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SUBJETIVIDADES DOCENTES: NARRATIVAS 
COMO PROCESSOS AUTOFORMATIVOS E 
INVESTIGATIVOS 

Alguns autores nos ajudam a trazer para o campo educacional, 
discussões tocantes à análise da profissão do professor como 
uma das tarefas impossíveis (CODO, 1999; PEREIRA, 2011). Tal 
impossibilidade carrega consigo a perspectiva de que todo ato 
educativo carrega em si o empreendimento do fracasso, dado o 
afastamento da docência como atividade de “aprender” e sua 
relevância para a atividade de “ensinar”. Somos cientes que 
muitas são as exigências e demandas contemporâneas e como 
estas se tornaram elementos importantes para se problematizar a 
atuação docente da atualidade. Obviamente, que nesse contexto, a 
consciência de qualquer uma destas fragilidades já é razão para o 
sofrimento psíquico em função da ideia de que nenhum professor 
gosta de abrir mão da “arrogância narcísica”, a qual mascara a nossa 
“falta” de saber, e tantas outras “faltas”, como falta de internet, falta 
de formação e falta de infraestrutura tecnológica, conduzindo-nos 
ao sofrimento psíquico da profissão.

Diante de novos desafios e subjetividades, como o uso de 
tecnologias digitais nas práticas curriculares, a implantação e 
regulação de novos currículos, a precariedade das condições de 
trabalho, a desvalorização profissional, o descompasso entre a 
universidade e a escola, a incompletude das formações docentes, 
este livro origina-se a partir de duas reflexões produzidas durante o 
meu estágio de pós-doutorado no ano de 2017 quando atuei como 
docente: primeiramente, em torno de narrativas autobiográficas 
produzidas pelos acadêmicos/as do curso de Pedagogia da 
Universidade São José – USJ, atuantes professores da escola 
pública, ao término da disciplina “Educação e Tecnologias Digitais”; 
em seguida, por narrativas autobiográficas de mestrandos e DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.792.7-9
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doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, também professores 
atuantes na escola pública, ao término da disciplina “Formação 
Docente, Subjetividades e Tecnologias Contemporâneas”. 

Foram disciplinas que tive o privilégio de ministrar, supervi-
sionado carinhosamente pela Prof. Dra. Roseli Zen Cerny (UFSC), 
problematizando as relações entre os usos que os docentes fazem 
das tecnologias digitais no contexto da sala de aula e, sobretudo, 
as suas subjetividades em interfaces com diferentes campos de 
estudos: do Currículo e da Formação de Professores. 

Assim, dividido em artigos não apenas nosso, mas também 
dos acadêmicos, mestrandos e doutorandos, este livro parte do 
pressuposto de que as subjetividades docentes estão presentes 
na escola e que precisamos compreender como se configuram 
e quais os seus impactos para a atividade docente no espaço da 
sala de aula de modo a pensá-las e considerá-las na elaboração de 
propostas de formação docente. No campo dessas subjetividades, 
trabalhamos com a perspectiva de produção de narrativas autobio-
gráficas como propostas de reflexão sobre a formação docente, bem 
como proposta de investigação científica. Inspirado em estudos e 
pesquisas de diferentes teóricos, discutimos temáticas em torno das 
subjetividades docentes, aspectos esses ainda poucos explorados 
na tríade que se estabelece entre o Currículo, a Formação Docente e 
as Tecnologias Digitais.

Nesse sentido, convido os leitores a prestar atenção no 
aspecto relativo às competências subjetivas e sua importância para o 
desenvolvimento profissional docente. É muito interessante perceber 
que entre a problematização dessas competências, emergem com 
muita força entre os discursos, as subjetividades docentes que se 
caracterizam em termos como: insegurança, medo, desconforto, 
falta de consciência, falta de formação, inadequada, incompletude, 
impossibilidade, não saber o que e como fazer, etc..
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Ficar atento a como o professor se relaciona com os “não 
saberes” e as “faltas”, como mobiliza ou não o desejo de mudar, 
inovar, enfrentar novos desafios, são questões fundamentais para 
compreendermos os modos como os professores usam não só as 
tecnologias na escola, mas, fundamentalmente, suas relações com 
tantas demandas curriculares e políticas na atualidade. Com certeza, 
toda essa dimensão individual é contingenciada e construída por 
uma dimensão coletiva. Mas, parece-me que é na contramão de 
tudo isso, que os artigos ora apresentados nos chamam a refletir. 

Nessa ideia, é mais que hora de acordarmos desse torpor fala-
cioso dos manuais pedagógicos que, se bem ou mal nos orientam, 
mas não podem nunca determinar nossos atos e processos, muito 
menos nos estabelecer uma rotina acéfala, sem qualquer reflexão 
e crítica. Sabemos que não há preparação prévia suficiente, mas 
uma formação autoformativa, contínua, politizada e bem ao sabor 
dos acontecimentos ou insurreições do real, preparando-nos para 
lidar com questões que ao menos tangenciem a incerteza, a dúvida, 
o medo. 

É utópico acreditar, que haverá formação que dê conta sozinha 
de toda a dimensão da complexidade e incompletude da atividade 
docente. Em meio a tantas subjetividades contemporâneas, não 
podemos ser ingênuos e imaginar que um tipo de formação ou 
curso pode facilitar nosso trabalho pedagógico. A aposta é no rol 
de competências docentes, investindo cada vez mais na imprevisi-
bilidade desta tarefa. É nessa perspectiva que este livro nos convida 
a refletir e faz emergir a consciência sobre a ideia de que estamos 
diante de profissionais do impossível e, este como um dos caminhos 
para enfrentar os desafios de aprender e ensinar, binômio fundante 
da atividade pedagógica.

Prof. Dr. Alaim Souza Neto
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Nenhum professor gosta de ter consciência, muito menos expor seus tru-
ques de manipulação de alunos, de seus tiques, suas manias, seus deslizes 
verbais, suas cóleras, seus momentos de sadismo ou de pânico, suas incoe-
rências, suas ambivalências, suas despolitizações, suas reações de defesa e 
embaraço, de fragilidade e dúvida. É uma profissão, até mesmo por ser rela-
cional, que requer uma cota considerável de narcisismo e, por isso, uma cota 
de orgulho – mesmo que seja pretencioso. Mas, se for verdade que ensinar 
é fabricar artesanalmente saberes, provavelmente teremos que abrir mão de 
certa arrogância narcisista que, quando não atendida, leva-nos de chofre à 
sensação de impotência (PEREIRA, 2016, p. 216).

INTRODUÇÃO

No contexto brasileiro, alguns autores têm nos contemplado 
com interfaces entre a Psicanálise e a Educação, ajudando-nos a 
discutir no campo deste último sobre as contribuições de Freud para 
a análise da profissão do professor como uma das tarefas impos-
síveis e incompletas (CODO, 1999; PEREIRA, 2011). Tais impos-
sibilidade e incompletude se fundamentam na ideia de que todo 
ato educativo traz consigo o empreendimento do fracasso, dada a 
paixão humana pela ignorância, além do fato de ao ser relacional, o 
ato é sempre dependente do outro, sendo imprevisível e contingente 
(PEREIRA, 2011).

Continuando nessa ideia, algumas de nossas pesquisas 
(SOUZA NETO; LUNARDI MENDES; SEPTMIO, 2016) têm eviden-
ciado o quanto o exercício da docência, numa atividade narcísica da 
própria profissão, tem se afastado sobremaneira do ato de ‘aprender’, 
justificando-se apenas o de ‘ensinar’, na tentativa de cumprir a 
gramática escolar em que pese a transmissão do conhecimento, 
tudo feito com muita insegurança sobre o quê fazer e como fazer. 
Em particular, sobre o quê ensinar, poderíamos entrar na enseada 
de questionar qual conhecimento a transmitir, se o poderoso ou 
dos poderosos? (YOUNG, 2007). Entretanto, o que nos interessa é 



12

TECNOLOGIAS DIGITAIS, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE

sumário

compreender alguns dos desdobramentos em torno da exigência 
do saber e da segurança para o professor, a ponto de se tornarem 
características tão centrais da atividade docente na atualidade. 

Desse modo, se o saber e a segurança se tornaram categorias 
tão essenciais da atividade docente, obviamente, a consciência de 
qualquer uma delas pode representar uma possível insegurança ou 
falta de certeza nesta dualidade. Estas têm sido algumas das muitas 
razões para o sofrimento psíquico que se abatem sobre os profes-
sores, evocando-nos para novas subjetividades docentes, em parti-
cular neste texto, o sofrimento pela falta de segurança em relação 
ao seu labor, “[...] aspecto que pode ser nodal para as discussões 
acerca da formação de professores” (PEREIRA, 2016, p. 10). 

Os autores chegam a afirmar que o mundo dos professores entra num grande 
momento de incerteza. Seu trabalho não parece mais achar referências está-
veis e se torna assim fonte de sofrimento (PEREIRA, 2016, p. 36).

Tomada de uma incerteza educativa global ligada à modernidade, ela apare-
ce dividida entre a tradição e a inovação necessária (IDEM, p. 37).

Essas afirmações de Pereira (2016) nos remetem à epígrafe 
supracitada no início deste texto, quando nos apresenta um pouco 
dessa dimensão ao revelar que o professor não abre mão da “arro-
gância narcísica”, esta utilizada para mascarar sua incompletude: a 
falta de saber, ou seja, o não-saber. Nesse movimento, as justifica-
tivas como “eu não farei por que não sei”, “eu não estou e nem fui 
preparado”, “não tive formação a respeito disso” são importantes 
recursos discursivos na busca da manutenção de alguma saúde 
profissional e psíquica.

Diante desse novo desafio, nossa última pesquisa (SOUZA-
NETO, 2018) em torno das práticas curriculares com o uso de TDIC 
– tecnologias da informação e comunicação - no contexto escolar 
revela que os discursos do ‘não saber’ e ‘insegurança’ foram retóricas 
constantes entre os sujeitos pesquisados. Assim, interessa-nos 
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problematizar neste artigo, como os professores se constituem 
frente a esse ‘não saber’ ou ‘insegurança, como mobilizam ou não 
o desejo de mudança, como enfrentam esses novos modos de 
subjetivação e desafios que se apresentam na contemporaneidade? 
São categorias latentes estas na atualidade para compreendermos 
os modos como os professores usam ou não as TDIC na escola?

Como práticas curriculares, estamos denominando “[...] 
o conjunto de ações levadas a cabo para a constituição do que 
chamamos de currículo (LUNARDI-MENDES, 2005, p. 03). Para a 
autora, as práticas curriculares  

[...] são desenvolvidas por sujeitos, sejam eles alunos, sejam professores, 
mas não podem ser entendidas como ações individualizadas. Estão amar-
radas e são decorrências de uma trama que lhes dá significado (LUNARDI-
-MENDES, 2005, p. 04),

Acrescenta, ainda, Lunardi-Mendes (2005, p. 04), que as 
práticas curriculares

[...] são entendidas como as ações envolvidas na elaboração e implementa-
ção de currículo. São práticas nas quais convivem ações teóricas e práticas, 
refletidas e mecânicas, normativas, orientadoras, reguladoras, cotidianas. 
Portanto, quando estudamos a escola estamos diante de práticas curriculares 
que são o exercício característico da escola na organização e desenvolvimen-
to do currículo, ou seja, dos conteúdos e das formas de sua transmissão, o 
que inclui atividades e tarefas propostas, bem como acompanhamento dos 
alunos no processo ensino-aprendizagem.

É a partir desse contexto, que emerge este artigo como 
uma das discussões problematizadas durante pesquisa de estágio 
pós-doutoral,1 que teve como objeto de estudo as subjetividades 
docentes2 para o uso ou não de TDIC no contexto escolar. O desen-
volvimento dessa pesquisa surge a partir de algumas pesquisas 

1. Estágio pós-doutoral intitulado Formação de Professores e Subjetividades: Cruzamentos 
(im)possíveis em torno dos usos das tecnologias digitais na escola. O estágio foi realizado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, durante o ano de 2017 sob supervisão da Profa. Dra. Roseli Zen Cerny.

2. Ver Pereira (2016).
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que estivemos envolvidos nos últimos anos (LUNARDI-MENDES, 
2012a; LUNARDI MENDES, 2012b; SOUZA-NETO, 2015; SOUZA-
NETO, 2016a), em torno dos usos e desusos das TDIC no cotidiano 
contemporâneo de professores da educação básica, sobretudo, de 
escolas públicas. 

Dessas pesquisas, tem sido comum nos depararmos com 
os professores produzindo discursos a respeito de impeditivos ao 
uso das TDIC na escola, lamentando-se da ausência de infraestru-
tura tecnológica na escola (falta de computadores e internet), como 
também da ausência da formação continuada para o uso das TDIC 
no contexto escolar, ou quando existe, da sua inadequação, incom-
patibilidade ou incompletude para atingir um dos grandes objetivos 
da educação escolarizada na atualidade: o ensino dos conteúdos 
curriculares. 

Para além desses impeditivos ao uso das TDIC no contexto 
escolar, como achados de pesquisa, e que tomamos como mote 
central de nossa discussão neste artigo, deparamo-nos nos diários 
de observações, anotações e narrativas produzidas com agonias 
que ora se caracterizam como queixas ora como desculpas, mas 
que preferimos denominar de sofrimentos psíquicos dos professores 
presentes nas práticas curriculares de uso ou não das TDIC. 

São alguns exemplos desses sofrimentos: a insegurança e o 
não-saber (mais recorrentes), o medo, o desconforto, a angústia, o 
desânimo, a desmotivação, o desprestígio social e profissional, a 
falta de apoio técnico/tecnológico e pedagógico, a desestabilização 
da aula, a perda de autoridade docente, a perda da autonomia, a 
falta de disciplina, a perda da centralidade e controle do processo 
pedagógico, além da falta de inércia para inovar ou fazer diferente 
(SOUZA-NETO, 2018).

É sobre os dois primeiros sofrimentos psíquicos do professor, 
a insegurança e o não-saber, que nos debruçamos neste texto 
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mais detalhadamente. São eles, elementos a serem considerados 
na discussão sobre o uso ou não das TDIC nas práticas curricu-
lares? Nossa hipótese parte da ideia de que é nesse contexto de 
novas subjetivações e relações sociais que os professores vão se 
(des)constituindo como docentes, revelando uma “certa paralisia 
profissional” (PEREIRA, 2017, p. 72), caracterizada, por vezes, como 
produto da “desistência” ou “demissão subjetiva” (PEREIRA, 2016, 
p. 13), ou ainda, como velhas agonias, queixas ou desculpas, que 
impactam na sua atividade docente. 

São agonias em torno da inadequação, incoerência, incom-
patibilidade ou incompletude das formações inicial e continuada, 
da inconsistência dos atuais processos de gestão e organização 
escolar, das condições de infraestrutura da escola, da inserção 
de fora para dentro das políticas públicas em que os professores 
são meros executores e não protagonistas, e ainda, das condições 
histórico-sociais da atual sociedade contemporânea, valorizando na 
atualidade mais as relações sociais líquidas, permeadas pelos senti-
mentos de medo, incerteza e instabilidade em detrimento a práticas, 
ações e relações de permanência, solidez, segurança, estabilidade, 
conforto, etc (BAUMAN, 2011, 2008).

Sobre essas questões do mundo líquido de que Bauman 
(2008) enfatiza em seus escritos, apresentando obras que têm 
sempre em seus títulos o adjetivo “líquido” acompanhando o 
substantivo, Rolnik (1997) nos ajuda a compreender uma questão 
contemporânea e que se relaciona ao nosso objeto de pesquisa: 
a relação entre a desterritorialização e a mutabilidade das subjetivi-
dades cambiantes. Nessa ideia, assim como Shakespeare eterniza 
na literatura o clássico dilema To be, or not to be, para Rolnik (1997, 
p. 01), “A globalização se apresenta como um contexto em que as 
misturas são intensificadas, ao mesmo passo que as identidades 
são pulverizadas, em troca de uma verdadeira produção/oferta de 
kits de perfis-padrão”.
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Em meio a essas agonias docentes é que emergiram entre os 
dados da pesquisa, o que denominamos de sofrimentos psíquicos, 
caracterizados em conflitos existenciais e profissionais, anestesiados, 
muitas vezes, pelas drogas que emergem como soluções às angús-
tias pós-modernas, caracterizadas em muito pelo uso de fármacos, 
das diferentes tecnologias contemporâneas (televisão, redes sociais, 
smartphones, etc.), da literatura de autoajuda ou ainda por meio da 
sujeição aos padrões estéticos de beleza (ROLNIK, 2007). 

