar as habilidades tradicionais da alfabetização, 
enquanto tentam ajudar os estudantes a processarem a informação que eles recebem 
através da mídia não textual. Assim as equipes adicionais, o tempo e os recursos que 
seriam necessários para trabalhar nessas duas frentes raramente surgem. Assim, 
enquanto as escolas lutam para fazer mais, a mídia não textual ameaça a estrutura 
básica do sistema escolar e a autoridade tradicional dos professores. 
(MEYROWITZ; 2001; p.98)

Esse quadro exposto por Meyrowitz nos revela a profundidade das implicações 

decorrentes desse processo de descentramento midiático. A construção do conhecimento, ou a 

“leitura de mundo”, passa de um fluxo linear e cadência capitulada, marcada pelo livro 

impresso, a um fluxo multidirecional e zapeado, determinado pela profusão imagética e as 

novas construções narrativas possibilitadas pelas NTIC. 

Estamos ante um descentramento culturalmente desconcertante e que a maioria do 
mundo escolar em lugar de buscar entender se contenta em estigmatizar. 
Estigmatização que surge por se desconhecer a complexidade social e epistêmica 
dos dispositivos e processos que refazem as linguagens, as escritas e as narrativas. 
(MARTIN-BARBERO, 2003, p.83)

Por sua vez, estas novas formas de construção de saberes também reconstroem 

as formas de sociabilidade e de interação com o meio, marcado em grande medida pelo

sensível.

Já não estamos só diante de um “feito tecnológico” ou a  dominância de uma lógica 
comercial, porém há profundas mudanças em todas as práticas culturais de memória, 
de saber, de imagem e criação, que nos inserem em uma mutação da sensibilidade, 
ou como diz A. Renaud (1990), em uma nova era do sensível (MARTÍN-
BARBERO; 2003, p.66).
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Ou seja, a descentralidade do livro em relação aos processos de contrução de 

sentido não apenas estabelece novos "espaços do saber", mas estimula novas sensorialidades

necessárias para "acessar" esses espaços. Isto, por sua vez, determina novos regimes de 

sensorialidades que possuem vinculações com as dimensões sinestésicas, também ligadas ao 

lúdico e ao prazer. Restrepo (1998) afirma que a educação tradicionalista há muito cingiu o 

ato de conhecer do ato do prazer, como duas faculdades humanas imiscíveis. Porém, o autor 

lembra que esta condição é um equívoco importante do processo de apropriação do mundo, e 

usando a condição de ternura para aludir ao direito da "educação do gosto e da sensibilidade", 

ele argumenta:

Uma das dificuldades que a integração da ternura às perspectivas cognitivas e 
acadêmicas encerra é que ela assinala um limite da linguagem, momento que se 
configura quando as palvras, impotentes, não podem convencer nem argumentar, 
lançando-nos de cheio no campo do patético. Limite que não é tanto uma barreira 
comunicativa - pois também a ternura é linguagem - como uma fronteira do 
significado, da palavra que tenta mostrar-se como autêntica representante do objeto. 
Por isso, quando nos perguntamos pelos significantes - que na vida social se 
constroem em íntima relação com a experiência gestual e corporal - vemos que o 
tato, quer em suas modalidades violentas como ternas, atua como nó central na 
constituição da trama comunicativa, pois bem perto dele, estão situadas as pegadas 
ou rastros que, segundo Derrida, constituem o mapa primigênio da língua. 
(RESTREPO, 1998, p. 16) 

Estas colocações nos ajudam a entender o quão difícil é para o professor 

instaurar dinâmicas na sala de aula que dizem respeito ao campo do lúdico e da fruição, como 

assistir a um filme, pois este ato está culturalmente ligado ao prazer. A fala a seguir demonstra 

bem essa condição:

Eu preparei uma aula na semana passada – agora, ontem, quer dizer –, para um filme 
mesmo, sobre a questão do preconceito racial, já que no dia 20 de novembro, agora, 
foi o Dia da Consciência Negra. O filme é Estrada para a Glória. É um filme 
baseado em fatos reais, que relata a inserção dos negros no basquetebol norte-
americano, nas universidades. E é um filme belíssimo. E eu fui questionado várias 
vezes pelo coordenador, porque, do filme, você preparar alguma coisa, “você fez 
isso”, “você fez aquilo”. Eu vou debater com os meus alunos sobre o filme. Vai 
terminar o filme, nós vamos discutir o que é o preconceito, se ele existe no Brasil, e 
tal. Eu não preciso a burocracia toda de fazer “n” coisas, “n” perguntas, elaborar, e 
tudo... “Não, eu preparei aqui. Nós vamos debater, nós vamos discutir, em cima do 
filme”. Então aí “Não, é porque vários professores não têm o que fazer, não têm 
plano de aula, não tem isso, não tem aquilo, aí traz um filme”. Falei: “É, mas eu não 
estou inserido nesse contexto”. E eu trouxe o filme. Eu falei com a minha 
coordenadora, a minha PCA, que é coordenadora de área. Falei do filme a semana 
passada; disse qual era o filme; disse a proposta. Ela aceitou, e depois fui 
questionado no dia do filme. Então, quer dizer, isso me limitou no sentido de não 
querer mais que eu passe... alguma tecnologias. E isso é um filme comum, um 
vídeo. Imagine eu levar os alunos para o laboratório de informática, ou pra outra 
coisa, não sei. Aí, quer dizer, você começa a se amarrar, e ficar... Quer dizer que o
professor tem que estar preso no quadro, escrevendo, aula expositiva,
continuamente, aí é um excelente professor. O professor não pode sentar. Se ele 
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estiver sentado, está enrolando aula. Então ainda é uma educação que tem muito 
que aprender, e parte da própria coordenação, da própria direção da escola. Às vezes 
o professor tem até boa vontade de fazer algo diferente, utilizando esses recursos, 
mas o professor fica amarrado, ele é, às vezes, criticado, talvez. (03.22)

Martin-Barbero, por sua vez, identifica que a reação da escola diante desse 

confronto expressa um sentimento de reatividade e rejeição a esses novos valores e posturas.