A sedação da angústia está em servir também como anes-
tesia neutralizadora da nossa ação, criação, inovação e do nosso 
desejo de permanência e continuidade, brecando por completo 
novos processos de subjetivação em meio a outros tempos, espaços 
e saberes.  Nesse intento, é que localizamos os nossos sujeitos 
pesquisados em meio as suas agonias, pois se desde a filosofia 
platônica até as teorias socialistas marxistas ou da ciência moderna 
kuhniana, o caos se constituiu como o motor que move não somente 
o sujeito, como também a própria história. Deduzimos, portanto, 
que negá-lo seria o mesmo que negar o movimento da nossa vida, 
da nossa história, da nossa subjetividade, conduzindo-nos para a 
‘demissão subjetiva’ (PEREIRA, 2016, p. 13) do nosso desenvolvi-
mento profissional docente.

A respeito, ainda, desses sofrimentos psíquicos dos profes-
sores, em que alguns autores denominam de mal-estar docente 
da contemporaneidade (PEREIRA, 2016), estamos denominando 
neste estudo de novas subjetividades docentes. Para Pereira (2016), 
precisamos compreender o mal-estar como efeito de uma cultura de 
excessos generalizados, percebidos através do hiperconsumo, na 
sobrevalorização da intimidade e em formas de ódio e segregação. 

De certo modo, “[...] os professores, destituídos de sua auto-
ridade clássica, estão ficando desautorizados por um discurso 
em que o capital se sobrepõe aos valores tradicionais” (PEREIRA, 
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2016, p. 35). Em síntese, podemos afirmar, que entre alguns dos 
motivadores desse mal-estar docente está a globalização, a crise 
do estado-nação, a profissionalização, a homogeneização curricular, 
a pauperização, a desregulação e, até mesmo, a feminilização da 
profissão docente (PEREIRA, 2016). 

O se percebe é que esses são alguns dos fatores que moti-
varam uma deriva identitária. Assim, o “to be or not to be” se traduz 
na indecisão de identidade docente gerada pela dicotomia entre o 
passado expresso pela tradição de ensinar conhecimentos e saberes 
consagrados pela humanidade e a sujeição ao novo, muito marcado 
pela instabilidade, incerteza e liquidez das diferentes subjetividades 
que compõem a contemporaneidade. Tal deriva, por certo, acaba 
incidindo num grande sofrimento profissional, cujo resultado direto é 
o estresse e a paralisia docente, movendo-nos para uma inércia das 
nossas ações e práticas pedagógicas. 

A inércia, aliás, é um conceito interessante, pois percebemos 
que ela pode ser expressa, ora como pessimismo cínico, ora como 
‘demissão subjetiva’, “covardia moral” ou falta de ação coletiva 
(PEREIRA, 2016, p. 13). Todos estes sintomas da inércia são facil-
mente encontrados em nossas escolas e, portanto, constituem-se 
como importantes elementos de discussão para o campo da 
educação, porque, eventualmente, acabam também se traduzindo 
em quadros psicossomáticos que geram não só esgotamento físico 
ou moral, mas a desistência e irritabilidade na atividade docente, 
eliminando paixões e imobilizando os sujeitos (PEREIRA, 2016).

A destituição visível da autoridade de professores, o desin-
teresse discente generalizado, os confrontos e a banalização da 
agressividade e da violência na escola parecem atingir de chofre 
a saúde mental docente (PEREIRA, 2016). Uma angústia que por 
vezes parece insiste em asfixiar um grupo de professores, provocan-
do-lhes os mais diversos sintomas, entre eles a angústia que nos 
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leva a perguntar: de que mais sofrem os professores da educação 
básica para usar ou não as TDIC nas práticas curriculares?

Sem buscar vilões ou heróis, culpados ou inocentes, até 
mesmo porque nos inserimos entre os professores, procuramos 
compreender o quanto a escola, a formação docente, as políticas 
educacionais e as mais diferentes práticas curriculares podem 
estar corroborando para manter em baixa a integração das TDIC 
no processo de ensino-aprendizagem, mas, sobretudo, produzindo 
sofrimentos psíquicos os quais padecem os professores na atuali-
dade em meio a tantas exigências histórico-sociais.

DESENHO METODOLÓGICO

Ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às ex periências e, 
nesse percurso, constrói outra representação de si: rein venta-se. (PASSEGGI, 
2011, p. 148).

De início, nossa intenção era fazer um mapeamento etnográ-
fico a fim de visibilizar as forças e as intensidades dos avanços, dos 
recuos, das desistências, contra a ideia de purificação ou isolamento 
dos dados observados. Todavia, esse mapeamento etnográfico teve 
a necessidade de ir se transformar numa pesquisa-formação, já que 
queríamos compreender as singularidades discursivas dos profes-
sores a respeito de sua relação pessoal e profissional com as TDIC. 

Diferentemente dos sociólogos e historiadores que se 
centram, principalmente, na compreensão regular dos aconteci-
mentos, centramo-nos nos modos singulares de como alguns fenô-
menos eram repetidos ao serem narrados, e não apenas contados. 
Importavam-nos, sobretudo, as repetições singulares que as falas e 
os silêncios explicitam, bem como aqueles que igualmente ocultam. 
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Os estudos que empregam a pesquisa-participante têm cres-
cido muito no campo da educação e tem se revelado como um modo 
diferente e alternativo de investigação, já que propõem pesquisas 
com sujeitos e não sobre eles. Para Esteban (2003), vários são os 
limites e possibilidades de uma metodologia de pesquisa no/do/com 
o cotidiano das escolas. Um deles é que pesquisas dessa natureza 
parecem nos colocar diante de riscos, porque as ideias do pesqui-
sador não são reflexos do real, e sim tradução dele, portanto, passível 
de erro. Continua a autora, afirmando que essas pesquisas podem 
conduzir os sujeitos para um terreno movediço, opaco e híbrido, mas 
um caminho que se constitui como possível. 

Além disso, tais pesquisas não pode ser completamente 
exposta, pois na sua realização ficam guardados alguns misté-
rios, ao colocar em ação tipos de conhecimento indizíveis, que não 
podem ser mensuráveis, como um cheiro, um olhar ou até mesmo 
uma intuição (ESTEBAN, 2003).

Para nós, essa proposta de pesquisa tem uma potência no 
que se refere às possibilidades que são construídas nas redes coti-
dianas de formação, mas, sobretudo, impõe desafios sobre condu-
zi-la frente à complexidade que emerge no próprio cotidiano. Para 
Esteban (2003) a dinâmica existente no cotidiano é marcada pela 
incerteza, e por isso a impossibilidade e incompletude de visibilizar 
sempre os laços que conectam o fragmento à teia das relações que 
o conformam. Segundo Alves (2001), é necessário discutir e criar 
conhecimentos sobre as múltiplas fontes de pesquisa que surgem 
nos cotidianos, articulando-os às narrativas de formação, originadas 
das conversas, dos depoimentos ou escritos pessoais, sempre 
presentes e necessárias nos processos de tessituras das redes de 
saberesfazeres dos sujeitos.

Foi a partir desse contexto que decidimos de vez optar pela 
pesquisa-formação, numa perspectiva etnográfica, atendendo 
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proposições de Macedo (2010) e Josso (2010). Vemos essa meto-
dologia como um amadurecimento intelectual para o nosso compro-
misso científico como pesquisadores, “[...] seja do ponto de vista 
da disciplina de pertença dos pesquisadores, seja do ponto de vista 
dos campos de operação, seja, enfim do ponto de vista dos obje-
tivos de transformação (JOSSO, 2010, p. 101)”. 

Em Macedo (2010), observamos que essa abordagem apre-
senta características da pesquisa-ação, todavia, ao ser destinada 
para o campo da educação, suas especificidades metodológicas se 
alteram e implicam proposições de ação formativa. Particularmente, 
para esta pesquisa, constituímos um grupo com professores envol-
vidos na investigação e formação, portanto, a autoria foi comparti-
lhada por todos. 

Na função de pesquisadores ativos e envolvidos com o 
processo de formação de professores, fomos, juntamente com os 
professores, constituindo-nos sujeitos formadores e sujeitos em 
formação. Corrobora Santos (2005) na defesa de que a pesquisa 
não pode ser somente um meio para olhar o fenômeno de fora, mas 
sim “[...] um espaço de formação e autoformação, um espaço de 
implicação, onde o risco, a incerteza, a desordem serão contem-
plados sem perder o rigor de fazer ciência” (FREITAS, 2003, p. 153). 

Nessa ideia, deixamos claro aos professores em formação 
que não havia a intenção de instruir, treinar, capacitar ou transferir 
conhecimentos e conteúdos sobre o uso das TDIC nas práticas 
curriculares. Assim, não seríamos professores com seus alunos 
como num processo tradicional de ensino-aprendizagem, porque 
acreditamos que “[...] não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, 
não se reduzem a condição de objeto um do outro” (FREIRE, 2011, 
p. 25). Acrescenta Freire (2011, p. 25) que na prática, “[...] embora 
diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser formado”.
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Durante a pesquisa, deparamo-nos com elementos da cultura 
digital que se caracterizam pela complexidade das várias interfaces 
que se configuram quando o objeto permeia várias discussões entre 
as TDIC e os usos que os professores fazem delas em diferentes 
práticas curriculares (SOUZA-NETO, 2015; 2016a). Por sinal, uma 
cultura ainda cheia de mistérios, possibilidades e limites, enfim, 
contradições, em meio ao ritmo frenético e veloz das inovações 
tecnológicas na sociedade a cada novo segundo (BONILLA, 2012).

Quanto à ‘caixa de ferramentas’ (FOUCAULT, 1979), lançamos 
mão de duas fontes de dados: primeiramente, pesquisa professores 
que já atuavam na rede de ensino do município de São José/SC, 
na educação infantil e séries iniciais da educação fundamental, em 
fase de formação inicial no curso de graduação de Licenciatura em 
Pedagogia de uma universidade pública municipal; em seguida, 
pesquisa com professores da educação básica e ensino superior, 
que frequentam pós-graduação stricto sensu como mestrandos e 
doutorandos em uma universidade pública federal.

Do primeiro grupo de sujeitos pesquisados, os professores 
da rede municipal de ensino do município de São José/SC, eles tota-
lizavam 28 professores. Desses, 11 deles já atuavam como profes-
sores efetivos na rede municipal de ensino a partir do magistério 
em nível técnico e os outros 17 eram professores que atuavam na 
rede municipal de ensino na condição de substitutos. Do número 
total de professores, apenas 02 (dois) deles eram do sexo mascu-
lino. Eram professores que estavam frequentando as duas últimas 
fases, sétima e oitava, do curso de Licenciatura em Pedagogia de 
Universidade Pública Municipal, também de São José. 

Esses professores foram nossos alunos na disciplina de 
“Educação e Tecnologias Digitais”, na qual produzimos com eles, 
os instrumentos para nossa pesquisa, como: diários de observa-
ções e anotações; elaboração de atividades práticas de uso das 
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TDIC durante as aulas; e, produção de narrativas autobiográficas, 
que denominamos ‘narrativas de (auto)formação’, estas constru-
ídas no final da disciplina, após discussão de textos teóricos que 
problematizam a formação docente para uso das TDIC na escola, 
bem como os modos de integração das TDIC nos processos de 
ensino-aprendizagem. 

Os Memoriais de Formação dos educadores permite a construção de sub-
sídios de propostas fundamentais para a formação de professores e para 
profissiona lização docente. A presente investigação baseia-se na ideia de 
processo de formação continuada, visando dar sentido ao trabalho destes 
educadores enquanto profissio nais com pensamento reflexivo, crítico e trans-
formador da sua própria prática. Dentro dessa perspectiva, trabalhamos na 
presente pesquisa com as pessoas como ensinam Santamarina e Marinas 
(1994, p.282), não no sentido estrito de sua representatividade amostral, já 
que não objetivamos desvendar o modo como se distribuem pela popu lação 
investigada, as opiniões ou respostas, mas, sim, os sentidos que os educa-
dores imprimiram ou imprimem a suas vivências e práticas, fenômeno pelo 
qual as vivências reflexionadas tornam-se, finalmente, experiências. (MACHA-
DO; FILHO, 2018, p. 114-115) 

Nessa perspectiva, a nossa pesquisa se constituiu como um 
campo autobiográfico de formação, reflexão e pesquisa. Afirmamos 
essa ideia, já que os professores participantes, que estavam em 
processo de formação inicial, ao mesmo tempo, refletiam e compre-
endiam as contradições de sua própria formação, ou seja, uma 
autoformação.

Do segundo grupo de sujeitos pesquisados, professores 
da educação básica e ensino superior, eles totalizavam 11 profes-
sores. Desses, 05 (cinco) eram do sexo masculino e 06 (seis) do 
sexo feminino. Eram professores que frequentavam o mestrado ou 
o doutorado em educação no PPGE3 da UFSC. Durante a disciplina, 
valemo-nos de ações, discussões, reflexões e, também, produção 
de narrativas autobiográficas, estas últimas produzidas durante a 

3. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina.
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oferta de uma disciplina4 que desenvolvemos no PPGE/UFSC na 
condição de docentes. A disciplina teve como título, “Formação 
docente, subjetivação e tecnologias contemporâneas”, e entre seus 
objetivos, tínhamos: refletir sobre os novos sentidos, sentimentos 
e subjetivações para a formação docente em meio a cultura digital 
contemporânea; problematizar o atual contexto do desenvolvi-
mento profissional na formação da identidade docente por meio de 
narrativas reflexivas de (auto)formação;  articular os estudos sobre 
formação, subjetividades, currículo e cultura digital, explorando as 
narrativas como possibilidade de (auto)formação, reflexão, investi-
gação e pesquisa-formação.

Durante a disciplina, fizemos uso de seminários de discussão 
sobre os textos teóricos da disciplina, diários de bordo diários sobre 
as discussões teóricas e subjetividades individuais após cada aula. 
Para a construção desses diários, pedimos aos pós-graduandos que 
o chamassem de diário das emoções. Assim, a cada dia, os estu-
dantes registravam suas subjetividades marcadas, principalmente, 
pelas angústias, inseguranças, frustrações, raivas, medos, tristezas 
e alegrias em relação aos assuntos que discutíamos nas aulas: a 
organização escolar, as práticas curriculares, o currículo escolar, a 
formação de professores, as políticas educacionais, as tecnologias 
digitais, as subjetividades docentes, etc. 

Durante a execução da disciplina, solicitamos, ainda, que 
os estudantes elaborassem uma produção oral sobre suas expe-
riências de uso pedagógico das TDIC, sejam elas, durante a sua 
formação ou (auto)formação, durante o processo de ensino e apren-
dizagem, individuais ou coletivas, dentro ou fora da sua escola, 
com colegas professores mais experientes, alunos, familiares ou 

4. A disciplina, destinada a mestrandos e doutorandos, foi oferecida no PPGE – Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo 
semestre do ano de 2017, e ministrada pelos autores deste artigo.
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solitárias, enfim, identificando as possíveis resistências, inovações, 
dilemas, impasses, perspectivas, limites e possibilidades durante 
esse processo.

Por fim, solicitamos que produzissem uma narrativa auto-
biográfica ou memorial sobre os seus percursos (auto)formativos 
durante a disciplina, cruzando elementos teóricos dos textos com 
suas experiências pessoais de (auto)formação para o uso das TDIC 
(suas subjetividades, sua formação técnica e pedagógica, cursos 
de extensão e formação inicial e continuada, experiências em torno 
das TDIC). 

 No que se refere à escrita das narrativas autobiográficas, 
ela aconteceu sob a égide do exercício processual de refletir sobre 
os textos e atividades práticas estabelecidas durante as disciplinas 
ministradas por nós, e depois escrever o seu processo de formação 
ou autoformação para a apropriação de uso das TDIC em práticas 
curriculares, identificando, sobretudo, seus sofrimentos psíquicos, 
suas agonias, seus limites e possibilidades em torno desse processo, 
caracterizando o que chamamos de novas subjetividades para o uso 
das TDIC no contexto escolar. 

Souza (2016, p. 72) nos diz que: 

A pesquisa biográfica é considerada, simultaneamente, um meio de investi-
gação e um instrumento de formação, e é, justamente, essa dupla função que 
justifica a utilização do método no domínio das humanidades, nas ciências 
sociais e nas ciências da educação. Como investigação, essa abordagem 
contribui para apreensão do cotidiano, do habitus, de questões identitárias, 
pessoais, profissionais, além de se constituir num dispositivo fértil que pos-
sibilita apreender pro cessos de aprendizagem e de conhecimento-formação, 
através das experiências e modos como narramos as nossas histórias indivi-
duais e coletivas.

A ideia de Souza (2016) é chamar a atenção da pesquisa 
biográfica como um importante instrumento não só de investigação, 
mas, sobretudo, de formação e autoformação, de modo a impactar 
não somente a dimensão científica, mas acima de tudo a dimensão 
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pedagógica, na medida em que oportuniza uma pesquisa não sobre 
professores, mas com e para professores. 

Segundo uma de nossos professores pesquisados, o 
processo de narração autobiográfica 

[...] me fizeram refletir sobre as minhas práticas pedagógicas com o uso das 
tecnologias. Me conscientizou do que eu poderia fazer, perdendo o medo, 
desconforto e insegurança, por diversas vezes sai da minha zona de conforto 
indo atrás da autoformação, pensando em uma mudança motivando a busca 
do conhecimento. Me permitindo aprender com os meus alunos, modificando 
a didática usando as TD para ensinar e produzir conteúdo, adquirindo assim 
uma fluência digital (PROFESSOR 16).

Passeggi (2015) corrobora com essa ideia quando afirma 
que é importante, como conhecimento do universo de formação 
docente, a perspectiva de pesquisa por meio das narrativas auto-
biográficas. Para a autora, as narrativas autobiográficas de profes-
sores produzem a ressignificação de saberes conceituais, práticos e 
atitudinais, mas acima de tudo, iden titários, já que evoca diferentes 
frentes de formação e reflexão: o primeiro, à inserção do professor 
no universo discursivo ao escrever a sua própria história e condição; 
o segundo, ao encontro do eu-narrador num movimento a partir da 
autoconsciência sobre as suas práticas curriculares; o terceiro, à 
finalização da narrativa que coincide com a constituição de identi-
dade mais real sobre si mesmo; por último, à reflexão sobre a sua 
humanização, ao revelar-se um ser humano incompleto, inacabado e 
mais mo tivado para continuar aprendendo (PASSEGGI, 2000). 

De fato, as narrativas autobiográficas se caracterizam como 
instrumentos singulares de refletirmos não apenas sobre a formação 
docente, mas, principalmente, a nossa própria formação, numa 
perspectiva dialética.

Elas sugerem que na medida em que narra a história de sua forma ção, o 
professor reinventa-se a si-mesmo conduzido pela auto-refle xão sobre três 
tipos de saberes: o saber conceitual (teórico), o saber fazer (prática docente 
e prática de escrita) e o saber ser (consciência identitária). A (re)construção 
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identitária estaria, portanto, intima mente relacionada à forma como esses três 
tipos de saberes vão sen do reconceitualizados na e pela escrita, alicerçada 
nas representações individuais, crenças e valores que têm os professores 
sobre eles mes mos (ao se autoavaliarem), sobre os discursos formadores 
(quando a eles aderem) e sobre suas expectativas face ao processo formati-
vo (quando se autodenominam como “mediadores” e sonham com uma nova 
escola pública) (PASSEGGI, 2000, p. 13).

É a partir desses sujeitos, métodos, metodologias, instru-
mentos, enfim, arsenal metodológico, que partimos para a análise 
das narrativas dos professores.

O NÃO-SABER COMO POTÊNCIA OU 
IMPOTÊNCIA?

Professor sente medo de admitir que não tem o mesmo conhecimento das TD 
como seus alunos possuem. (PROFESSOR 3); Receio que o professor perca 
o domínio e a autoridade em sala por saber menos do assunto que os alu-
nos e que talvez os mesmos questionem de coisas que não sabe responder. 
(PROFESSOR 10); É difícil admitir que em algumas áreas os alunos terão um 
melhor conhecimento. (PROFESSOR 11); Serve como uma desculpa, como 
se o não saber fosse algo negativo, que levasse uma estagnação, onde o 
certo seria levar a uma busca. (PROFESSOR 11).

A constante retomada do “não-saber” usar as TD acaba se tornando apenas 
um pretexto para justificar a falta de vontade ou de interesse de inovar os 
métodos pedagógicos e sair da zona de conforto. (PROFESSOR 4).

As citações dos professores pesquisados supracitados apre-
sentam uma ideia da complexidade e incompletude que envolvem as 
relações entre o não-saber usar as TDIC e o seus respectivos usos 
nas práticas curriculares. É a partir desse cenário, que precisamos 
ficar atentos a como os professores lidam com um “não saber”, 
mobilizando ou não o desejo de mudança e enfrentando novos 
desafios. Essas são questões essenciais para compreendermos os 
modos como os professores usam a tecnologia no contexto escolar. 
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As falas dos docentes em não saber usar as TDIC está diretamente relaciona-
da a várias questões, todas elas justificadas pela falta de segurança profissio-
nal com o despreparo tecnológico. Percebe-se também uma resistência por 
parte do professor, pois entende que o uso das TDIC alterará suas práticas 
pedagógicas. (PROFESSOR 6).

Se de um lado, há várias resistências dos professores para 
usar as TDIC nas práticas curriculares, de outro lado, alguns profes-
sores afirmam que “[...] não saber utilizar as TDIC em sala de aula, 
bem como não compreender seus usos pedagógicos, impedem os 
professores de usá-los (PROFESSOR 4). Na mesma seara, emerge 
intensamente na pesquisa, a solidão do trabalho docente como 
uma das queixas entre as resistências. Entendemos que a solidão 
é uma das características do exercício profissional no cotidiano das 
escolas, no entanto, é ela também que se manifesta como “anco-
ragem” para o professor subsumir o seu não-saber. É nessa ideia, 
que neste tópico tentaremos construir um diálogo sobre o que pode 
significar o “não saber”, bem como as sutilezas de sua retórica.

No cotidiano escolar, manifesta-se sem precedentes um 
discurso que permeia a necessidade, a carência e a falta de saberes 
e conhecimentos entre os professores ao mesmo tempo em que são 
escolhidos como a base da escola, os elementos-chave para a conti-
nuidade da instituição escolar. Para alguns professores ter menos 
conhecimentos do que seus alunos podem configurar na perda de 
sua autoridade frente aos alunos (PROFESSOR 5).

Quanto à ideia de o docente ser o elemento principal do 
processo de melhoria da chamada “qualidade do ensino” é algo que 
ainda suscita muito debate. Não são poucas as pesquisas que têm 
posto em suspeição premissas bastante presentes nas reformas 
escolares, as quais tendem a atribuir ao professor uma função 
central nos processos de mudança e inovação, ao mesmo tempo 
que o coloca como obstáculo para superá-los. Conforme Grimm e 
Lunardi Mendes (2016, p. 2)
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A aposta centrada exclusivamente no professor como um agente de mudan-
ça, sem respeitar o contexto cultural da escola e suas diferentes dimensões, 
que efetivamente irão implicar no desenvolvimento do trabalho, parece-nos 
um dos erros mais graves quando o assunto são as políticas educativas vol-
tadas à inserção de tecnologias nas escolas. [...] apostar todas as fichas no 
professor, como sendo o agente ‘a priori’ de toda e qualquer mudança edu-
cativa, é deslocar a escola do seu lugar de instituição cultural.

Nesse contexto, se o professor não é o único agente de 
mudança, a ideia do não-saber pode ser como um motor do conhe-
cimento. Para isso, precisamos questionar a arrogância narcisista 
que o exercício da docência imputa aos professores para que o 
ensinar possa ser retraduzido em sua relação direta com o aprender. 

Assim, nada melhor que resgatar os ensinamentos da filosofia 
socrática em relação à ignorância para compreender que o conhe-
cimento é o resultado de um processo complexo e interminável 
para o qual o não-saber se constituí como elemento motor, afinal, o 
sentimento de saber imobiliza o ser, afetando-o em seu processo de 
busca. De certa forma, é o mesmo efeito que o direcionamento da 
educação quase que exclusivamente para o ato do ensinar acabou 
gerando, pois o aprender foi menosprezado e, neste movimento, o 
professor acabou sendo instituído de uma posição que não lhe era 
naturalmente devida no complexo educativo. Desse modo, há que 
se ressignificar o significado do aprender como um eixo de ação no 
exercício do ensinar (não-saber como potência). 

Para elucidar o que estamos falando, abordamos uma lição 
de Rancière (2015) ao apresentar um mestre que deixa para trás 
o seu passado e de seus alunos, que se vale do espaço escolar e 
seu tempo livre para tornar o “improdutivo” a verdadeira produção. 
Jacotot é simplesmente o mestre que lecionava como os demais 
professores, transmitindo seus conhecimentos aos alunos de forma 
a elevá-los para sua ciência. 
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o ato essencial do mestre era explicar, destacar os elementos simples dos 
conhecimentos e harmonizar sua simplicidade de princípio com a simplici-
dade de fato, que caracteriza os espíritos jovens e ignorantes”. (RANCIÈRE, 
2015, p. 19).

Ou seja, Jacotot só via a necessidade de instruir. A instrução 
entendida como uma incapacidade pelo próprio ato que pretende 
reduzir ou, inversamente, forçar uma capacidade a reconhecer e 
desenvolver todas as consequências desse reconhecimento. Assim, 
Rancière (2015) evidencia uma relação entre o mestre ignorante, o 
desconhecedor do próprio conhecimento e a emancipação daqueles 
que se apropriam de sua falta. 

Relatando a experiência de Jacotot e a forma como ele iniciou 
seu trabalho junto aos seus alunos que aprendiam a língua holan-
desa, Rancière (2015) destaca a busca por uma experiência filosó-
fica. Esta ampliou suas expectativas quando Jacotot solicitou aos 
alunos que escrevessem em francês o que pensavam sobre o que 
haviam lido (em holandês), sendo uma surpresa quando percebeu 
que seus alunos, abandonados à própria sorte, haviam se saído 
muito bem.

Com esse exemplo, parece-nos necessário reverter a lógica 
do sistema explicador, ou seja

É o explicador que tem a necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele 
que constitui o incapaz como tal. Explicar alguma coisa a alguém é, antes 
de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes 
de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da Pedagogia (RANCIÈRE, 
2015, p. 23)

Da mesmo modo que o professor compreende sua relação 
com os estudantes, conscientemente se compreende no momento 
em que se vê como aluno também. O raciocínio está na relação 
hierárquica de um não-saber atrelado sempre a um saber específico, 
técnico, cheio e estruturado. No momento em que o professor troca 
seu lugar, passando a ser “inferior”, espera que outrem lhe ensine 
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aquilo que ignora, como saberes voltados à educação com uso de 
tecnologias contemporâneas. 

Essa relação do “não-saber” não o torna aprendiz. 
Independente do lugar que ocupe, o educador que não se vê educa-
dor-educando procurará uma relação bipartida, bipolarizada entre o 
que tudo sabe e ensina e o que nada sabe e tudo necessita aprender. 
Para um dos professores pesquisados, “como se tem a ideia de que 
o professor deve saber tudo, que na verdade é uma tarefa impos-
sível, ele tem a ideia que sabe menos que os alunos” (PROFESSOR 
8). A falta de conhecimento para os mestres lhes impõe a chancela 
de “maus professores”, pois não “dominam” o conhecimento ou não 
sabem “transmiti-lo” aos demais. 

Desconhecem os professores sobre as necessidades dos 
estudantes para a aprendizagem com as TDIC: não compreendem 
sua instrumentação e instrumentalização e, por conseguinte, não 
sabem utilizá-las. Nesse contexto, a falta é símbolo de um elemento 
vergonhoso e descredenciador, e suficientemente capaz de deslegi-
timizar qualquer prática, experiência e história. 

A busca se dá pela ausência, mas também pela crença de 
que nos fazemos sujeitos pensantes na relação com o outro, que 
também é sujeito. Portanto, existiria alguém com habilidade técnica 
suficiente para ensinar ao professor para que este também ensine 
ao seu aluno? Onde estaria o professor que “domina” o conteúdo 
diante das inúmeras vicissitudes da prática escolar? Não seria o fato 
ignorado mais importante para mover essa ação transformadora 
que é o aprender? Que aprendizados podem ser proporcionados 
quando se tem um mestre que desconhece? 

Para nós, é uma relação não hierárquica, entre o mestre que 
tudo sabe e o aluno que tudo precisa aprender. Inicia-se uma relação 
permeada pela ignorância, pelo sentimento da falta que impulsiona, 
mobiliza, constrói, ressignifica. Nesse intento, reposicionam-se os 
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parâmetros de aprender e ensinar. Essas são as características 
potentes do espaço escolar: um local de conhecimentos encon-
trados na sua essência, combinados entre elementos simples e 
necessários, no qual é importante que não seja preciso dar as expli-
cações, que a palavra do mestre tenha rompido a simples expla-
nação que empobrece o pensamento.

A escola torna necessário que o aluno aprenda e o professor 
deve tornar necessário que haja instrumentos para isso. O ato de 
aprender podia ser reproduzido segundo Ranciére (2015, p. 33) por 
quatro determinações, diversamente combinadas: “por um mestre 
emancipador ou por um mestre embrutecedor; por um mestre sábio 
ou por um mestre ignorante”.

A preocupação do mestre em saber se o aluno compreendeu 
é que será a causadora de todo o mal, pois interrompe o movimento 
da razão, destrói a confiança em si e quebra os dois mundos das 
inteligências. Sem perceber ele proporcionou a oportunidade de os 
alunos descobrirem o que ele descobria, ou seja, todas as inteligên-
cias que as produzem são da mesma natureza. “Compreender não é 
mais do que traduzir, isto é, fornecer o equivalente de um texto, mas 
não sua razão” (RANCIÈRE, 2015, p. 27).

A escola é o ambiente que assegura a relação professor-
-aluno, carregada de simbolismos, limites e desafios. Lembrando as 
palavras de Veiga-Neto (2012, p. 274), é preciso ir aos porões, onde 
estão as raízes em que se sustentam nosso conhecimento, mas 
também do sótão, que enobrece nossa imaginação, fazendo-nos 
rever certezas e fundamentos que consideramos “acima de qualquer 
suspeita”, ao que acrescenta: “Evitemos a guardiania do discurso e 
a sacralização da verdade!”.

Donnellan (2007, p. 84) afirma que tendemos a “inventar o 
conhecimento e fazer de conta que compreendemos mais do que 
realmente compreendemos. Parecemos incapazes de reconhecer 
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que não sabemos”. Em particular, sobre o não-saber usar as TDIC, 
os professores de modo geral dizem:

Muitos professores realmente não sabem utilizar as TDIC, mas há a falta de 
iniciativa, de não querer se atualizar. Praticamente em todas as profissões as 
TDIC estão presentes. Muitos apresentam a falta de confiança e insegurança 
profissional frente ao desafio de usá-las com os alunos, pois desestabilizam 
a sua identidade docente e na função de dar mais trabalho e ocupar mais 
tempo da atividade docente, bem como falta de apoio técnico e pedagógico 
(PROFESSOR 8); 

Nós como docentes dizemos não saber usar as TDIC por medo de ter a cons-
ciência de que é benéfico e traz um grande desenvolvimento para todos. Isso 
acaba trazendo para nós um sofrimento psíquico, pois achamos que quando 
trazemos as TDIC para dentro da sala de aula, os alunos saberão mais que 
os docentes se tornando independentes (PROFESSOR 9).

Porque essa é a desculpa mais aceitável e é usada como uma justificativa 
para não ter que se dobrar diante das tecnologias digitais, pois o professor 
muitas vezes não quer assumir a sua inferioridade, principalmente, diante dos 
alunos (PROFESSOR 11).

Corrobora Rancière (2015) quando afirma que se pode ensinar 
o que se ignora, desde que se abra a emancipação do aluno para 
o uso de sua própria inteligência. Mestre é aquele que encerra uma 
inteligência em um círculo arbitrário do qual não poderá sair se não 
se tornar útil a si mesma. O ignorante aprenderá sozinho o que o 
mestre ignora, se o mestre acredita que ele pode e o instiga a atua-
lizar a sua capacidade, ampliando seu círculo de potência. 

Não há fortalecimento no menosprezo, na deslegitimação 
de nossas práticas em virtude de algum não-saber. Na estrutura do 
sistema educativo, baseada em uma pedagogia da transmissão, o 
professor é transformado também em uma engrenagem da negação 
do desenvolvimento da própria voz, pelo seu desconhecer e de seus 
alunos. Diante desses silenciamentos, ficam os ruídos que nos cons-
trangem: por que é tão duro e penoso ao professor reconhecer a si 
o que lhes falta? Por que é tão difícil reconhecer que a potência de 
aprendizagem está no nosso desconhecer?
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A INSEGURANÇA: RESPOSTA AO NÃO-SABER?