Daí que em frente a alguns alunos, cujo ambiente comunicativo os inunda 
cotidianamente de saberes-mosaico que, em forma de informação, circula pela 
sociedade, a reação mais frequente da escola seja de entrincheiramento em seu 
próprio discurso, pois qualquer outro modo de saber é sentindo pelo sistema escolar 
como uma afronta direta a sua autoridade (MARTIN-BARBERO, 2003; p.82).

O processo de descentramento vincula-se também a um movimento de 

destemporalização (Martin-Barbero, 2003), em que a "aprendizagem escapa também das 

demarcações de idade e dos demais recortes temporais que permitiam sua delimitação em um 

só tipo de lugar que facilitava o seu controle". (2003, p. 85).  Esta destemporalização se 

converte, sob a ótica do professor, em sua desautorização e uma deslocalização do próprio 

papel do professor, reiteradas várias vezes nos depoimentos:

(...) ao mesmo tempo, o professor fica se questionando, “meu Deus eu não sei mais 
o que fazer pra esses meninos aprenderem!”, né. Então ele mesmo já se questiona, 
“que eu tô fazendo que não tá servindo? Porque que a minha aula de história não 
tem mais significado pra ninguém?”, né. Eu acho que eles já tão se acomodando 
também sabe, em algumas situações. (05.17)

(...) Porque muitos colegas professores acham que se não dominar aquela 
tecnologia, tá sendo inferior ao aluno. “Ah, o bixão é tão, com tanta moral dentro 
da sala de aula mas não sabe mexer uma besteira dessa.” Tem medo disso daí. 
(06.16)

É não vejo que seja medo... e porque dá mais trabalho... eu não vejo não. Eu vejo 
que é porque em muitos casos, ele teme que o aluno tá na frente dele, em mexer 
com os aparelhos, às vezes os meninos até colocam, “vamos professor, vamos pra lá, 
que eu sei, eu sei ligar, eu sei fazer num sei o que, vamos, vamos!”. A gente vê 
muito isso, escuta muito isso [sorriso largo]. Mas eu vejo mais a insegurança 
mesmo, que ele não foi.. ele não tem acesso em casa, né. (05.14)

(...) Mas, por exemplo, a questão da idade eu não sei se é um limitante. Muitos 
professores estão com uma certa idade, vamos dizer, com 40, 50 anos, e acabam 
tendo uma espécie de bloqueio. Eu não sei qual é o significado disso. Mas é como 
se a tecnologia fosse um monstro. E esse monstro, eles querem distância dele. E 
talvez essa própria limitação faça com que ele não queira esse desafio, por causa 
mesmo de ter receio de os alunos saberem mais do que eles, talvez; ou então, 
talvez, a própria falta de interesse mesmo. (...) (03.06)
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A desautorização é sentida pelo professor até mesmo pelo arranjo das cadeiras 

que os alunos, às vezes, assumem:

Hoje não se senta mais em fila corretamente, assim. Se tiver bagunçado quando 
você olha tem um aluno encostado em você. A gente, aí vai que... Cê tem que hoje,
cê tem que pisar em ovos, né. “Oi, vamos aqui, tal, tal, tal”. (...) Para ajeitar... Quer 
dizer, se você for contra mesmo eles, aí  você... É uma briga. (04.08)

Esta condição de desautorização que vivencia o professor, em parte entendida 

por ele como desajuste e indisciplina do seu aluno em relação à escola, tem a presença das 

NTIC como as principais "estimuladoras", explicando, em parte,  seu comportamento de 

resistência ao "ser invasor", nas condições que Certeau (2008) estabelece.

5.8 - ESCAPANDO DA VISÃO FATALISTA DO DESCENTRAMENTO

Se a sensação que instaura o descentramento, sob a perspectiva dos 

professores, é de um fatalismo e uma morte simbólica da condição de professor, Martin-

Barbero também aponta que esta deve ser, antes de tudo, uma experiência ressiginificadora de 

práticas educacionais. A ressemantização de práticas implica, por sua vez, que o processo 

educativo ocorra de forma continuada, ainda que desterritorializada de um espaço específico 

exclusivo da escola.

O livro, mesmo perdendo o lugar central como "repositório do saber", 

continuará com um papel fundante na apropriação do código oral-escrito e possibilitador de 

outras alfabetizações instauradas pelas NTIC. Nessa perpectiva, Martin-Barbero  aproxima-se

do pensamento freireano, no qual se reconhece que a construção do conhecimento é vista 

como um processo incessante de elaboração e reelaboração de ideias, dados, percepções e 

sensações que estão em um complexo trânsito. Um movimento contínuo que também 

poderíamos chamar de comunicação. 

O que eu noto assim, que eles tem aquela ilha e eles ficam ali, quando eles saem 
daquilo eles vão vivenciar a realidade, mas tipo anestesiado. “Não é muito comigo.” 
Então eu me pergunto, será que toda essa informação ela está sendo boa pra ele, está 
formando, mesmo? Porque o conhecimento não é só informação, né. Porque 
informação é fato é fato, conhecimento é um conjunto maior, ao meu ver, então 
eu acho muito solitário também. (08.02)

Porque ele vai ter acesso à informação, independentemente do professor. Agora, 
como ele vai transformar essa informação em conhecimento é o que vai dar a 
vida ao professor daqui para a frente. Eu percebo assim. Na verdade, o professor 
vai se tornar um facilitador desse conhecimento. (12.46)

O professor que está estudando, que está se aperfeiçoando, saberia que a posição 
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dele era de mediador, porque você não pode só soltar a tecnologia na mão do aluno e 
achar que, por si só, ele vai caminhar. Então sempre vai ter que existir o papel do 
professor como mediador, incentivador, motivador, para chegar ao que... o 
objetivo da escola, mudando de técnica. Por mais tecnologia, por mais tudo 
maravilhoso que tiver, o aluno não vai ser um autodidata; tem que ter o papel do 
professor. (11.16)

A condição ressemantizada do professor como mediador  reafirma o 

pensamento de Paulo Freire (1996) de que "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua própria produção ou a sua construção". Freire, em seu livro "Extensão 

ou comunicação?", afirma que:

O conhecimento (...) exige uma presença do sujeito em face do mundo. Requer sua 
ação transformadora da realidade. Demanda uma busca constante. Implica em 
invenção e reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de 
conhecer-se, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe 
o "como" de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato 
(1983, p.27).

A maneira como o pensamento freireano concebe o processo cognitivo 

assemelha-se em muito com as dinâmicas de acesso à informação e sua articulação em rede 

instaurada pelas NTIC, em especial, as TIC interativas. Diferentemente da visão belicosa de 

"invasores tecnológicos" que "assumem" a escola ou de uma horda juvenil que se rebela 

contra o poder instituído e "mata" a figura do professor, podemos pensar que as NTIC e os 

processos de descentramento (seja do livro, do saber, das identidades, das sensações) 

interrogam o professor e a escola e os movimentam na busca pela ressignificação de seus 

espaços sociais, instaurando um intenso processo, ainda que exaustivo,  de renovação da 

própria condição de professor.

Vimos, nesse capítulo final, que as dinâmicas que os professores participantes 

dessa pesquisa instauram na sala de aula, por meio das tecnologias de informação e 

comunicação, são bem diferentes das que eles experienciam em seu cotidiano, fora da escola. 

Também são diferentes suas percepções do que seja uma TIC, em que, frequentemente, 

relacionam-nas com elementos maquínicos informatizados. Em suas falas, os professores 

deixam transparecer a percepção de que são "invadidos" por essas novas tecnologias que os 

condicionam a se perceber em constante embate entre dois mundos: o "mundo" da escola, que 

luta para não ser descaracterizada pelo "mundo" da informação em excesso, e o da tecnologia

indiscriminada.

Como um dos resultados dessa forma de ver é que encontramos nos relatos um 
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descrédito e uma apatia dos professores na introdução das NTIC nas suas práticas 

pedagógicas. Identificamos que esse comportamento de apatia para a assunção das NTIC 

impõe ao professor pressões que são sentidas, em maior ou menor grau, vindas da sociedade, 

do governo (que por vezes exerce pressão inversa) e principalmente de seus próprios alunos.

Nas escolas que foram objeto de pesquisa, identificamos práticas e relatos que 

as caracterizam como tradicionalistas e de culturas conteudístas. A forma como estabelecem 

as relações educacionais em sala de aula  estruturam-se em uma lógica comunicacional 

semelhante à da Teoria Hipodémica, como se o conteúdo da aula devesse ser apreendido 

exatamente como o professor/emissor o produz e que é mensurado em testes oficiais, que 

condicionam a qualidade da própria escola, ou seja, quanto mais for efetiva a 

reprodutibilidade desses conteúdos apreendidos, melhor é a escola. Isto provoca na escola um 

estímulo a práticas que assegurem mais o caráter mnemônico que criativo, reforçando 

processos de controle da informação pelo professor. Esta condição estimula o professor  a 

permancer em metodologias educacionais que já conhece, como o livro e a lousa.  Aliado a 

isso, os relatos  fazem-nos compreender que a assunção de novas metodologias que façam uso 

de NTIC demandam do professor tempo para planejamento delas, assim como formação 

específica para um domínio técnico que o permita conhecer as possibilidades de construções 

narrativas vinculadas aos conteúdos formativos.

Ainda que em espaços marcados por práticas conteudisticas, identificamos nas 

visitas às escolas, assim como nos relatos oriundos das entrevistas, a presença das NTIC nas 

práticas escolares. Notamos também que as dinâmicas desenvolvidas com essas novas 

tecnologias possuíam vários modos de interação entre professor e aluno, mesmo quando se 

tratava da mesma TIC analisada, comprovando assim que não são apenas os meios 

comunicacionais os definidores da experiência educacional que se desenvolve na sala de aula. 

A maneira como os professores entendem as possibilidades das TIC influencia em quais 

sentidos e em quais intensidades os fluxos comunicativos operam na sala de aula. As 

condições que permitem entender essas possibilidades dizem respeito diretamente à 

compreensão que os professores possuem das sociabilidades instauradas pelas NTIC na 

sociedade contemporânea, em paralelo com suas percepções sobre o sentido de escola e de 

educação, podendo assim interiorizar ou não essas novas formas de ser e de estar na sua 

própria vida. 

Identificamos, portanto, dois modos de interações que os professores 

desenvolvem das NTIC: a interação por apropriação das NTIC e a interação por uso das 
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NTIC.  A primeira forma de interação pressupõe do professor o exercício de significar sua 

prática educacional com a instauração de novos fluxos comunicativos com os seus educandos, 

utilizando TIC teleativas e interativas com todas as possibilidades comunicativas que elas 

instauram para além das qualidades das TIC presenciais. Na interação por apropriação das 

NTIC, o professor percebe as mudanças instauradas pelas novas tecnologias como processos 

socializadores legítimos que reconfiguram também os processos educacionais e, portanto, 

torna essas tecnologias próprias também de seu cotidiano escolar. No caso das interações por 

uso das NTIC, os professores desenvolvem claramente um discurso funcionalista e tecnicista 

para o uso desses meios comunicacionais na sua prática educacional, geralmente vinculados 

ao apelo imagético que provocam nos alunos ou as facilidades instrumentais que possibilitam 

no trato com o conteúdo. É nesse tipo de apropriação que identificamos mais frequentemente 

discursos de "mundos apartados": mundo dos professores e o mundo dos alunos; mundo dos 

conteúdos e o mundo dos valores; mundo da fruição e o mundo da educação; mundo dos 

meios de comunicação e o mundo da escola, onde também identificamos uma postura de 

resistência com relação a essas NTIC. Os professores que exercem esse tipo de interação por 

uso mantêm uma percepção inalterada da educação diante das novas sociabilidades 

instauradas por essas NTIC. A forma de interação, portanto, muda, no aspecto instrumental, 

mas as dinâmicas educacionais permanecem as mesmas e, por conseguinte, não se 

desenvolvem todas as possibilidades comunicativas que as NTIC poderiam proporcionar 

naquela sala de aula.