Insegurança por não dominar os recursos tecnológicos e também pela falta 
de apoio por parte da escola (PROFESSOR 2); Nos sentimos inseguros por 
conta de não saber se os projetos pensados darão certos. (PROFESSOR 4); 
Inseguro porque o professor não se sente capaz de lidar com as TDIC (PRO-
FESSOR 7); A insegurança do uso das TDIC pode estar relacionada ao pouco 
uso que os professores fazem delas em sala de aula, usando-as apenas para 
exposição dos conteúdos ou para entreter os alunos (PROFESSOR 8); Inse-
gurança pelo fato de não se sentir preparado para um novo conhecimento 
(PROFESSOR 10); Insegurança por não ter domínio das TDIC (PROFESSOR 
13); Inseguro por medo de passar vergonha e errar (PROFESSOR 14); A inse-
gurança está ligada na falta de algum apoio técnico e pedagógico para caso 
aconteça problemas durante o uso das TDIC (PROFESSOR 15); Insegurança 
pela aflição, sentimento ruim de não conseguir executar o trabalho de forma 
adequada (PROFESSOR 17); Insegurança em relação do seu planejamento 
não dar certo, ou o notebook não funcionar, até mesmo a internet não acabar 
pegando (PROFESSOR 19); Insegurança, faz parte do medo, ou seja, alguns 
professores se sentem ameaçados com tantas inovações (PROFESSOR 21).

Muitas são as narrações dos professores em torno da inse-
gurança para lidar com as TDIC em suas práticas curriculares. Pelas 
citações supracitadas, temos uma ideia que a insegurança, ora se 
manifesta pelo sentimento do medo, desconforto e resistência, ora 
se manifesta pela paralisia docente que emerge frente ao não-saber 
do que fazer com as TDIC durante a execução do currículo escolar.  

Assim, em interface com o não-saber, a insegurança frente 
as TDIC representa parte da complexidade que envolvem os sofri-
mentos psíquicos no uso dessas tecnologias na escola, já que 
elas representam “[...] ameaças, na medida em que o professor 
está acostumado a trabalhar com os métodos tradicionais, assim 
mantendo o controle da aula” (PROFESSOR 11).

Não diferente de nossas últimas pesquisas (SOUZA NETO 
2015, 2016a; SOUZA-NETO e LUNARDI-MENDES, 2017), a inse-
gurança na atividade docente apareceu intensamente como uma 
entre as resistências dos professores para não usar as TDIC, e por 
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isso continua sendo categoria do exercício profissional a ser melhor 
compreendida. 

Acho que a resistência não está só na gente para não usar as tecnologias, 
mas em todo o contexto. Pois olha só: o problema já começa na formação, 
depois na carga de trabalho excessiva, sem capacitação na escola e dentro 
do meu horário de trabalho, além de dar mais trabalho [...]. Enquanto a gente 
não vencer isso, nada vai mudar (PROFESSOR 4).

Embora não nos aproximemos muito da ideia de um movi-
mento de resistência dos professores para o uso das TDIC nas 
práticas curriculares, observamos que entre as narrativas autobio-
gráficas esse movimento estava em meio aos impedimentos ao uso 
existem movimentos invisíveis em torno de algumas das crenças 
inerentes das TDIC. Eram crenças construídas nos processos peda-
gógicos que os faziam, inconscientemente, negligenciar os usos 
das TDIC em suas práticas curriculares, traduzidas em sentimentos, 
como: insegurança profissional, bem como falta de confiança e certo 
desconforto e receio. 

Atendo-se à insegurança docente, observamos que ela 
emergiu não só com a descrição deste termo, mas também em 
outros sentimentos mais sutis e invisíveis, sinônimos ou não, já que a 
insegurança não se efetiva em dados quantitativos de pesquisa. Na 
pesquisa, caracterizamos a insegurança pela intensidade e recor-
rência que o termo se apresentava entre os discursos narrados com 
os diferentes sujeitos. Somos cientes que alguns dos professores 
fazem parte de outra geração, anterior à cultura digital, e inconscien-
temente acabam resistindo às TDIC porque acreditam apenas nas 
relações presenciais e já conhecidas (TAPSCOTT, 1999). 

Na cultura escolar isso não é diferente, já que são enaltecidas 
as práticas curriculares mais consagradas pela tradição escolar, 
em que pese a transmissão de conhecimento, deixando de lado as 
potencialidades de outros artefatos, digitais ou não. Corroboram 
Zeichner, Saul e Diniz-Pereira (2014, p. 2221) ao afirmarem que “[...] 
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essa resistência não aparece diretamente no discurso dos profes-
sores, mas é revelada nas suas práticas do dia a dia, nas ações e 
nas opções que os professores assumem quando fecham a porta 
da sala de aula.” Nas narrações autobiográficas, a resistência se 
personificou nos discursos, intensamente, pelo sentimento de inse-
gurança profissional. 

Durante a pesquisa, essas resistências são difíceis de serem 
quantificadas, além de serem vistas com receio pelos professores 
quando investigados. Para além de identificá-las, nossa intenção 
neste estudo é de enfatizar que “[…] os professores não podem 
lidar sozinhos com todas as questões sociais por meio da educação, 
isso precisa fazer parte de um projeto maior […]” (ZEICHNER; SAUL, 
DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 2221). Por isso, é importante apoiar os 
professores para que enfrentem os desafios, exigindo que não os 
culpabilizemos pela falta de integração das TDIC nas práticas esco-
lares, mas em vez disso que os auxiliemos em novas direções para 
“[…] continuar a trabalhar em nível local, pesquisando a própria 
prática, tornando os programas de formação de professores mais 
bem-sucedidos nas suas finalidades e agendas […]” (ZEICHNER; 
SAUL; DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 2223). 

Entre os porquês da resistência às TDIC, também apareceram 
termos relacionados à falta de motivação, confiança, interesse, entu-
siasmo, curiosidade, atitude, consciência para mudar e pensar outras 
possibilidades, como afirma um dos professores quando diz que falta: 
[...] de pró-atividade, de iniciativa; Falta de curiosidade, de querer 
aprender; Falta de busca, viver no comodismo” (PROFESSOR 7).

Não são poucos os aspectos que impedem que o professor 
tenha voluntariamente uma pré-disposição para uma tomada de 
consciência esclarecida sobre como, por quê e para quê usar as 
TDIC em suas práticas curriculares, justificada pela falta de segu-
rança profissional, muito em função da falta de preparo técnico/
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tecnológico: “óbvio que a partir do momento que eu começar a 
frequentar mais a sala e ter uma segurança maior eu acho que o 
sucesso das minhas aulas aqui dentro serão maior do que tem sido” 
(PROFESSOR 11). Assim, é que alguns autores afirmam que “[...] 
são apontadas como entraves para práticas pedagógicas inova-
doras, a saber, a insegurança dos professores no uso das tecnolo-
gias digitais [...]” (CERNY, ALMEIDA; RAMOS, 2014, p. 1342).

Nas narrativas, vimos que a insegurança parece se intensi-
ficar nas situações de uso das TDIC com os alunos quando eles 
percebem que essas tecnologias podem “[...] causar perturbação 
na eficiência e eficácia com que habitualmente fazem as coisas sem 
recorrer às tecnologias […]” (COSTA, 2008, p. 514). Assim, é que 
recorremos novamente às narrativas para verificar como estavam 
narradas as suas angústias. Um deles nos revela claramente sua 
angústia quando diz que o “professor sente medo de admitir que não 
tem o mesmo conhecimento das TD como seus alunos possuem” 
(PROFESSOR 23). 

As narrativas revelam ainda que a falta de segurança profis-
sional afeta os esquemas mentais e psicológicos dos professores, 
causando-lhes um desequilíbrio emocional na relação entre o 
professor e o aluno. O fato de os alunos usarem as TDIC com mais 
frequência e naturalidade que os professores é outro motivo que 
provoca uma atitude de negação dos professores: “[...] deparar com 
o aluno que está bem preparado para lidar com tecnologias, que 
sabe mexer, enquanto eu não estou sabendo” (PROFESSOR 8). A 
respeito dessa ideia, não negamos que os professores se encon-
tram mais inseridos num movimento sociocultural em que apenas 
exploram-nas com mais curiosidade e rapidez. 

Sobre a insegurança, as narrativas também revelam que 
os professores demonstram terem mais segurança em relação ao 
domínio do conteúdo disciplinar e da didática para ensinar, contudo 
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não apresentam a mesma segurança quando o assunto é o uso das 
TDIC para ensinar os conteúdos curriculares.  

Sentir-se confiante significaria ter, pois, para além de uma atitude favorável, 
uma visão global do leque de coisas que se podem fazer com os computado-
res, o conhecimento concreto dos recursos que existem numa determinada 
área científica e, o que com eles é possível fazer, do ponto de vista pedagógi-
co, com os alunos (o quê, como e para quê) (COSTA, 2008, p. 517). 

A ideia de abordar a Didática está em perceber que “[…] para 
além das ‘concepções pedagógicas’ dos professores, no caso dos 
factores pessoais determinantes do uso, parecem ser as ‘atitudes’ e 
a confiança, os factores que parecem salientar”. (COSTA et al., 2008, 
p. 517). 

A respeito desses dos domínios pedagógicos, um dos profes-
sores afirma que “[...] domino o conteúdo e a didática, mas me sinto 
desconfortável com a máquina e o software; Às vezes me sinto 
desconfortável em saber que o aluno domina mais os programas 
do computador do que eu” (PROFESSOR 2) e em relação aos 
seus medos afirma que: “[...] não é que eu tenha medos, porém 
tenho dúvidas e questionamentos além de pouco conhecimento. 
Tenho dúvidas sobre a forma correta de utilização das TD em aula” 
(PROFESSOR 2). De qualquer forma, “[...] quanto às questões 
básicas de uso já me sinto mais segura, porém quanto à aplicação 
pedagógica ainda me sinto pouco confiante e com muitas dúvidas” 
(PROFESSOR 2). 

Um outro professor afirma que “[…] me sinto seguro em 
utilizar as tecnologias porque acredito que possuo conhecimento 
básico e aprendo com os alunos, mas tenho muitas dúvidas [...]” 
(PROFESSOR 1). Meus medos são “[...] se os aparelhos não funcio-
narem, os alunos não se interessarem” (PROFESSOR 1). Estes 
discursos revelam a sua preocupação em perder a autoridade frente 
aos alunos e, ainda, que a falta de confiança e segurança está muito 
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relacionada com a falta de competência técnica/tecnológica para 
usar as TD, ou seja, a falta de fluência digital. 

De modo mais abrangente, as narrativas foram bem revela-
doras quando nos deixaram claro que a insegurança dos profes-
sores para lidar com as TDIC nas práticas curriculares está muito 
relacionada à falta de experiência de uso pedagógico dessas TDIC. 
Uma falta de experiência que, por sua vez, está relacionada aos dife-
rentes espaços, tempos e saberes que as TDIC promovem e que 
os professores não estão habituados, representando riscos pedagó-
gicos ao professor, como por exemplo, a perda do controle da aula, 
da autoridade e da autonomia já conquistada pelos processos tradi-
cionais. São riscos que surgem em decorrência dos usos das TDIC 
a serem feitos, das necessidades de instalações e configurações 
dos programas, tempo da aula que fica menor e, principalmente, 
perguntas dos alunos de ordem mais técnica e que desestabilizam o 
professor sobre quais comandos executar, teclas a apertar, etc. 

Nossa hipótese é que as TDIC ainda estão ausentes entre 
as práticas curriculares dos professores, por que se colocam numa 
zona de conforto na medida em que justificam que não têm tempo 
para aprender coisas novas e muito menos para mudanças em 
função de já trabalharem muito sem receber o quanto merecem. Um 
dos professores chega a afirmar que “[...] não quero mudar e não 
vou mudar enquanto eles não resolverem isso. Enquanto não ficar 
tudo certo, nem vou me mexer [...]” (PROFESSOR 7). 

Como síntese, se por um lado a ideia de o professor se 
sentir seguro é fator fundamental ao uso pedagógico das TDIC, por 
outro, a falta de segurança se relaciona aos seus receios, medos 
e ansiedades. A segurança, nesse sentido, quando adquirida por 
meio da fluência digital, pode contribuir para o professor como um 
movimento interno favorável de práticas curriculares que podem ser 
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desenvolvidas com o uso das TDIC e o que com elas é possível fazer 
pedagogicamente (SOUZA NETO, 2015). 

CONCLUSÃO: PARA ONDE VAMOS?

Não é de se estranhar que atitudes de pessimismo, de auto-
vitimização, de autopunição, com claros sentimentos de impotência 
e inferioridade, levem esses sujeitos a se inibirem frente ao pior e a 
se satisfazerem exatamente pelo fato de não se colocarem à prova.

A maioria dos professores não esconde o quanto se demite 
subjetivamente quando se trata de usar as TDIC na escola. Não há 
outro que os motive a reagir. Isso parece se intensificar quando se 
trabalha com pessoas para as quais se tem pouquíssima ou nenhuma 
expectativa em meio a desvalorização profunda do professor no 
cenário nacional, não só de prestígio social, mas, sobretudo, de 
seus salários, bem como do sucateamento das em escolas caracte-
rizada em muitas pela escassa infraestrutura tecnológica. 

Mas, afinal, qual a ideia do professor ao assumir sua demissão 
subjetiva? Vamos aos detalhes, pois o que está em jogo é sua 
posição de recuo em relação à sua própria potência. Os professores 
que escutamos demonstram, em sua maioria, retirar-se do jogo, 
justificando-se por meio de falta de motivação e formação, abrindo 
discussões para temáticas sobre as angústias e os desconfortos ao 
lidar com novas subjetividades. Assim, amiúde, demonstram narci-
sicamente rechaçar qualquer iniciativa de apropriarem-se de sua 
potência, de sustentá-la, de externá-la e, como tal, de colocá-la à 
prova, com todos os riscos que disso deriva. 

Logo, os desafios do cotidiano, como o desinteresse dos 
alunos, as afrontas juvenis, as fragilidades da organização escolar, 
além de outros, são capazes de promover uma inibição generalizada 
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a ponto de paralisá-los com um amargo sentimento de impotência 
frente aos novos desafios docentes (PEREIRA, 2016). 

Sobre a ideia de se apresentarem como impotentes e inse-
guros frente aos não-saberes, como ocorreu com boa parte das 
narrativas dos professores, ocorre-nos a pretensão de onipotência 
invisível que os professores preservam ao não se colocarem em 
risco diante dos desafios pedagógicos de uso das TDIC. 

Repensar suas condições de trabalho, sua remuneração, suas 
relações com o saber e com a formação são essenciais, mas, sobre-
maneira, precisamos auxiliar o professor a recuperar sua coragem 
moral para atuar em situações de incerteza e descontinuidades. 
Também devemos ajudá-lo a dar respostas mais ou menos rápidas 
mediante tais situações, a lidar com a apatia do alunado sem se 
tornar igualmente apático e a entender o “mal-estar na civilização” 
no circuito pedagógico.

Talvez haja a necessidade de os agentes formadores, os 
gestores pedagógicos e os sistemas educativos em geral promo-
verem ações mais efetivas que venham a aproximar a distância entre 
a política e a experiência a fim de reverter aquilo de que padecem 
tanto os nossos professores: os não-saberes para lidar com o novo.
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A escolha por cursar o Seminário Especial “Formação 
Docente, Subjetivação e Tecnologias Contemporâneas”,5 no 
segundo semestre de 2017, foi motivada pela temática expressa 
no título e na ementa da referida disciplina, a qual proporcionaria, a 
meu ver, a ampliação do repertório teórico-conceitual que embasa 
minhas investigações e qualifica minha ação docente. Porém, ao 
estudar o tema “subjetividade”, fui percebendo, ao mesmo tempo 
em que conhecia, sim, novas referências teóricas para fundamentar 
minhas pesquisas e práticas docentes, que realizava reflexões e 
questionamentos acerca de como me tornei a professora a qual sou; 
de que forma minhas atitudes, experiências, trocas, diálogos coti-
dianos contribuem para a constituição da minha docência? Como as 
propostas pedagógicas desenvolvidas com meus alunos do ensino 
superior, futuros professores, contribuem para com a construção 
de suas subjetividades docentes? Quais efeitos a globalização as 
características da pós-modernidade e o uso cotidiano das tecno-
logias digitais de informação e comunicação (TDIC) causam nos 
processos de subjetivação dos professores e futuros professores? 
Tais reflexões fizeram com que eu ficasse mais atenta às identidades 
dos meus estudantes, ao desenvolvimento de suas identidades 
docentes e à minha própria. 