Dentre as repercussões que as mudanças estruturais provocadas pelas NTIC 

instauram está o fenômeno do descentramento do livro, em que este deixa de ser o principal, 

ou o único, repositório legítimo do saber,  apresentando-se outros meios como a televisão, o 

rádio, o cinema, a internet, etc. Este descentramento  provoca, por sua vez, outros 

desdobramentos, como a desterritorialização da escola como espaço natural dos processo 

educacionais, por estes passarem a se constituir também nas novas mediações descentradas 

pelas NTIC. Incorre também uma destemporalização do saber não mais restrita a uma lógica 

etarista, em que  "até tal idade deve-se saber só até aqui", pois, com o descentramento do livro 

e as desterritorializações do saber, perde-se o controle dessas limitações. Assim, a figura do 

professor e da própria escola vivencia uma condição de ressiginificação ou mesmo de 

desautorização. No entanto, podemos verificar também possibilidades importantes de 

revitalização do papel do professor e da própria escola nesse "incômodo" causado pelas 

mudanças estruturais dos meios de informação e comunicação, na sociedade contemporânea.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos desenvolver, ao longo desta dissertação, um panorama sobre como 

os professores das escolas públicas interagem com as novas tecnologias de informação e 

comunicação, no espaço da escola ou fora dela. Ainda que o termo TIC seja cada vez mais  

conhecido, avaliamos que o seu entendimento pelo público pesquisado ainda é 

predominantemente circunscrito a maquínicos automatizados, ainda que encontremos 

considerações mais pontuais sobre sua dimensão estruturante de processos comunicacionais e 

sua condição de promotores de novas sociabilidades, esta percepção se reflete ainda em como 

os professores entendem os discursos midiáticos e o acesso quase irrestrito que hoje qualquer 

indivíduo, independente da faixa etária, tem desses meios. 

Nesse estudo, pedimos aos professores que refletissem sobre as principais 

mudanças percebidas entre as gerações de sua adolescência e a de seus alunos atuais. 

Identificamos que a percepção comum é de uma crescente "perda" de valores, promovidas ou 

estimuladas pelos meios de comunicação de massa e, mais recentemente, pelo computador e a 

internet. Esse sentimento de "perda" de valores pelos jovens é relatado, de modo recorrente, 

como o principal problema que o professor "enfrenta" na sala de aula.

Fizemos um breve resgate das ações governamentais voltadas para a 

implantação de Laboratórios de Informática Educativa (LIE) nas escolas e concluímos que 

pouco foi feito para que estas, de fato, possibilitassem a instituição escolar, em especial, 

professores e corpo gestor, tornar-se apta a adotar de maneira sistemática as NTIC nos 

processos educacionais cotidianos. Esta avaliação tem por base não só uma análise dos 

números apresentados pelos documentos ministeriais, mas principalmente pela qualidade das 

ações desenvolvidas que despendem recursos, majoritariamente, nas estruturas físicas (e que 

ainda são incipientes para a realidade do sistema brasileiro) sem a necessária e inicial 

sensibilização (e posteriormente a formação técnica) da escola para as possibilidades que as 

NTIC possam instaurar no âmbito escolar. 

Identificamos a ausência de discussões sobre estas questões nas próprias falas 

dos professores, no modo como percebiam as possibilidades das NTIC (ou não percebiam!) e, 

de forma mais ampliada, nos projetos político-pedagógicos das duas escolas que não 

apontavam qualquer referência aos meios de comunicação e as TIC. A força  exercida pela 

estrutura governamental sobre as escolas realiza pressões contraditórias, pois ao mesmo
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tempo que as aproxima do uso das NTIC, pela implantação de espaços específicos dentro 

delas,  também as afastam com as avaliações escolares que estimulam ainda processos de 

reprodução de conteúdos, em detrimento da construção de sentidos sobre os conteúdos.

A abrangência que hoje as tecnologias de informação e comunicação possuem 

na sociedade não nos permite mais considerá-las apenas sob uma dimensão mecânico-

informatizada, uma vez que, mesmo os professores as considerando com base nesse tipo de 

enfoque mais limitado, utilizam-nas de maneiras diferentes em espaços sociais distintos. Isto 

nos permite afirmar que as qualidades das TIC e NTIC não são indiferenciadas aos olhos dos 

professores e identificam essas diferenças quando não as assumem na escola e as adotam em 

outros espaços. Isto nos sugeriu que as várias TIC interagem de maneiras diversas com os 

indivíduos e, portanto, podemos classificá-las por esse nível de interação que exercem. Assim, 

propusemos identificar as TIC em quatro níveis: presenciais, teleativas, interativas e 

imersivas.

Esta categorização nos possibilitou desenhar um perfil de como os professores 

utilizam os diversos tipos de TIC e, nesse sentido, como desenvolvem as possibilidades 

comunicativas das TIC. Identificamos que os professores, notadamente, realizam processos 

comunicativos em sala de aula mediados por TIC presenciais, enquanto as TIC interativas e 

teleativas aparecem com força predominantemente fora da escola. Verificamos que muitos 

professores mantêm essa dinâmica embora reconheçam a pertinência dessas NTIC nos 

processos educativos de uma sociedade marcada por tecnologias comunicacionais. E muitos 

não o fazem devido à ausência de formação específica para a mínima desenvoltura técnica 

com o meio,  outros  por falta de condições de tempo adequadas para o planejamento escolar, 

em razão da carga horária sobrecarregada com as atividades da rotina letiva que terminam por 

comprometer e, muitas vezes, impossibilitar o desenvolvimento de novas metodologias 

educacionais baseadas nas NTIC.

Identificamos que os suportes comunicacionais mais representativos das NTIC,  

para os professores, são os vinculados à informática (computador, internet e orkut) e à 

imagem (vídeo, filme e televisão). Vale salientar, contudo, que a presença das NTIC 

vinculadas à informática não aparece na pesquisa realizada como sendo usada em sala de aula 

ou mesmo na escola (mesmo as duas possuindo LIE). Já as NTIC vinculadas às imagens, 

figuram nos depoimentos dos professores de maneira reducionista e desprovida, muitas vezes, 

de seu caráter educacional, como até "matação" de aula. Este é um exemplo comum e, 

infelizmente, representativo de como um sapato "pode ser" um martelo. Nesse caso, não 
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importam (ou se desconhecem!) as qualidades específicas que definem o que é um sapato, 

mas se lança mão dele apenas pela sua funcionalidade imediata, qualquer objeto que sirva 

para a fixação do prego!