A temática das subjetividades não era inédita para mim, mas 
pouco explorada devido a uma visão restrita do conceito. Minha pers-
pectiva de subjetividade relacionava-se muito ao individualismo, à 
constituição descontextualizada do indivíduo, isolada dos contextos 
sociais mais amplos. Foi meu companheiro por muito tempo aquele 
receio de quem teve uma formação baseada no materialismo histó-
rico, em aproximar-se de conceitos que remetem ao indivíduo. Por 

5. Narrativa reconstrutiva do processo formativo desenvolvido na disciplina Formação Docente, 
Subjetivação e Tecnologias Contemporâneas, do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pelos docentes Alaim Souza Neto e Roseli Zen 
Cerny, no segundo semestre de 2017.
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isso a escolha pela disciplina, para que, enfim, eu me aproximasse 
e conhecesse um pouco mais, seja para continuar receosa ou para 
começar a olhar a realidade e, especialmente, a formação docente, 
com novos olhares. 

Com Rolnik (1997) e as reflexões realizadas em sala de aula 
ficou mais clara a noção de que a subjetividade é mutável e são 
diversos os meios que a habitam: profissional, familiar, sexual, econô-
mico, político, cultural, informático etc. “Como estes meios, além de 
variarem ao longo do tempo, fazem entre si diferentes combinações, 
outras forças entram constantemente em jogo, que vão misturar-se 
às já existentes, numa dinâmica incessante de atração e repulsa” 
(ROLNIK, 1997, p. 26). Tais forças são internas e externas e atuam 
para modificar constantemente o perfil de subjetividade. Porém, 
dentro e fora “são indissociáveis e, paradoxalmente, inconciliáveis: o 
dentro detém o fora e o fora desmancha o dentro” (ROLNIK, 1997, p. 
26), numa relação dialética. 

É só nesse sentido que podemos falar num dentro e num fora da subjetivi-
dade: o movimento de forças é o fora de todo e qualquer dentro, pois ele faz 
com que cada figura saia de si mesma e se torne outra. O fora é um “sempre 
outro do dentro”, seu devir (ROLNIK, 1997, p. 27).

Esse entendimento inicial do conceito de subjetivação, calcado 
em uma perspectiva histórico-cultural, deixou-me mais confortável, 
menos receosa e abriu caminho para que eu adentrasse nas refle-
xões que buscavam as relações entre docência, subjetividades e 
TDIC. Nesse âmbito, com Rolnik (1997) foi possível perceber com 
mais clareza as implicações das atuais condições sociais, econô-
micas e culturais na construção das subjetividades docentes e como 
essas últimas relacionam-se “à constatação do subaproveitamento 
das TIC na escola” (COSTA, 2013, p. 49). 

Para Rolnik (1997), as subjetividades tendem a ser povoadas 
por afetos da profusão cambiante de universos proporcionados pela 
globalização da economia e as mídias eletrônicas, e isso coloca em 
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cheque seus habituais contornos. Nesse contexto, as referências 
identitárias estariam se dissipando? Para Rolnik (1997), não. Porém, 
as “identidades locais fixas desaparecem para dar lugar a identi-
dades globalizadas flexíveis que mudam ao sabor dos movimentos 
de mercado e com igual velocidade” (p. 19). A autora complementa 
afirmando que “as subjetividades tendem a insistir em sua figura 
moderna, ignorando as forças que as constituem e as desestabi-
lizam por todos os lados, para organizar-se em torno de uma repre-
sentação de si dada a priori” (p. 20).

Para Rolnik (1997), tais mudanças implicam flexibilidade, 
abertura para o novo. Mas alerta que abertura para o novo não 
significa, necessariamente, abertura para o que é estranho, nem 
tolerância ao desassossego que isso mobiliza e, menos ainda, 
disposição para criar figuras singulares. “É a desestabilização 
exacerbada de um lado e, de outro, a persistência da referência 
identitária” (ROLNIK, 1997, p. 20). A combinação desses dois 
fatores faz com que vazios de sentidos sejam insuportáveis, pois 
eles são vividos como esvaziamento da própria subjetividade, 
como efeito de uma falta e não como efeito de uma proliferação 
de forças que excedem os atuais contornos da subjetividade e a 
impelem a tornar-se outra. (ROLNIK, 1997). 

As experiências que provocam desestabilização exacerbada 
e, ao mesmo tempo, persistência da referência identitária, provocam, 
segundo Rolnik (1997), sensação de ameaça, de fracasso, de 
despersonalização. Nesse contexto, situo o uso de TDIC pelos 
professores, em contexto educacional formal, assim, surgem as 
perguntas: a integração das TDIC nos processos pedagógicos é um 
tipo de experiência que provoca desestabilização dos saberes dos 
professores e, ao mesmo tempo, o desejo e/ou a necessidade de 
manter uma referência identitária? É isso o que está acontecendo 
com os professores? Mas, como eles lidam com essa situação, já 
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que, inclusive, não têm plena consciência dela? Foram questões que 
permearam o percurso formativo na disciplina. 

Para Souza-Neto e Lunardi-Mendes (2016), no âmbito escolar, 
mesmo em meio a tantas tecnologias digitais e com uso já assimi-
lado na vida pessoal, a cultura escolar ainda se mostra apática e 
resistente às possibilidades pedagógicas das TDIC. Para os autores, 
entre os professores as TDIC ainda representam um instrumento 
pouco explorado e investigado no campo educacional, especial-
mente para ensinar os conteúdos. 

Esperando entender melhor a situação atual dos docentes, 
especialmente quanto ao uso das TDIC na ação pedagógica, reen-
contrei-me com o conceito de mal-estar docente, o qual tive o 
primeiro contato durante os estudos de Mestrado em Educação, 
entre 2002 e 2004, com Codo e outros (1999). 

Paime (citado por PEREIRA, 2016) afirma que a capacidade de 
o professor fazer frente à complexidade das novas relações sociais 
e a existência de um sistema escolar altamente estandardizado 
configuram uma pesada carga que se transformou em angústia. O 
autor cita, ainda, outros elementos que contribuem para a angústia, 
como: globalização, crise do estado-nação, a profissionalização, a 
homogeneização do currículo, a pauperização, a desregulação e até 
mesmo a feminização da profissão. À medida que prossigo a leitura 
de Pereira (2016) percebo que ele faz uma crítica afirmando que 
o sujeito, na sua singularidade, “na sua divisão fundamental entre 
o social e si mesmo”, não aparece na maior parte das pesquisas 
consultadas por ele. E mais dúvidas surgem: o que seria a divisão 
fundamental entre o social e si mesmo? Há essa divisão, se conside-
rarmos o sujeito como social e individual ao mesmo tempo? Nesse 
momento, minha trajetória formativa de cunho materialista histórica 
me induz a essas perguntas.
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Os estudos realizados fizeram-me, ainda, questionar o quê, 
de fato, determina as decisões dos professores na prática pedagó-
gica, a amplitude e complexidade dos fatores que as influenciam, e 
especificamente como cada professor pode ressignificar uma expe-
riência cotidiana ou de formação formal a partir dos processos de 
subjetivação. Se o resultado de um processo formativo pode ser 
diferente para cada sujeito, de forma que não há uma relação de 
causa e efeito, uma racionalização seria impossível. Inquietava-me, 
porém, não a confirmação da incompletude da docência, pois a 
incompletude é inerente ao humano, numa perspectiva sócio-histó-
rica. Assim, a incompletude acompanha o profissional da educação, 
já que a docência “é uma forma de trabalho sobre o humano, um 
trabalho interativo, no qual o trabalhador se relaciona com seu objeto 
sob o modo fundamental da interação humana” (TARDIF; LESSARD, 
2008, p. 275). 

A visão de incompletude pode ser relacionada à perspectiva 
da aprendizagem da docência como processo longínquo, que não 
começa e nem termina na formação universitária, a qual abordei 
durante nos estudos do Mestrado em Educação. A aprendizagem 
ao longo da vida e, portanto, a incompletude, estabelecem-se, espe-
cialmente, devido à natureza do trabalho docente, que compreende 
três aspectos fundamentais:

O primeiro refere-se à provisoriedade dos conhecimentos, porque são so-
cialmente produzidos. O segundo aspecto refere-se à consideração de que 
o professor lida com sujeitos; o fundamento do seu trabalho é a educação 
de sujeitos, portanto, históricos e em permanente movimento. O terceiro e 
último aspecto refere-se às mudanças nas relações sociais e interpessoais 
em desenvolvimento. Tais aspectos, que configuram a atividade docente, fa-
zem com que o professor esteja em constante desenvolvimento profissional 
(WILL, 2004, p. 41).

Se já não bastasse a complexidade da incompletude, 
encontro-me, ainda, com a ideia de “formação impossível” a partir 
de um enfoque discursivo e pós-estrutural, o qual defende que os 
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princípios da modernidade não foram capazes de guiar o projeto de 
Humanidade (LOPES; BORGES, 2015). 

Assim, inquietou-me a reflexão sobre o meu trabalho na 
formação de novos professores. Quando me perguntei constante-
mente: estaria eu trabalhando para um objetivo impossível de ser 
alcançado? Como atuar na formação docente considerando seu 
caráter “impossível”? Como formar para a incerteza? É possível 
livrar-nos das certezas? Viver, trabalhar, estudar, relacionarmo-nos 
na incerteza? Mas, meus alunos precisam de algumas certezas, 
pensava eu. Como lidar com a incompletude da docência, com esse 
“não saber” constante?

Lopes e Borges (2015, p. 489) defendem 

um constante processo de subverter a pretensão de constituir identidades 
plenas em relação ao que vêm a ser currículo e sociedade, o que vêm a ser 
formação, sujeito educado, trabalhador, profissional, professor, docência. 

Nesse contexto, pensei na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que estava prestes a ser votada no congresso nacional. 
Lopes e Borges (2015) estão criticando essa ideia de currí-
culo comum nacional? Sim, até esse ponto, tudo bem, a crítica é 
compreensível já que o Brasil é um país de diversidade, entre outros 
aspectos que poderia citar. Mas como ficariam os projetos peda-
gógicos dos cursos (PPC) de graduação, por exemplo, sem uma 
“identidade plena” em relação ao que venha a ser “professor”, por 
exemplo? Uma licenciatura em Pedagogia não deveria mais definir, 
em seu PPC, um perfil desejado do profissional a ser formado, já 
que esse perfil jamais seria alcançado, à medida que as tradições 
instrumentais no campo do currículo são “sempre identitariamente 
precárias” (LOPES; BORGES, 2015, p. 489)? É complexo tratar de 
subjetividades e identidades em espaços formativos coletivos, onde 
geralmente estabelecem-se objetivos comuns a todo o grupo. Como 
formar para a incompletude e a incerteza? Isso é, mesmo, possível? 
Como tornar isso possível, concretamente? 
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Lopes e Borges (2015, p. 490) apontam, ainda, que “não se 
sustentam afirmativas que se referem a princípios universais, trans-
cendentais ou imanentes em qualquer esfera do conhecimento”. 
Nesse momento, percebo que as autoras estão fazendo uma 
crítica ao marxismo e, novamente, minhas convicções são postas 
em cheque. Será que o materialismo histórico não sustenta mais a 
compreensão da realidade atual?

Voltando à impossibilidade da formação docente, Lopes e 
Borges (2015) citam que o equívoco e o fracasso são inerentes à tarefa 
de educar e que tal aspecto coloca em suspensão a usual concepção 
racional e aplicável do conhecimento. Afirmam, ainda, que na traje-
tória de sentidos, a docência passou da ideia de “vocação” à ideia 
de “profissionalização” e que ambas “estão regidas por princípios 
aprioristas que se viabilizam por meio de modelos identitários fixos 
de sociedade e de sujeito individual” (p. 493). “O sujeito, e também 
qualquer identidade, constitui-se exatamente numa condição em 
que a plenitude não se realiza nem precisa ser realizada” (p. 493). 
Em mais um argumento, Lopes e Borges (2015) indicam que a 
formação docente, baseada em identidade fixa, foi, ainda, reduzida 
ao propósito de mudança de comportamento, à tentativa de garantir 
um dado modelo. Nesse contexto, os registros educativos imprevisí-
veis, marcados pela relação com o outro, foram menosprezados em 
nome de um currículo que pretendia garantir certa eficiência social. 
E, nesse momento, compreendo os argumentos das autoras quanto 
a questionar os modelos identitários fixos, mas fico angustiada pela 
dificuldade em vislumbrar uma proposta formativa docente sem um 
perfil profissional pré-fixado. Ao mesmo tempo, identifico nestas 
autoras uma crítica aos discursos essencialistas, que valorizam 
demais a atuação individual, singular, dos docentes.   

A proposta critica os modelos identitários fixos, globais, mas 
também os modelos de formação que buscam identidades singulares. 
Com certeza, esse foi o texto mais instigante, que mais questionou 
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minhas certezas sobre formação docente: pensei na minha formação, 
na pesquisa que realizei no mestrado com professoras iniciantes, nas 
minhas ações atuais como docente no curso de Pedagogia. Enfim, 
que formação as autoras estariam a propor? 

Primeiro, compreendi que tal proposta tem relação direta com 
o que se entende por currículo e conhecimento. Currículo não é um 
conhecimento selecionado a partir de uma cultura dominante para 
ser ensinado a todos e não deve ter o propósito de formar uma dada 
identidade no aluno ou no profissional docente. O conhecimento 
passa a ser entendido como resultado de lutas pela sua significação 
contextual. 

Segundo, identifico que as autoras propõem pensar a 
formação docente a partir de projetos de identidades não fixos e 
contextuais, em múltiplos espaços e currículos, com opções de 
formação disputadas. 

Todos esses projetos, planos, opções têm seus sentidos negociados. Ne-
nhum desses planos, projetos, opções se justificam por uma ordem fora das 
relações que os constituem contextualmente. As ordens criadas dependem 
de atos de poder nos quais estamos imbricados. Nessa medida, articulações 
são requeridas. (LOPES; BORGES, 2015, p. 499).

Nessa perspectiva, ao invés de considerar que o sujeito pleno 
é pré-condição para a ação política, situam que o sujeito cindido, 
marcado pela falta e pela precariedade, é a condição para a ação 
de mudança. A ausência de certezas seria o antídoto contra o auto-
ritarismo e poderia ser a alavanca para diferentes formas de mobili-
zação. (LOPES; BORGES, 2015). 

Nessa reflexão, lembrei da angústia dos meus alunos quando 
nas atividades de aprendizagem não apresentam as respostas 
“corretas”, ou quando têm dúvidas ao estudar determinado 
conteúdo. Tal atitude é resultado de um modelo pedagógico 
que privilegia a resposta e não a dúvida, que reforça a busca por 
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certezas e desvaloriza o erro e a ausência de certezas, ao invés de 
fazer desses, pontes para novos aprendizados.

Por isso, educar para a dúvida seria a melhor proposta, pois 
é a “falta” que move a mudança. Utopia, será? Os projetos atuais, 
apesar de reais, são “impossíveis” de serem concretizados, pelo 
menos como se planejou, na perspectiva de Lopes e Borges (2015). 
E essa proposta de “educar para a dúvida”? Possível, mas irreal? 

Depois dessas reflexões, começo a pensar, ainda, em como 
ficaria essa proposta ao considerar a formação dos docentes para 
a integração das TDIC no contexto escolar. Creio que a crítica aos 
modelos de formação que preveem uma identidade docente fixa 
pode ser realizada também no que se refere à (não) formação para e 
sobre TDIC. Os atuais modelos de formação docente estariam favo-
recendo determinado tipo de uso ou mesmo não valorizando a inte-
gração das TDIC no âmbito educacional?

A partir de Costa (2013), não pude deixar de refletir sobre 
minhas práticas como docente na licenciatura, em disciplinas que 
abordam a temática das mídias e TDIC no ensino. Como até então 
minhas referências relacionavam-se mais à perspectiva da mídia-e-
ducação, o subaproveitamento e as funções das TIC, apresentados 
por Costa (2013), fizeram com que questionasse algumas de minhas 
ações e convicções. 

Costa (2013), tendo como base a tipologia de Jonassen, apre-
senta diferentes tipos e graus de implicação cognitiva dos alunos 
no trabalho com computadores: aprender da tecnologia, aprender 
sobre tecnologia e aprender com tecnologia. 

A perspectiva de aprender da tecnologia, tem como base 
uma visão tradicional de escola como fonte exclusiva e estrutu-
rada do saber, encarando os recursos como auxiliares do trabalho 
do professor e reservando para o aluno o papel de consumidor do 
conhecimento, previamente definido e considerado útil para a sua 



54

SUBJETIVIDADES E FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA INTEGRAÇÃO 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

sumário

formação. Assim, os computadores são vistos, sobretudo, como 
transmissores de informação.  (COSTA, 2013). 

Quando a tecnologia constitui, ela própria, objeto de ensino e 
aprendizagem, como se de outro conteúdo formal se tratasse, cons-
titui a perspectiva aprender sobre tecnologia. Na maior parte dos 
casos está a orientada a ensinar aos alunos os componentes físicos 
do computador e respectivas funções. (COSTA, 2013).

Em aprender com tecnologia, a ideia central é que o aluno tira 
partido efetivo do potencial do computador, sobretudo, quando tem 
a oportunidade de criar ou produzir algo ou quando as ferramentas 
utilizadas lhe permitem estender, alargar ou reforçar a sua capaci-
dade de pensar. (COSTA, 2013).

Costa (2013) destaca, ainda, que as TIC ainda têm sido pouco 
utilizadas nas práticas pedagógicas e, quando o são, constituem-se 
mais como ferramentas do professor, ou seja, tecnologias que têm 
como principal função apoiar o professor na sua tarefa de trans-
missão dos conteúdos, na sua tarefa de ensinar ou servir de suporte 
a tarefas rotineiras dos alunos, não acrescentando nada de substan-
cialmente diferente ao modo como habitualmente trabalham, pelo 
menos em termos de exigência do ponto de vista cognitivo. 

Tomar as TIC como ferramentas de aprendizagem significa 
utilizá-las de forma que permitam e impliquem a participação ativa, 
por cada um, na construção do seu próprio conhecimento. (COSTA, 
2013).

Assim, identifiquei que a maior parte dos usos que faço das 
TDIC são como ferramentas de ensino e não de aprendizagem e, 
como consequência, “aprender com tecnologia” ainda não tem sido 
uma prática recorrente junto aos meus alunos. Contudo, os estudos 
me motivaram ainda mais a propor novas práticas, especialmente 
porque tenho o compromisso de formar professores que venham 
a integrar as TDIC em suas práticas docentes na educação básica. 
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Os estudos realizados me ajudaram a compreender as 
atitudes dos professores perante o habitual não uso das TDIC em 
suas práticas pedagógicas, mas não as justificam.

Minha formação me permite afirmar que a ação dos profes-
sores é determinada pelas condições sociais, culturais e materiais, 
mas também que eles não são apenas vítimas, pois ao mesmo tempo 
podem atuar de forma subversiva, identificando os espaços de ação 
possíveis. Acredito que é preciso superar essa condição de vítima 
dos professores, mas não por meio de ações individuais isoladas. É 
preciso que, coletivamente, eles assumam um compromisso maior 
para com o seu desenvolvimento profissional. Que não esperem 
apenas das instituições a formação, seja inicial ou continuada. 

Se ao investigador interessa perceber como pode ser promovida a utilização 
regular das tecnologias de informação e comunicação nas atividades escola-
res, e como isso pode gerar a inovação e a mudança dos processos de ensi-
nar e aprender desde a muito enraizados, ao professor interessará perceber 
não só “o que fazer”, “como” e “quando”, mas sobretudo compreender o que 
isso implicará em termos de desenvolvimento da sua profissionalidade do-
cente, em termos de investimento pessoal e de participação no coletivo, mas 
também no nível da relação com o conhecimento e, como não poderia deixar 
de ser, no nível da relação consigo próprio, com os outros e com o mundo à 
sua volta (COSTA, 2013, p. 51).

Os estudos realizados reforçaram a recusa a uma visão deter-
minista do papel do professor, que tende a ser valorizada quando 
fazemos análises apenas a partir dos aspectos macrossociais. 

As reflexões realizadas sobre o subaproveitamento das TDIC 
tencionaram tanto minhas certezas que, em determinado momento, 
cheguei a questionar se usá-las no ensino seria mesmo algo rele-
vante e necessário, pois o que mais necessita ser modificado é a 
concepção didático-pedagógica, a forma de conceber e desenvolver 
o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a integração 
das TDIC no ensino teria papel secundário. Mas foi um pensamento 
passageiro, à medida que as reflexões avançaram sobre as suas 
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potencialidades como ferramentas de aprendizagem do aluno, para 
além de ferramentas de ensino. 

Para Costa (2013), a utilização das TDIC como ferramentas 
do aluno pode desenvolver uma nova cultura de aprendizagem, que 
incrementa o papel da escola e da sociedade em que está inserida. 
Exige, ainda, que se reflita sobre as mudanças desse uso e suas 
implicações na organização do espaço e do tempo escolares, ou na 
redefinição dos próprios papéis de professores e alunos.

 Sinto que o percurso foi uma experiência, de acordo com a 
proposta de Benjamin (citado por BRAGANÇA, 2011), pois me mobi-
lizou, no sentido de me sentir afetada, sensibilizada, portanto, tem 
um potencial transformador. 

Para concluir, percebo que o percurso na disciplina propor-
cionou uma aproximação à formação sem identidades pré-fixadas, 
como colocam Lopes e Borges (2015), à medida que ao participar dos 
diálogos, dos conflitos teóricos, pude ressignificar minhas crenças e 
saberes, questionar as certezas e, acima de tudo, elaborar novas 
perguntas. Se é a “falta” que move a mudança, me sinto motivada 
a experimentar novas propostas no campo da formação docente, 
especialmente quanto à abordagem das TDIC na prática educativa. 
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 “Y sin planearlo tú acaso

Como quién sin quererlo va y lo hace

Te vi cambiar tu paso

Hasta ponerlo en fase

En la misma fase que mi propio paso

Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener

Entrar y salir de fase

Amar la trama más que al desenlace”

 (Jorge Drexler, La Trama Y Deselance)

O ENCONTRO

Já há algum tempo vinha ensaiando os primeiros passos 
para este encontro, o encontro entre a universidade e eu - pois esti-
vemos em descompasso por um tempo, havendo tentativas, hesita-
ções e erros, da minha parte, é claro.  No entanto, o desejo latente 
sempre esteve presente desde os últimos momentos em que deixei 
a graduação, diversas vezes, esse desejo foi verbalizado e compar-
tilhado com colegas de trabalho, haja vista terem sido na universi-
dade minhas melhores experiências. Foi lá, na graduação, que tive 
o prazer de estudar, discutir, ampliar, questionar as certezas e as 
incertezas do percurso que estava trilhando o caminho chamado 
Educação.

Então, através de uma mensagem de uma terna amiga, fui 
informada de que o edital das disciplinas isoladas estava disponível. 
Para mim, o mais surpreendente foi verificar que, na grade de disci-
plinas disponibilizadas para o semestre no edital, havia uma que 
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abordaria as temáticas sobre as quais já havia pesquisado como 
graduanda e que tive a oportunidade de apresentar nos Salões de 
Iniciação Científica das instituições: Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul - PUCRS e na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS. O mal-estar docente e os usos das tecno-
logias são temáticas sobre as quais já me sentia confortável em 
debater, a novidade, inicialmente para mim, nesta disciplina, estava 
na formação docente e nas subjetividades. 

Quando penso em formação, logo me vem à mente a defi-
nição de (BRAGANÇA, 2013), que se enquadra nos sentimentos 
que tenho cada vez que eu me proponho e me lanço ao desafio da 
formação e autoformação: “Já a formação é um processo interior; 
ela liga-se à experiência pessoal do sujeito que se permite trans-
formar pelo conhecimento”. Assim, parafraseando Bragança (2013), 
produzimos e partilhamos do conhecimento entre outros, homens 
e mulheres. Assim dentro da metodologia proposta pelo professor 
Alaim, no Seminário Especial, fomos convidados a narrar, revelar 
quais caminhos percorremos, do início da nossa trajetória, para a 
escolha pela docência e quais estávamos trilhando para nossa cons-
tituição enquanto docentes. Revelações vieram à tona à medida em 
que cada dupla apresentou o texto a ser discutido. Sendo apresen-
tadas a todos nós a teoria tripolar da formação humana6: a auto-
formação, a heteroformação e a ecoformação, abordadas em cada 
relato. 

Dessa forma, a partir de nossas reflexões e discussões 
teóricas que tivemos, logo no primeiro encontro da disciplina, foi 

6. Teoria tripolar da formação humana abordada por Pineau (1988) , na obra A autoformação 
no decurso da vida: entre hetero e ecoformação, resgatada no artigo para fundamentação dos 
distintas formas de formação. Autoformação: é a dimensão pessoal de reencontro reflexivo em 
que as questões do presente levam-nos a problematizar o passado e construir projeto sobre o 
futuro; Heteroformação: aponta para a significativa presença de muito outros que atravessam 
a nossa história de vida, pessoas com quem aprendemos e ensinamos; Ecoformação: aborda 
nossa relação com o mundo, o trabalho e a cultura.
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possível verificar que sim, esse sim seria um bom encontro. À luz 
de Benjamim (1993), um encontro onde a minha potência aumen-
taria, e quando ela produz esse tipo de experiência, conduz-me a 
querer continuar - (vivência e experiência). “A experiência é o que nos 
mobiliza, toca-nos, afeta-nos; portanto, tem um potencial transfor-
mador, traz a força do coletivo, da participação do outro e tem marca 
de uma abertura polifônica por seus múltiplos sentidos e leituras.” 
(BRAGANÇA, 2013).

“Deixe o afeto te afetar”, essa foi a mensagem que li em 
frente a um café, numa andança pelo centro da cidade, e, com essa 
mensagem, e experiência que vivenciava, tive a certeza que, feliz-
mente, havia sido afetada.

BAILA COMIGO?

Não foi apenas no bailar da disciplina, mas no querer bailar 
sobre o chão da escola que me deparei com os anseios da inte-
gração da tecnologia na educação e na formação que tive na gradu-
ação, que me propiciaram vários descompassos. Mas, como diz a o 
trecho da música “Amar la trama, más que al desenlace”, de Drexler, 
é na trama de cada narrativa formativa, de conhecer cada passo que 
cada um de nós está dando em busca do “projeto do impossível7”, 
da formação docente, e nas nossas tentativas de implementação de 
um planejamento que integre as tecnologias digitais, que vão nos 
constituindo enquanto profissionais. 

7.O artigo de Lopes e Borges situa-nos o que seria a profissão do impossível ao trazer à luz da  
afirmação feita por Freud (2006) de que a profissão de educador é impossível, pois está relacio-
nada a aceitação de que essas (certas) profissões - psicanalistas e a de governo -  levam-nos 
obrigatoriamente a resultados imperfeitos, e estão sempre vinculadas a ideia de fracasso, assim 
como Derrida (1998),  na sua noção de desconstrução, uma aposta na condição do impossível.
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Nesses encontros, seja nos seminários da disciplina isolada 
ou durante a minha prática docente, estiveram presentes senti-
mentos, tais como: entusiasmo, alegria, disposição, em contraponto 
a sofrimento, padecimento, desajustes, incredulidade, incertezas 
e inseguranças, além de medo. Dessa forma, estava eu, dando 
os primeiros passos8 como pedagoga habilitada em Informática 
Educativa, sem saber como, e nem com quem, fazer a parceria para 
o uso dos recursos tecnológicos ou multimeios. Isso devido ao fato 
de a minha habilitação não me permitir ser regente de uma turma. 
Isso por que minha função de pedagoga era para exercer funções 
dentro do espaço nomeado como laboratório de informática ou como 
sala informatizada.  Entre tempos e contratempos, deparei-me mais 
com os descompassos, ora o fato estar off-line, ora o fato de estar 
com equipamentos defasados ou não obter um “partner” para esse 
bailar, verdadeiramente deixavam-me deslocada. Além de todas 
as possíveis dificuldades, ainda  é possível nos depararmos com 
professores que se apoiam em - O “Não saber” - Como Retórica 
Constante” - (MENDES,  NETO e SEPTIMO, 2016), que sempre é 
carregada da tríade para o sofrimento psíquico, exigências do saber, 
do poder e da  dominação - e um discurso de “eu não sei”, “eu 
não estou preparado”, “não tive formação” - são utilizados como 
recursos de uma manutenção, ou seja, de saúde ou de manter-se 
dentro do campo do conhecido dentro de sua prática pedagógica. 
O artigo supracitado traz elementos, de pesquisa efetivada em 
quatro unidades escolares, com foco nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, porém, vejo, diante das experiências profissionais no 
qual vivenciei, que é possível elevá-lo aos demais níveis de ensino, 
seja na esfera pública ou privada, seja no ensino fundamental, 

8. Como se trata de uma narrativa, utilizo termo passos também dentro do contexto de dança. A 
dança ou caminhar juntos em consonância. Bailar juntos ou separados na mesma batida (entre 
tempos e contratempos), no mesmo som, complementando-se, integrando-se por um período 
que se baste ao seu existir. 
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médio, superior. Entretanto, dados mapeados, através da coleta de 
dados na pesquisa de doutoramento de Souza-Neto (2015), eviden-
ciam que os discursos e questões relacionadas à motivação e a falta 
dela estão muitas vezes ancorados pela insegurança profissional e 
pela falta de fluência digital, o que gera também a resistência para 
utilização das TDIC em suas práticas.

Diante da retórica do “não saber fazer”, por parte dos prová-
veis parceiros - e mesmo eu, habilitada e estando disponível para 
planejar estratégias de inclusão das TIDC em suas aulas, tornou-se 
a tentativa parte insuficiente para que esse “bailar” acontecesse.  
Nesse sentido, acrescenta-nos   o texto: “Todavia, essa relação do 
não saber não o torna aprendiz. Independente do lugar que ocupe, o 
educador que não se vê educador-educando, procurará uma relação 
bipartida, bipolarizada entre o que tudo sabe e ensina e o que nada 
sabe e tudo necessita aprender.” (NETO, MENDES e SEPTIMO, 
2016, p. 96). O professor que está diante desse novo cenário, em 
que as tecnologias romperam as paredes e se tornaram redes, “não 
percebe a riqueza do nosso desconhecer” (IDEM, 2016. p. 98), ou 
não se sujeita a alterar suas práticas pedagógicas mais profundas 
guiados pelo por sentimento de insegurança, ou talvez sem saber, 
estão trilhando, aquilo que (PEREIRA, 2016) refere-se, o caminho 
da “demissão subjetiva9”, mesmo estando presente fisicamente em 
sala de aula, é como se ali não estivesse mais. 

De fato, sabemos que há outros imbróglios vemos uma sobre-
carga no professor, demandas burocráticas, pedagógicas e sociais 
permeiam a docência. “Padecem mais os que ensinam?”, esse ques-
tionamento pontuado pelo texto de (PEREIRA, 2016), veio acompa-
nhado pela consternação, pois fiquei preocupada, que adicionados 
às minhas experiências, recaísse sobre os professores mais uma 

9. O autor refere-se ao termo como um apagamento do sujeito docente que produz um misto de 
tédio e desencanto com a função de estabelecer a sua resposta à demanda.
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culpabilização pela não integração das TIDC em suas práticas peda-
gógicas, por seus padecimentos e seu “não saber fazer”: “É impor-
tante apoiar os professores para que enfrentam os desafios e não 
culpabilizá-los pela fala de integração das TDIC nas práticas esco-
lares”, afirmam Lunardi-Mendes e Souza-Neto (2017, p. 512).

Certa ocasião, durante uma discussão em seminário, no qual 
a epistemologia foi levantada como debate, foi dito: “certezas podem 
e devem ser questionadas, podemos passar uma vida sem a conso-
lidação epistemológica”. Pelas minhas anotações essa afirmativa 
veio do nosso professor, e essa afirmação me trouxe um certo alívio.  
Nem sempre haverá um “desenlace”, no bailar, às vezes perdemos o 
passo e o compasso. O descompasso se faz necessário para ques-
tionar as certezas e novos passos estão ainda para ser reinventados.