Isto nos leva a entender que a simples percepção instrumentalista do que seja 

uma NTIC, pelo professor, e sua "inserção" dentro da sala de aula não é suficiente para 

efetivar as possibilidades comunicativas que estas podem estabelecer no processo 

comunicacional entre professor-aluno.  Por conseguinte, elas não provocam por si mesmas 

qualquer nesga de melhoria na educação, como muitos discursos inadvertidamente apregoam. 

A consciência que o professor possui das dinâmicas comunicacionais e como elas podem 

atuar como elemento integrador dos processos educacionais, assim como a própria 

compreensão da educação, influenciam fortemente no modo como o professor estabelece 

relação com as TIC ou NTIC e estimulam os fluxos comunicacionais, por meio delas.

A análise das práticas educacionais e comunicacionais, relatadas pelos 

professores, possibilitou identificar, pelo menos, dois modos distintos de interação dos 

professores com as NTIC.  A primeira dessas dinâmicas interacionais é caracterizada pela 

percepção que o professor possui sobre as qualidades específicas das tecnologias de 

informação e comunicação (se presenciais, teleativas, ou interativas) e suas possibilidades 

comunicativas na sala de aula, fazendo com que ele integre essas dinâmicas comunicativas ao 

seu pensar pedagógico. Essa dinâmica interacional, que chamamos de interação por 

apropriação das NTIC, diz respeito não apenas aos modos e usos das TIC, mas a uma 

ressignificação das sociabilidades ligadas aos processos comunicativos e educativos. 

A segunda dinâmica interacional que percebemos foi a interação por uso das 

NTIC. Essas interações não mudam os modos de estar em sala de aula ou as condições de 

poder e ressignificação dos papéis exercidos nesse espaço. A percepção do processo 

educacional continua a mesma, ou seja, a didática mantém-se, porém com uma apresentação 

diferente. Foi sob essa forma  de interação por uso das NTIC que identificamos a maioria das 

práticas letivas encontradas nos depoimentos.

Considerando a postulação de Certeau (2008) de que o "uso" é um ato de 

resistência diante de alguma situação belicosa, de ruptura e invasão, avaliamos que essa noção 

ganha eco nas falas dos professores que recorrentemente aludem a "mundos apartados": 

mundo dos professores e o mundo dos alunos; mundo dos conteúdos e o mundo dos valores; 

mundo da fruição e o mundo da educação; mundo dos meios de comunicação e o mundo da 

escola.
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Esta percepção de "apartação" que vivencia o professor é reforçada pelas 

mudanças estruturais no campo da educação provocadas pela "imersão" da sociedade nos 

processos comunicacionais regidos pelas NTIC. Esta imersão tem como principal decorrência 

a expansão das fontes de informação para além do livro impresso. A isto, Martin-Barbero

(2003), Roger Chartier (2002), entre outros, identificaram como o descentramento do livro. 

Este descentramento  provoca, por sua vez, a desterritorialização da escola como espaço 

privilegiado dos processos educacionais, como também a destemporalização do saber não 

mais restrita a uma lógica etária. Assim, a figura do professor e da própria escola experimenta 

uma condição de desautorização e ainda sua ressignificação na sociedade contemporânea.

Consideramos, portanto, que a escola vive atualmente importantes processos de 

rupturas, instaurados, entre outras forças, pelas dinâmicas estruturantes das novas tecnologias 

de informação e comunicação, as quais a escola reage com resistências que se verificam nas 

formas de interação com essas NTIC. No entanto, esses mesmos processos podem ser espaços 

importantes de ressignificação e reafirmação da posição privilegiada do professor e da escola 

em uma sociedade que amplia suas necessidades de alfabetização de uma linguagem oral-

escrita para múltiplas alfabetizações em linguagens midiáticas. 

Talvez, nesse momento, o professor perceba que martelos não são feitos para 

ser calçados.
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ANEXOS

RELATÓRIOS PROINFO

Ministério da Educação - Secretaria de Educação a Distância
Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo)

Informações
1- Microcomputadores Adquiridos
2- Recursos Executados
3- Unidades da Federação Beneficiadas
4- Municípios Beneficiados
5-Entidades Beneficiadas
6- Professores Beneficiados
7- Alunos Beneficiados

Indicadores
8- Custo por Equipamento (média)
9- Alunos por Equipamento (média)
10- Alunos Potencialmente Atingidos (%)
11- Professores Potencialmente Atingidos (%)

Informações do Censo Escolar do INEP
12- Escolas com Laboratório de Informática
13- Quantidade de Microcomputadores
14- Escolas Conectadas à Internet
15- Escolas Participantes do ProInfo

Indicadores do Censo Escolar do INEP
16- Escolas com Laboratório de Informática (%)
17- Escolas Conectadas à Internet (%)

1) Microcomputadores Adquiridos
Evolução:

Ano Aquisição Contrato Quantitativo

1997
Concorrência Nº 

01/1997
Nº 3.125

1998
Concorrência Nº 

01/1998
Nº 34.079

1999 ---------- ---------- 0

2000
Concorrência Nº 

02/2000
Nº 16.691

2001 ---------- ---------- 0
2002 ---------- ---------- 0
2003 ---------- ---------- 0
2004 Pregão Nº 14/2004 Nº 5.620

2005
Pregão Nº 43/2005
(ProInfo: 12.040 / 
ProJovem: 19.609)

Nº 12.040

2006 Pregão Nº 38/2006 Nº 75.800
Total de Micros Adquiridos 147.355

Definição:
Quantitativo do número de microcomputadores adquiridos com recursos do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual do quantitativo de microcomputadores adquiridos.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados dos contratos firmados.
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2) Recursos Executados
Evolução:

Ano Recursos (R$)
1997 8.966.736,00
1998 82.257.909,00
1999 0,00
2000 38.192.387,00
2001 0,00
2002 0,00
2003 0,00
2004 10.990.882,00
2005 14.413.550,00
2006 84.200.000
Total 239.021.464,00

Definição:
Quantitativo de recursos orçamentários executados pelo ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual dos recursos orçamentários executados.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados dos contratos firmados.

3) Unidades da Federação Beneficiadas
Evolução:

Ano Quantitativo
1997 27
1998 27
1999 0
2000 27
2001 0
2002 0
2003 0
2004 27
2005 27
2006 27

Definição:
Quantitativo do número de Unidades da Federação beneficiadas com laboratórios do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual das UFs beneficiadas com laboratórios do ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados dos contratos firmados.

4) Municípios Beneficiados
Evolução:

Ano Quantitativo
1997 135
1998 1.215
1999 0
2000 1.167
2001 186
2002 0
2003 0
2004 1.125
2005 950
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2006 4.800
Total 5.564

Definição:
Quantitativo do número de municípios beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual dos municípios beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados dos contratos firmados.

5) Entidades Beneficiadas
Evolução:

Ano Quantitativo
1997 169
1998 3.259
1999 0
2000 1.871
2001 0
2002 0
2003 0
2004 530
2005 1.112
2006 7.580
Total 14.521

Definição:
Quantitativo do número de entidades beneficiadas com laboratórios do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual das entidades beneficiadas com laboratórios do ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados dos contratos firmados.

6) Professores Beneficiados
Evolução:

Ano Quantitativo
1997 Não disponível
1998 143.169
1999 0
2000 57.253
2001 0
2002 0
2003 0
2004 11.319
2005 32.371
2006 263.319
Total 507.431

Definição:
Quantitativo do número de professores beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual dos professores beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados da Base do INEP, considerando o somatório de professores das entidades beneficiadas.

7) Alunos Beneficiados
Evolução:

Ano Quantitativo
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1997 41.315
1998 3.982.221
1999 0
2000 1.926.124
2001 0
2002 0
2003 0
2004 312.762
2005 755.348
2006 6.349.059
Total 13.366.829

Definição:
Quantitativo do número de alunos beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual dos alunos beneficiados com laboratórios do ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados da Base do INEP, considerando o somatório de alunos das entidades beneficiadas.

8) Custo por Equipamento (média)
Evolução:

Ano Valores (R$)
1997 2.869,36
1998 2.413,74
1999 0,00
2000 2.817,10
2001 0,00
2002 0,00
2003 0,00
2004 1.955,67
2005 1.197,14
2006 900,00

Média Geral 1.622,08
Definição:
Custo médio de cada microcomputador adquirido.
Metodologia:
Divisão do somatório de recursos orçamentários executados pelo somatório de microcomputadores 
adquiridos, anualmente.
Fórmula de Cálculo:
Custo Total das aquisições ProInfo / Total de microcomputadores distribuídos

9) Alunos por Equipamento (média)
Evolução:

Ano Quantitativo
1997 9,24
1998 104,92
1999 0
2000 83,5
2001 0
2002 0
2003 0
2004 41,09
2005 55,15
2006 83,76

Média Geral 90,71
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Definição:
Quantitativo médio de alunos beneficiados por microcomputador adquirido.
Metodologia:
Divisão do somatório de alunos beneficiados pelo somatório de microcomputadores adquiridos, 
anualmente.
Fórmula de Cálculo:
Total de alunos beneficiados / total de microcomputadores distribuídos

10) Alunos Potencialmente Atingidos (%)
Evolução:

Ano Quantitativo (%)
1997 0,09%
1998 9,36%
1999 0,00%
2000 3,40%
2001 0,00%
2002 0,00%
2003 0,00%
2004 0,59%
2005 1,63%
2006 14,32%
Total 9,07%

Definição:
Percentual de alunos beneficiados pelo ProInfo.
Metodologia:
Divisão do somatório de alunos beneficiados pelo somatório de alunos do ensino fundamental e médio 
(conforme dados do Censo do INEP), anualmente.
Fórmula de Cálculo:
(Total de alunos beneficiados / total de alunos do ensino fundamental e médio)*100

11) Professores Potencialmente Atingidos (%)
Evolução:

Ano Quantitativo (%)
1997 Não disponível
1998 7,09%
1999 0,00%
2000 2,67%
2001 0,00%
2002 0,00%
2003 0,00%
2004 0,45%
2005 1,27%
2006 13,63%
Total 13,43%

Definição:
Percentual de professores beneficiados pelo ProInfo.
Metodologia:
Divisão do somatório de professores beneficiados pelo somatório de professores do ensino fundamental e 
médio (conforme dados do Censo do INEP), anualmente.
Fórmula de Cálculo:
(Total de professores beneficiados / total de professores do ensino fundamental e médio)*100

12) Escolas com Laboratório de Informática
(conforme o Censo Escolar do INEP)

Evolução:
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Ano Quantitativo
1997 Não disponível
1998 13.048
1999 16.793
2000 19.169
2001 21.269
2002 24.472
2003 27.749
2004 45.931
2005 33.226
2006 22.668
Total 201.657

Definição:
Quantitativo do número de escolas da rede pública de ensino com laboratório de informática.
Metodologia:
Somatório anual escolas com laboratório de informática.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados do censo do INEP, do ano anterior.

13) Quantidade de Microcomputadores
(conforme o Censo Escolar do INEP)

Evolução:
Ano Quantitativo
1997 177.927
1998 237.131
1999 296.357
2000 351.511
2001 415.810
2002 489.857
2003 563.521
2004 601.830
2005 659.056
2006 399.022
Total 3.793.000

Definição:
Quantitativo do número de microcomputadores instalados nas escolas da rede pública de ensino.
Metodologia:
Somatório anual de microcomputadores instalados.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados do Censo do INEP, do ano anterior.

14) Escolas Conectadas à Internet
(conforme o Censo Escolar do INEP)

Evolução:
Ano Quantitativo
1997 Não disponível
1998 Não disponível
1999 7.699
2000 15.079
2001 22.370
2002 28.093
2003 33.429
2004 41.178
2005 169.206
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2006 31.101
Definição:
Quantitativo do número de escolas da rede pública de ensino com conexão à Internet.
Metodologia:
Somatório anual de escolas conectadas à Internet.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados do Censo do INEP, do ano anterior.

15) Escolas Participantes do ProInfo
(conforme o Censo Escolar do INEP)

Evolução:
Ano Quantitativo
1997 Não disponível
1998 Não disponível
1999 1.838
2000 3.188
2001 4.194
2002 4.660
2003 5.317
2004 5.620
2005 5.766
2006 6.251

Definição:
Quantitativo do número de escolas da rede pública de ensino beneficiadas com laboratórios ProInfo.
Metodologia:
Somatório anual de escolas com laboratórios ProInfo.
Fórmula de Cálculo:
Dados retirados do Censo do INEP, do ano anterior.