“ENTRAR Y SALIR DE FASE”

Para seguir este passo proposto: reflexão sobre os encon-
tros, discussões acerca dos textos e relacioná-los às nossas reali-
dades, vivenciadas por cada um de nós. Começo a questionar 
sobre a formação continuada, oferecida pela Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis, para o uso das TIDC, para os profes-
sores de área ou professores regentes do fundamental. Há alguns 
anos o setor de formação continuada vem oferecendo formações, em 
outros momentos realizam apresentações de tecnologias adquiridas 
pela Secretaria Municipal de Educação ou advindas do Ministério 
da Educação. Atuando como professora de tecnologia educacional, 
percebi que essas formações não garantem que o uso e a imple-
mentação dos recursos tecnológicos sejam efetuados nas aulas 
desses mesmos professores. O texto “O Potencial transformador 
das TIC e a formação de professores e Educadores (COSTA, 2013) 
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expõe os problemas entre a integração e a transformação, afirmando 
que estão justamente na ausência da formação inicial:

O fato de as instituições responsáveis pela formação inicial não equaciona-
rem com a clareza e a determinação que seria de esperar o uso das tec-
nologias de informação e comunicação como vetor nuclear da preparação 
dos futuros professores  e educadores, mas também as evidências de que a 
formação contínua não conseguia ir muito além da oferta de uma preparação 
cariz predominantemente técnico, com claro prejuízo para uma preparação 
metodológica assente a reflexão sobre os benefícios e sobre os modos mais 
adequados de utilização das TIC no currículo (COSTA, 2013, p. 48)

Portanto, questiono: será que as universidades, berço da 
formação inicial dos professores, estão com os seus currículos 
alinhados com a discussão crítica, questionadora e instrumentaliza-
dora para a inserção das tecnologias digitais em suas aulas?  Será 
que as universidades, vanguarda nas proposições teóricas, estão 
discutindo o seu currículo de forma a conversar e convergir para que 
seus planejamentos saiam do campo das tecnologias tradicionais, 
transitem e conversem com mais maleabilidade com as tecnologias 
digitais? Não como um recurso audiovisual, como diz COSTA (2013), 
uma ferramenta em que implemente a meta-aprendizagem, autoava-
liação, auto regulação, expressão, criatividade e ética, competências 
gerais das escolas e das universidades. Na pesquisa que realizei 
entre os anos de 2003/2004, quando questionados, os professores 
de curso de graduação em Pedagogia, das universidades pública 
e privadas, já havia constatado através de entrevistas semiestrutu-
radas, que “os docentes lidam bem com as tecnologias informáticas, 
mas não necessariamente as utilizam em sala de aula e na escola 
(universidade), com seus alunos, por desconhecerem o seu poten-
cial.” (SANTOS, STABAÜS, MOSQUERA e MISSEL, 2005, p. 356).

Ainda nesse viés, destaco que o currículo, como foi dito 
diversas vezes em nossos encontros, é poder. Assim, não é aceitável 
perceber que políticas públicas não abordem, com devida profun-
didade, o uso da tecnologia, o qual deveria estar bem construído, 
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inserido, apropriado, ademais de ser bastante discutido e aprofun-
dado. Levo essa discussão e reflexão para o âmbito da educação 
básica municipal onde atuo.  Ao final do segundo semestre do ano 
de 2017, recebemos através da Secretaria Municipal de Educação, a 
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis de 
2016, nela contendo seção de quatro páginas que tratam especifica-
mente sobre Tecnologias e Mídias na Educação. O texto referencial, 
que está contido na Proposta, foi publicado no ano de 2006, na IV 
Jornada de Debates sobre Mídia e Imaginário Infantil e do Primeiro 
Seminário de Pesquisa em Mídia-Educação, realizados em 13 e 14 
de novembro de 2006. 

Por conta da leitura que fiz desse documento parametrizador, 
e diante das formações realizadas pelo NTM - Núcleo de Tecnologia 
Educacional, à época, hoje devido a nova gestão política está deno-
minada como DTE - Departamento Tecnologia Educacional, questio-
no-me: o que fizeram com todos os documentos gerados entre os 
anos de 2013 e 2015, pelos professores de tecnologia educacional, 
durante os anos em que atuei diretamente como professora de 
tecnologia educacional, para compor as diretrizes de Tecnologia da 
Rede Municipal? Por que, depois de tanto tempo para a formulação 
de uma Proposta Curricular da Rede Municipal de Florianópolis, veio 
algo que já não contempla mais as expectativas de desenvolvimento 
de propostas de inserção de tecnologia na educação? Um texto 
produzido há 12 anos? Onde estão os documentos formulamos à 
época, pelos professores de tecnologia educacional?

O que percebo são descompassos por todos os lados. Seja 
na escola, nas formações, ou seja, nos documentos oficiais. Acredito 
que, por conta desse descompasso, seja difícil alcançar os níveis 
de certificação das competências em TDIC, abordadas por (COSTA, 
2013), pois não conseguimos ainda ultrapassar as competências 
digitais (em maioria), aquelas que o professor ou educador usa como 
ferramenta instrumental para o uso profissional ou as competências 
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pedagógicas com TDIC (em menor número), das quais o professor 
(ou educador) utiliza-se como estratégia no ensino e aprendizagem, 
isso porque não sou ingênua, pois sei que as tecnologias digitais por 
si só são apenas um recurso, uma ferramenta, e que o processo de 
ensino-aprendizagem requer outros recursos, não somente centra-
lizados na figura do professor, mas também nos saberes que cada 
estudante carrega. Porém, como afirma COSTA (2013), “É impor-
tante ainda que o professor esteja ciente de que um movimento de 
apropriação crítico e criativo das tecnologias para o uso pedagó-
gico é lento”. Ainda, reportando-me a minha formação inicial, vejo 
que, mesmo para mim, formada em Pedagogia com habilitação em 
Informática Educativa, a afirmação de COSTA (2013), é totalmente 
pertinente. O processo é lento, o que me faz crer que a formação 
continuada não consegue consolidar os processos de apropriação 
das TIC pelos professores dentro da realidade do ensino fundamental 
da rede pública, por outro lado, acredito que no ensino privado, seja 
no nível fundamental, médio ou superior, haja pressão do grupo de 
gestores para que a implementação dos recursos TIDC sejam o dife-
rencial, com o propósito do jogo, o jogo de marketing e do capital.

Sobre esses encontros, esse bailar juntos, ou mesmo ter 
escolhido estar nessa dança, digo que foi difícil. Ora era pega pela 
ansiedade, pelo medo de errar, ora pela alegria de estar ali. A mente 
tentando captar cada informação verbalizada, cada gesto, cada 
olhar e comentários realizados. Quantas habilidades tiveram que ser 
ativadas ao mesmo tempo para dar conta de toda novidade! 

Fue un salto ínfimo/Disimulado/Un mínimo cambio de ritmo apenas/Un paso 
cambiado/Y dos cuerdas que resuenan con un mismo número en distintos 
lados/O el paso exacto de dos soldados/Como dos focos intermitentes/
Subitamente así, sincronizados”

(Jorge Drexler - La Trama Y Desenlace).  

Cada um de nós em um ritmo distinto e, por vezes, em ritmos 
sincronizados, fomos guiados por um professor em pós-doutoramento 



em curso e a professora supervisora do pós-doutorando do Programa 
de Pós Graduação em Educação - Universidade Federal de Santa 
Catarina;  colegas em curso no doutorado, outros já mestres, outros 
cursando o mestrado, colegas de outros centros acadêmicos, e eu, 
apenas iniciando uma disciplina isolada.  Contudo, ver o debate 
fomentando nesse grupo foi enriquecedor para minha ampliação 
cultural e formação, ativando a certeza de sair com mais incertezas, 
mas tentando alinhar cada passo.
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INTRODUÇÃO 

Nesse segundo semestre de 2016 tivemos em nossa grade 
curricular a disciplina de Educação e Tecnologias Digitais, com o 
objetivo de clarear-nos os pensamentos quanto à importância do 
uso das Tecnologias Digitais na Educação e, também, levando-nos 
à reflexão do porquê de muitas vezes não serem usadas da maneira 
correta, tendo seu uso distorcido como apenas um entretenimento.

 A primeira pergunta que me faço é: algo mudou no meu 
ponto de vista em relação às Tecnologias Digitais?  Mudou, por isso 
estou aqui em frente ao computador dando os primeiros passos 
para este artigo autobiográfico. Em outros tempos estaria em 
frente a um caderno de rascunhos escrevendo e riscando até que 
atingisse uma perfeita sonoridade em cada frase.   
 A segunda pergunta que me faço é:  mudou por quê?  
Mudou porque fui tirada da minha zona de conforto, ou seja, precisei 
superar meus medos do desconhecido e passei a encarar cada 
passo como um desafio, um degrau a ser subido, de forma lenta, 
porém contínua, e isso não se deu de uma forma pacífica, não com 
os que estavam a minha volta, mas com meu próprio interior. 
Sou a chamada imigrante digital, não faço parte dessa geração 
tecnológica, movida pela rapidez e pelo simples toque na tela. Nasci 
na época analógica onde os dispositivos eram trabalhados à mão e 
com isso trago comigo vícios e modos diferentes de ver as coisas, 
como me levantar para desligar a TV ao invés de desligá-la pelo 
controle remoto, amassar o pão ao invés de colocá-lo para fazer na 
panificadora digital, entre outros e foi um grande choque saber que 
teria uma disciplina relacionando Educação e Tecnologias Digitais. 

Mesmo compreendendo que nosso tempo não é estático e 
que tudo evolui e isso inclui a Educação, eu pensava nas Tecnologias 
Digitais apenas como um atrativo, ou até mesmo um entretenimento, 



7272

EXPERIÊNCIAS DE UMA ALFABETIZADA FUNCIONAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

sumário

podendo usar um DVD de história infantil para acalmar as crianças, 
um vídeo de documentário para os maiores, porém tive essas ideias 
desconstruídas durante esse semestre e essa desconstrução se 
deu por meio de conversas, leituras, reflexões e apresentações. E, 
quando digo apresentações, refiro-me às apresentações que tivemos 
por parte dos colegas da turma e de alguns convidados e não pela 
apresentação do professor a respeito da disciplina no primeiro dia 
de aula, porque essa me causou certo desconforto emocional, 
senti-me humilhada, já que era um mundo novo do qual eu não fazia 
parte e precisei respirar fundo diante de uma aparente soberba. 
E enquanto meus amigos respondiam sim para tudo eu sempre 
achava um não, que não era ouvido, como era de se esperar.   
 Meu primeiro “não” veio do questionamento de por que 
precisamos aprender a separar sílabas. E quando todos julgavam 
ser uma grande besteira e respondiam sim ao professor, eu disse 
ser necessário, porque ao escrevermos as linhas do caderno não 
são infinitas. Lá estava eu com meu mundo analógico, longe e bem 
longe das digitações, longe de um Word que separa e espaça o que 
for preciso, longe das rápidas comunicações das redes sociais.

REFLEXÕES

E começaram as análises dos textos e o primeiro texto a ser 
analisado foi “Toxicômanos de identidade subjetividade em tempo 
de globalização”, que discorre sobre os avanços tecnológicos e 
suas implicações. Devido aos avanços tecnológicos é como se não 
existissem mais limites, nem de espaço, onde estamos virtualmente 
em qualquer lugar, e nem de cultura, onde há uma mistura. As infor-
mações, conhecimentos e opiniões são expostos e chegam a todos 
os lugares. Muitas vezes o que tem acontecido é que os sujeitos 
anulam a sua própria identidade em busca de um modelo, de um 
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padrão, e apesar de parecer que a mente está aberta para o novo, 
isso não ocorre quando “o novo” causa estranheza. 

O indivíduo tem a sensação (obrigação) de ter que se adequar 
e nessa adequação ele acaba perdendo sua essência e, com isso, 
entra em crise, pois não sabe mais quem ele é e isso não acontece 
apenas com um indivíduo, mas sim com grande parte de uma socie-
dade. Assim, a sociedade adoece, necessitando de algumas drogas, 
algumas altamente destrutivas que atuam no sistema nervoso, mas 
com efeitos colaterais em vários órgãos e funções do corpo humano, 
TV com seus modelos, literaturas e alimentos industrializados diet/
light que prometem um corpo escultural. (ROLNIK, 1997).

De acordo com Rolnik (1997), tentar preservar a identidade 
é o único meio de parar a epidemia. Na atualidade tem ocorrido 
um grande aumento de casos de síndrome do pânico, onde o indi-
víduo luta contra uma grande carga de forças negativas, na qual 
precisa da ajuda de alguém para desempenhar suas funções. A 
sociedade adoece e precisa de profissionais que ajudem a romper 
com esses traumas. A expressão “prêt-à-porter” está em alta, pois é 
exatamente o uso do que a moda dita, algo pronto para levar, pronto 
para usar. O segundo texto que nos serviu de análise foi “O 
Docente da Era 3.0”. Por meio dele pude aprender que não há uma 
educação virtual separada da real, pois nos dias de hoje o virtual e 
o real estão presentes no mesmo cotidiano. Com isso, a educação 
muda tornando-se complexa por sua abrangência que ultrapassa os 
limites de sala de aula. O papel do professor ganha um novo sentido 
a partir do momento que ele não é mais o detentor do saber, agora 
ele media, incentiva e desafia. Assim os estudantes vão em busca 
de novos conhecimentos, saberes e soluções. A forma de aprender 
tem-se modificado, Fava (2014) afirma que o processo de ensino e 
aprendizagem se dá de forma coletiva, mas no meu ponto de vista 
também é individual, pois cada um tem seu tempo e seu interesse.
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Mesmo diante das novas metodologias, não devemos 
desprezar as antigas, pois elas têm muito a contribuir, embora tenham 
sido usadas para ensinar estudantes mais disciplinados e passivos 
em vista dos atuais, mais impacientes, barulhentos e críticos, que 
requerem um esforço bem maior do professor para se fazer interes-
sante, despertar a curiosidade e levar a questionamentos reflexivos. 

Quanto ao uso das tecnologias, as instituições de ensino 
se contradizem no que diz respeito à utilização de ferramentas 
tecnológicas, pois ao mesmo tempo que há o incentivo, há 
também a privação, principalmente no uso de celulares. (FAVA 
,2014). O autor ainda relata que o ensino a distância e o presencial 
estarão tão atrelados que parecerão o mesmo, mas um professor 
que evolui, que está em constante formação, não apenas de 
conteúdos, mas, principalmente, de ações, sempre terá seu lugar 
na sociedade. Com a leitura e análise desses dois textos algumas 
ideias já começaram a surgir na minha cabeça em relação às 
minhas concepções tecnológicas.  

O terceiro texto que analisamos faz parte da tese de douto-
rado do professor Alaim Souza Neto, “Demarcando a problemática e 
os objetivos”. A tecnologia é importante, mas a prática pedagógica, 
a maneira como será trabalhado o conteúdo é o mais importante. 
O conceito sobre tecnologia foi criado, mas como conceituar um 
tema tão amplo e em constante movimento. Ele vai além do que 
as pessoas muitas vezes pensam, pois em cada época havia uma 
tecnologia diferente, ou seja, mesmo um caderno já foi considerado 
uma tecnologia. 

Essa tecnologia se dá através do próprio desenvolvimento 
humano, no qual a necessidade de uma sociedade em constante 
transformação faz com que se criem novas técnicas, novos instru-
mentos, e isso vai além de máquinas, porque é tudo que a mente 
humana pode criar com o objetivo de melhorar algo. Isso nos leva 
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a crer que existem diversos tipos de tecnologias, as mais atuais 
compreendem estruturas físicas e imateriais, hardware, cabos, proje-
tores e software que é um suporte técnico; as antigas compreendem 
os livros, as lousas, os vídeos-cassete. 

A Tecnologia digital está intimamente ligada à informática. 
Portanto, para explicar as TD podemos dizer que ela é um instru-
mento tecnológico e cultural usado para mediar o conhecimento. As 
tecnologias serão em vão se os professores não transformarem sua 
forma de conceber e praticar o ensino. (Souza Neto,2015)

[...] o que faz com que um processo de ensino e de aprendizagem seja efi-
ciente não é a opção tecnológica, mas  sim a proposta epistemoló-
gica-didático-pedagógica que suporta o uso de determinada tecnologia. 
(SCHLEMPER; BACKES, 2008, apud Souza Neto, 2015).

 Ao analisarmos o quarto texto “Para que servem as 
escolas”, na visão de Young (2007), as escolas servem para 
perpetuar o conhecimento, passá-lo adiante, fortalecendo 
assim a sociedade. Porém, muitos educadores vêem a escola 
de forma negativa. A escola tem o papel específico de promover 
aquisição de conhecimento, mas o que é considerado conhe-
cimento? O que é interessante para formação do cidadão?  
 Durante as décadas de 1970 e 1980, alguns críticos diziam 
que a função da escola era apenas mostrar num mundo capita-
lista qual era o papel do trabalhador. Onde poucos eram os que 
chegavam ao ensino superior, isso apenas ressaltava a desigual-
dade social que se estendia principalmente às mulheres e outras 
minorias. Havia tantas críticas a esse respeito que Ivan Illich (1971) 
afirmava que as escolas deveriam ser destruídas para que o verda-
deiro conhecimento fosse promovido. (YOUNG, 2007). 