16) Escolas com Laboratório de Informática (%)
(conforme o Censo Escolar do INEP)

Evolução:

Ano
Escolas com Lab. de 

Informática

Total de Escolas do 
Ensino Fundamental e 

Médio
Quantitativo (%)

1997 Não disponível 225.392 Não disponível
1998 13.048 215.130 6,07%
1999 16.793 217.379 7,73%
2000 19.169 217.420 8,82%
2001 21.269 218.383 9,74%
2002 24.472 214.189 11,43%
2003 27.749 211.933 13,09%
2004 45.931 210.094 21,86%
2005 33.226 207.234 16,03%
2006 0 0 0,00%

Média 11,85%
Definição:
Percentual de escolas com laboratório de informática.
Metodologia:
Divisão do somatório de escolas com laboratório de informática pelo somatório de escolas do ensino 
fundamental e médio (conforme dados do Censo do INEP), anualmente.
Fórmula de Cálculo:
(Total de escolas com laboratórios de informática / total de escolas do ensino fundamental e médio)*100

17) Escolas Conectadas à Internet (%)
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(conforme o Censo Escolar do INEP)
Evolução:

Ano
Escolas Conectadas à 

Internet

Total de Escolas do 
Ensino Fundamental e 

Médio
Quantitativo (%)

1997 Não disponível 225.392 Não disponível
1998 Não disponível 215.130 Não disponível
1999 7.699 217.379 Não disponível
2000 15.079 217.420 3,54%
2001 22.370 218.383 6,94%
2002 28.093 214.189 10,24%
2003 33.429 211.933 13,12%
2004 41.178 210.094 15,77%
2005 169.206 207.234 19,60%
2006 0 0 0,00%

Média 11,54%
Definição:
Percentual de escolas com conexão à internet.
Metodologia:
Divisão do somatório de escolas conectadas à Internet pelo somatório de escolas do ensino fundamental e 
médio (conforme dados do Censo do INEP), anualmente.
Fórmula de Cálculo:
(Total de escolas conectadas à Internet / total de escolas do ensino fundamental e médio)*100
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ANEXO

BREVE HISTÓRICO DOS ENTREVISTADOS E PERCEPÇÕES

DO PESQUISADOR, QUANDO, DO MOMENTO DA ENTREVISTA

INTRODUÇÃOENTREVISTA 1 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Nasceu em 1981, 29 anos, formou-se em Matemática, em 2005, e ingressou na Escola

Marceneiro Bento como professor, em 2006.  Atualmente, leciona matemática para a 6ª a 9ª. É 

o professor mais jovem entre os entrevistados,  considera-se uma pessoa sintonizada com o 

mundo tecnológico na sua vida particular, porém não demonstra utilizar com freqüência a 

NTIC na sala de aula. Sua fala é contraditória e indecisa, parece falar sempre medindo o tom 

político de suas considerações.

ENTREVISTA 2 - VICE-DIRETORA

Nasceu em 1961, 49 anos, estudou matemática, mas parou por achar difícil, formou-se em 

Filosofia, em 1987, e ingressou na Escola Marceneiro Bento como professora, em 1995.  

Atualmente, é vice-diretora. Demonstra ter consciência de suas limitações enquanto 

professora e gestora, assim como do sistema publico de ensino que não possibilita muitas 

condições necessárias para uma educação ideal, como a relação mais próxima entre 

professores e alunos. Também idealiza a sua geração e considera a geração atual de jovens 

"perdidos" no que querem e muito influenciados negativamente pelos meios de comunicação.

ENTREVISTA 3: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Nasceu em 1975, 35 anos, formou-se em Geografia, em 2004, e ingressou na Escola 

Marceneiro Bento como professor, em 2008.  Sua vivência como professor é majoritariamente 

em escola pública, afirma que a escolha pelo magistério foi por "oportunidade", por 

espelhamento em outros professores. Tem uma opinião bastante crítica e clara sobre o seu 

papel de educador, mas se sente incomodado com muitas coisas que vivencia no ambiente da 

escola, entre eles, a violência entre os jovens. Não possui uma percepção maniqueísta dos 

meios de comunicação e demonstrou real interesse no uso dessas ferramentas em sala de aula 

de forma a possibilitar uma nova maneira de abordagem de conteúdos e avaliação.

ENTREVISTA 4 - PROFESSOR DO LIE

Nasceu em 1967, 43 anos, formou-se em Música, em 1993, e ingressou na Escola Marceneiro 
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Bento como professor, em 2001. Hoje, exerce a função de professor do LIE, porém sua 

formação nessa área aconteceu de maneira quase involuntária, uma vez que se viu sem 

atividade fixa na escola por mudanças implementadas na gestão, então se disponibilizou para 

realizar um trabalho dentro do laboratório que, até então, não contava com nenhuma atividade 

regular. A partir daí passou por pequenos cursos de formação técnica na área. Fala que não 

possui um plano de atividades fixas dentro do LIE e trabalha por demandas diárias vinda dos 

professores e projetos a serem executados. Não expressa em momento nenhum da entrevista a 

relação da sua ação dentro do LIE com os conteúdos formais ou o planejamento educacional, 

enfocando mais nas atividades pontuais da escola que demandam a tecnicidade possibilitada 

pelos computadores do LIE e do LACE e a instrumentalização dos estudantes para a melhor 

operação dos equipamentos. É considerado, na escola, uma pessoa fundamental para a 

operação desses dois espaços, ainda que para a escola esses espaços funcionem de forma 

acessória. Percebi uma fala confusa e desmotivada do professor com relação a sua atividade 

na LIE, parte por falta de estrutura, parte por incompreensão dos professores da importância 

de sua ação. É uma pessoa calma, cordata e tímida.

ENTREVISTA 5 - DIRETORA

Nasceu em 1954, 56 anos, queria ser médica ou enfermeira, mas foi impelida a fazer 

Pedagogia, pois não tinha condições de pagar uma universidade paga. Formou-se pedagoga, 

em 1988, e ingressou na Escola Marceneiro Bento como supervisora em 1995.  Atualmente, é 

diretora e demonstra na sua fala ter uma sensibilidade para a importância do diálogo entre 

professor e aluno, apesar de reconhecer que é algo difícil de ser estimulado, haja vista que o 

próprio sistema de ensino cobra resultados por meio de avaliações como o Prova  Brasil. Diz 

ter consciência que o trabalho dentro de sala de aula pode ser enriquecido com o uso das 

NTIC. No entanto, na escola, este é um trabalho que não é sistematizado e nem planejado em 

projetos. As ações envolvendo NTIC na escola são resultantes do interesse pontual de algum 

professor que de algum estímulo formal por parte do corpo gestor. Tem uma fala

apaziguadora, que evita conflitos com o interlocutor e parece, a todo o momento, querer 

agradar ou falar o que considera que o entrevistador quer ouvir.

ENTREVISTA 6 - PROFESSOR DE TEATRO

Nasceu em 1960, 50 anos, desde jovem, já era catequista e tinha uma relação bem próxima 

com processos formativos religiosos, o que o levou a ser educador social na antiga FEBEM e 

que o fez escolher pela faculdade de religião e tornar-se professor. Formou-se em Religião, 

em 1991, e ingressou na Escola Marceneiro Bento como professor, em 2001.  Atualmente, 
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leciona Educação Religiosa e Teatro. É um dos entrevistados que acumula mais tempo de sala 

de aula e está no grupo dos professores mais maduros. Estabelece uma relação mais aberta e 

próxima com suas turmas, principalmente de teatro. Reconhece sua limitação com relação ao 

uso técnico das NTIC, dentro de sala de aula, o que não o impede de desenvolver várias 

atividades onde elas são demandadas. Aponta o planejamento como um dos fatores 

importantes ao bom uso desses instrumentais em sala. Tem fala e postura despojadas. 

Simpático e falastrão. 

ENTREVISTA 7 - COORDENADORA PEDAGÓGICA

Nasceu em 1962, 48 anos. Formou-se em Pedagogia, em 1992, e entrou na Escola Joaquina 

Carvalho, em 2001,  exerce a função de coordenadora pedagógica. Teve quase dez anos de 

experiência em sala  de aula. Tem uma postura arrogante em relação ao seu saber e sua 

condição de coordenadora. Faz críticas à falta de compromisso dos professores de sua escola 

e deixa entender que possuem formação ultrapassada. Não conta com a simpatia de muitos 

professores e do corpo gestor. Tem uma fala pré-elaborada e adaptável aos pretensos 

interesses do pesquisador.

ENTREVISTA 8: COORDENADORA PEDAGÓGICA

Nasceu em 1973, 37 anos, formou-se em Pedagogia, em 2004, e ingressou na Escola Joaquina 

Carvalho como professora, em 2001, estando coordenadora pedagógica há cerca de dois anos. 

Tem discurso mais reflexivo, porém, em alguns momentos, bem confuso. Trabalha em 

conjunto com a outra coordenadora pedagógica que, da mesma forma, possui uma visão 

negativa do empenho dos professores e do trabalho coletivo que é desenvolvido na escola. 

Afirma que o PPP é uma falácia e que a palavra  “sistema” é usada como desculpa para muitas 

situações negativas que acontecem na escola. Há na fala dessa professora um grande tom de 

amargura e rancor, dissimulado em sua voz calma, clara e de tom agradável.

ENTREVISTA 9: PROFESSORA DA BIBLIOTECA

Nasceu em 1974, 36 anos, formou-se em Pedagogia, em 1997, e ingressou na Escola Joaquina 

Carvalho como professora, em 2001. Há pouco mais de um ano foi transferida para a 

biblioteca da escola por motivos médicos. 

ENTREVISTA 10: PROFESSORA POLIVALENTE

Professora da Escola Joaquina Carvalho, vinda do Interior, formada em Filosofia, e que se 

tornou professora por casualidade e depois se identificou com a atividade. Tem uma reflexão 

equilibrada do que seria o ideal no mundo da escola e o que se pode fazer no real. Considera 

importante a presença das NTIC na escola, mas reforça que o papel do professor é 
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fundamental.

ENTREVISTA 11: PROFESSORA POLIVALENTE

Nasceu em 1960, 50 anos, começou a lecionar em creches aos 15 anos, passou 23 anos em 

escolas particulares, por pressão da família saiu. Tentou outras profissões, mas só se 

encontrou no magistério, formou-se então em Pedagogia, em 2001, fez concurso público e 

ingressou na Escola Joaquina Carvalho como professora, nesse mesmo ano.  Atualmente, é 

polivalente de 2ª a 5ª. Foi uma das entrevistadas que afirmou ser professora por vocação. 

Demonstra muita convicção no que afirma e tem uma fala e postura calma. 

ENTREVISTA 12 - VICE-DIRETOR

Nasceu em 1977, 33 anos, formou-se em Letras, em 2001, e ingressou na Escola Joaquina 

Carvalho como professor, em 2002, estando, desde 2005, como vice-diretor. Diz que seguiu 

essa profissão por influência familiar, por sua mãe e avô serem professores. Foi indicado pela 

diretora da escola a ser entrevistado, pois afirmava que ele, desde quando professor,  já 

gostava “dessas tecnologias”. É um dos professores mais novos do grupo de entrevistados, 

mas demonstra uma maturidade na fala calma, controlada e elaborada. Demonstra certo 

cansaço e desolamento quando fala das possibilidades do que poderia ser a escola e do que ela 

realmente é.

ENTREVISTA 13 - PROFESSORA DO LIE

Nasceu em 1957, 53 anos, formou-se em Economia e Contabilidade e, depois da morte do 

marido, cursou licenciatura em matemática, em 2000, e ingressou na Escola Joaquina 

Carvalho como professora, em 2001, estando como professora do LIE, porém não trabalha há 

quase dois anos, devido uma licença médica, alegando problemas de pele e alergia. 

Demonstra uma soberba e escárnio incomuns. Vem de uma realidade de classe média alta e 

possui uma visão extremamente maniqueísta com relação aos seus filhos “que vivem no 

estudo” e os outros jovens “que não sabem o que querem”. Categoriza os professores que não 

utilizam as NTIC ou novas metodologias como “professores tombados”.