De acordo com Young (2007), as escolas eram como hospi-
tais, prisões, nas quais o conhecimento a ser transmitido era vigiado, 
controlado e a disciplina era um dos objetivos. Ele fazia críticas, 
mas como filósofo não se achava na obrigação de dar soluções. 



7676

EXPERIÊNCIAS DE UMA ALFABETIZADA FUNCIONAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

sumário

O governo deixava o mercado atuar de forma liberal, com exceção 
das taxas de juros, enquanto isso investia nas escolas com o obje-
tivo de aperfeiçoar a mão-de-obra da classe trabalhadora. Quanto à 
pergunta do título, há quem diga que ela surgiu para suprir neces-
sidades econômicas, tornando-se um mercado, competindo por 
alunos e fundos, passando a ser controlada por estatísticas, tornando 
o conhecimento entediante para os alunos e desinteressante para os 
professores. (YOUNG, 2007). 

O currículo criado para as escolas era interesseiro, pois 
promovia a ascensão da classe burguesa. Porém, outros diziam que 
o fato do currículo ser feito pela classe média, não queria dizer que 
servia apenas para a classe média. A escola poderia emancipar ou 
alienar, isso dependeria da proposta da classe dominadora. A 
Educação como resultado, preparava o aluno para provas e exames. 
Educação baseada em listas de conteúdos, mera transmissão de 
conhecimento, põe em dúvida o papel do aluno, mas a questão é 
que conhecimento é transmitido porque alguns conhecimentos são 
considerados mais importantes do que outros. 

Podemos analisar dois tipos de conhecimentos: o dos pode-
rosos, passado por aqueles que detêm o poder e o conhecimento 
poderoso, aquele que tem o poder transformador. Muitos profes-
sores se consideram tão superiores que não admitem que nenhum 
conhecimento possa ser trazido na bagagem do aluno. O professor 
não pode esquecer que o conhecimento fora da escola é mais 
prático do que teórico e é adquirido através de experiências, já ó 
conhecimento da escola é mais teórico e independe do contexto. 
Ainda assim a escola é importante para que todos tenham acesso 
ao conhecimento poderoso, mesmo os mais desfavorecidos. 
(YOUNG, 2007).

Muitos esclarecimentos foram feitos pelo professor Alaim a 
respeito dos textos, da importância em ler os textos para as aulas, 
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mas não se deter somente aos textos, os livros são importantíssimos 
para nosso embasamento teórico, pois o que ele observou foi uma 
grande dificuldade por grande parte da turma em se expressar. As 
palavras dele muitas vezes foram bastante duras, mas comecei a 
entendê-las melhor, pude abrir minha mente para o novo e não ficar 
tão armada. 

E assim, aquela aparente soberba citada por mim a respeito 
da disciplina e do professor estava sendo substituída por um novo 
conceito e já conseguia enxergar um professor realmente interes-
sado em nos fazer compreender a importância das TD na educação 
e sempre reforçando que elas não são o fim, mas sim um meio, 
isso quer dizer que não é porque usamos tecnologias que estará 
tudo resolvido. Virtualização e sociedade digital: reflexões acerca 
das modificações cognitivas e identitárias nos sujeitos imersivos, foi 
nosso quinto texto para reflexão. De acordo com Borges e Oliveira 
(2016) todas as mudanças ocorridas e a criação de conceitos atuais 
nos levam a pensar na urgência na busca de novos métodos para 
o processo de ensino e aprendizagem. A virtualidade deixou de ser 
novidade no final do século XX, quando o termo virtual passou a 
fazer parte do cotidiano de um grande número de pessoas. Isso se 
tornou possível devido à internet, jogos eletrônicos, EAD e outros. 
Ao mesmo tempo, o termo virtual acabou perdendo seu real sentido. 
(BORGES; OLIVEIRA, 2016). 

As tecnologias emergentes influenciam no modo de interação 
da sociedade, proporcionando uma cibercultura, mudando o seu 
lazer, o seu trabalho e suas relações. Surgiu também um novo tipo de 
leitos chamado imersivo, aquele que deixa a leitura linear para imergir 
no fluxo das informações da rede, feita por meio de computadores, 
tablets e celulares. Há quem diga que virtual é a falta do físico, mas 
será que se resume apenas a isso? É preciso conhecer o virtual a 
partir do real. As primeiras pesquisas acadêmicas queriam conceituar 
o real e o virtual e eles foram considerados dualismos ontológicos, ou 
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seja, duas formas de realidade. Existe uma divisão entre a liberdade 
da mente possível no ciberespaço, diferente do corpo físico, fazendo 
uma relação com a concepção dualista de Descartes. 

O ciberespaço possibilita uma superioridade qualitativa do 
mundo virtual sobre o físico, onde o virtual é usado para explicar a 
ausência de matéria, resumindo o termo virtual ao oposto do que 
é real, enquanto que virtual deriva do termo Virtus (latim) e signi-
fica força, potência. Existe em potência não em ato, baseado na 
obra de Aristóteles. A virtualidade e a realidade representam duas 
maneiras diferentes de ser. Porém, não podemos confundir na virtu-
alização a não ocupação com a não existência. Isso não significa 
que porque o virtual não está presente ele é apenas imaginário, o 
virtual produz efeitos, transforma as estruturas, os processos e a 
própria cultura. (BORGES; OLIVEIRA, 2016).   
 Cabe à investigação científica analisar as mudanças ocor-
ridas na sociedade após o ciberespaço, cibercultura e virtualidade. 
Uma técnica é produzida dentro de uma cultura e a sociedade é dire-
tamente afetada pela cultura. A ampliação do ciberespaço aumenta a 
complexidade do universo de informações. A virtualização do mundo 
alimenta a expansão do ciberespaço, criando comunidades virtuais 
a partir da interconexão em rede. Não há comunidade virtual sem 
interconexão. No âmbito educacional as imagens podem contribuir 
para a compreensão entre a relação do concreto com o abstrato. A 
imagem não é uma cópia rígida e estática, podendo ser atualizada 
de forma constante. 

As influências virtuais se refletem na sociedade na economia e 
na educação e influencia também na identidade do sujeito. O sujeito 
passa a ter acesso a informações e novos estilos de raciocínio e 
de conhecimento. Para a educação essa evolução nas tecnolo-
gias intensificou a criação de textos, fotos, vídeos, que auxiliam no 
processo de ensino e de aprendizagem. O saber se torna cada vez 
mais visível e cabe à escola aprender como ensinar o aluno com uma 
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cabeça digital. E entendo que a preocupação e o objetivo da disci-
plina de Educação e Tecnologias Digitais é mudar a visão de futuros 
pedagogos e educadores, ensinando a importância de atualizarmos 
os métodos de ensino. Há a afirmação que a força e a velocidade 
da virtualização afastam as pessoas de seus saberes tradicionais. 
(BORGES; OLIVEIRA, 2016).

Nosso sexto texto a ser analisado foi um capítulo da tese de 
doutorado do Professor de Educação e Tecnologias Digitais – “Não 
querer ou não saber usar as tecnologias digitais? Um grito pela 
fluência digital (SOUZA NETO, 2015). Gostaria de relatar que esse 
título mexeu comigo profundamente, pois me vejo sem essa fluência. 
Identifiquei-me como alfabetizada funcional porque durante muito 
tempo me preocupei apenas com o “on” e com o “off” dos aparelhos, 
sem utilizar nenhuma outra função a mais que o aparelho pudesse me 
oferecer. Quanto tempo perdido. A reflexão desse texto concentra-se 
ao uso das TD pelos professores, em que embora muitos reconhe-
cendo a sua importância, não o fazem. Para mudar esse quadro seria 
necessário, dois tipos de trabalho, primeiro aprendendo a usá-las e 
depois usá-las para ensinar. O uso das TD nas escolas tem causado 
um certo constrangimento aos professores, já que falta a chamada 
“fluência digital”, ou seja, um domínio ferramental das tecnologias, 
aliado a uma facilidade e agilidade para se apropriar de tais técnicas, 
com isso esse uso tem sido moderado e limitado, pois o professor 
se detém em usar apenas aquilo que está acostumado a usar, muitas 
vezes usando-a apenas para passar o tempo. Mas, aprender ou saber 
usar as tecnologias não quer dizer que será feito um bom trabalho, 
seria necessário que houvesse uma relação com os conteúdos de 
como utilizá-la para que esses conteúdos chegassem ao aluno de 
forma mais dinâmica e mais atraente. 

No entanto, o desuso ainda está presente, porque professores 
têm medo ou insegurança de levar para sala de aula algo que não 
dominam e com isso perderem a sua autoridade docente, embora a 
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maioria se ache favorável ao uso das TD. Essa insegurança acaba 
gerando outros sentimentos como medo, desconforto, desconfiança 
e até mesmo desinteresse. Quanto mais o professor estiver prepa-
rado, mais à vontade ele se sentirá para fazer uso das TD e com 
isso se tornar um questionador da sua prática, alargando assim seus 
horizontes para práticas escolares. Tendo em vista a importância 
desse aprendizado por parte dos professores, seria necessário que 
ele fizesse parte de uma formação continuada, favorecendo assim a 
inovação pedagógica. Neste caso, há três saberes a serem contem-
plados pelos professores: os saberes de conteúdos, o pedagógico 
e o tecnológico. (SOUZA NETO, 2015). De acordo com Souza 
Neto (2015), as TD podem ser usadas como instrumentos culturais 
que podem ampliar a capacidade crítica e criativa dos sujeitos, o que 
não podemos esquecer é que nem os professores sozinhos, nem 
as TD sozinhas, poderão transformar a cultura escolar, é necessária 
uma apropriação técnica relacionada com a pedagógica.   
 Do quadro negro à lousa digital: A história de um disposi-
tivo escolar. Esse texto nos mostra o trajeto percorrido pelo quadro 
negro até os dias de hoje. Ele sempre fez parte da mobília escolar, 
estando sempre em destaque, onde de qualquer canto da sala 
podemos enxergá-lo. Muitas vezes foi usado para castigar, quando 
alunos eram chamados ao quadro para fazer alguma atividade a 
fim de pagar por um mau comportamento. Em outras vezes, porém, 
era usado para a demonstração de saber, onde o aluno que sabia 
poderia ir ao quadro resolver um problema, por exemplo. Sua cor e 
matéria-prima poderiam ser diferentes, dependendo da época e até 
mesmo das condições econômicas, mas o destaque era o mesmo. 
Sua importância e imponência foram sempre ressaltadas de forma 
que muitas vezes foi citado e detalhado nos romances, nos livros de 
literatura. 

Com o tempo algumas características, como o material usado 
na sua confecção foi mudado, mas o mesmo valor permaneceu 
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sobre ele, um instrumento pedagógico poderoso, reforçador de 
conteúdos. Eram considerados bons professores, aqueles que 
sabiam fazer bem o uso desse dispositivo, ou aparelho, pois o uso 
do quadro negro sempre foi tido como uma técnica de poder e um 
procedimento de saber.  Hoje em dia ele geralmente é branco e em 
algumas escolas foi substituído pelas lousas digitais, que têm feito o 
mesmo papel do antigo quadro negro. (BASTOS, 2005). 

Oitavo texto para análise “A lousa digital interativa: táticas e 
astúcias de professores consumidores de novas tecnologias”. As 
Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC, fazem parte do coti-
diano das pessoas e em todos os segmentos da vida, lazer, trabalho, 
religião, política e etc. E essas tecnologias não são estáticas, a cada 
dia surge uma nova tecnologia, novos aplicativos, jogos e redes 
sociais, porém são poucos os estudos que relatam os problemas 
trazidos por essas mudanças. (ALMEIDA; PINTO, 2016). De acordo 
com os autores, as TIC possibilitam à sociedade uma maior mobili-
dade, mais interações e uma agilidade nas comunicações.

Novas mídias são os softwares, internet, sites, lousas digi-
tais, etc. e todas necessitam de um computador para sua produção 
e exibição. Essas novas mídias são compostas por códigos digi-
tais. Essas mídias só se desenvolveram porque também houve um 
avanço em relação aos computadores.

Essa era tecnológica teve início mais ou menos na década 
de 1970, passou por várias fases, mas foi no início de 1980 que 
houve uma grande expansão e o surgimento de grandes empresas 
no ramo das telecomunicações, isso ocasionou grandes mudanças 
no cotidiano da sociedade que passou a fazer das tecnologias uma 
extensão do seu próprio corpo. É de se esperar que essas tecno-
logias passando por todos os segmentos da sociedade cheguem 
também na educação, mesmo sendo ainda um setor muito tradi-
cional da sociedade. As pesquisas mostram que grande parte da 
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sociedade tem acesso a algum tipo de tecnologia de informação, 
mas essa realidade é muito diferente na escola e nessa linha de frente 
na qual as escolas têm a necessidade de se modernizar, encontra-se 
o professor. Essa necessidade é uma consequência de no século 
XXI os alunos serem os chamados nativos digitais, crianças que 
já sabem usar as tecnologias e geralmente são autodidatas nesse 
assunto. E aí é que se dá a batalha, já que os professores são os 
chamados imigrantes digitais, nascidos numa era analógica, assim 
como eu. 

Infelizmente, o professor não ocupa um lugar de destaque 
nas decisões a respeito da educação e por isso muitas vezes não 
são ouvidos, por isso mesmo eles criam táticas, maneiras de ensinar 
no seu cotidiano escolar, na verdade, eles tornam-se astutos para 
assim burlar as regras vindas de cima. O professor está sob cons-
tante vigilância. E falando numa educação tradicional e professores 
analógicos, durante muito tempo o quadro negro foi a grande tecno-
logia em sala de aula, passou por mudanças até chegar às Lousas 
digitais interativas- LDI e Projetores Interativos. As LDI precisam de 
uma tela sensível ao toque, sem dúvida elas são um grande recurso 
para o processo de ensino, mas às vezes não são bem utilizados. 
Ter fluência digital não é apenas saber utilizar bem os instrumentos, 
mas acima de tudo é ter um pensamento mais abrangente, crítico e 
contextualizado. (Almeida e Pinto, 2016)

Ao analisar o nono texto “O Não Saber como retórica cons-
tante: Aproximações entre os observatórios de educação especial e 
de políticas de inserção de tecnologias”, pude obter como reflexão 
principal o sentimento do professor que se sente o dono da situ-
ação, preocupando-se apenas com o ensinar, esquecendo-se de 
aprender. Dessa maneira se dá a dominação, firmada no saber dos 
poderosos. Quando um professor não sabe, ele tenta se justificar 
com medo de perder sua autoridade. O professor se sente soli-
tário nas suas funções, as quais mesmo sabendo usar as TDs ele 
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não consegue socializar o seu uso. Esse não saber relacionando 
os professores com as TDs, também deve ser relacionado com as 
dificuldades dos professores em relação aos alunos com deficiência 
intelectual, com quem muitas vezes os professores não sabem 
como atuar. Algumas pesquisas foram realizadas e muitos profes-
sores foram ouvidos e essa escuta pedagógica, que é a fala dos 
pedagogos, tem uma grande importância. Com essas pesquisas 
foi diagnosticado um grande número de professores com carência 
e falta de conhecimentos em TD, e isso nos leva a refletir quanto 
à qualidade de ensino que tem chegado aos alunos no cotidiano 
escolar. (LUNARDI-MENDES; SOUZA NETO; SEPTIMIO, 2016).   
 De acordo com os autores, a escola trabalha com um tempo 
diferente do mundo produtivo, cabendo ao mestre a explicação e a 
transformação do que seria explicado para que chegasse de forma 
mais simples aos ouvidos jovens, ainda considerados ignorantes. A 
relação dos alunos está sob uma hierarquização, um saber técnico, 
complexo e estruturado, por isso torna-se difícil o educador se ver 
como educando, sendo muitas vezes qualificados como “maus 
professores”. O professor vê essa falta como uma vergonha, capaz de 
pôr em dúvida a sua prática. A escola exige que o aluno aprenda, mas 
o professor sente-se frustrado quando precisa verificar essa apren-
dizagem, porque não admite ter falhado. Para muitos professores é 
praticamente impossível reconhecer que não sabem algo.   
 Em sua pesquisa de doutorado, o professor Alaim Souza 
Neto (2015) afirma baseado em suas pesquisas, que muitos profes-
sores são invadidos por sentimentos como: desconforto, medo, 
desmotivação e insegurança. Dentro dessa perspectiva, existem 
muitas causas que levam os professores a deixarem de usar as TD, 
sendo uma delas a falta de fluência digital. Essa insegurança está 
atrelada ao “não saber” usar, sendo que seria necessário um tipo de 
formação especializada. Os professores precisam sentir-se seguros, 
quanto mais seguros, mais motivados. Mesmo entre aqueles que 
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sabem usar as TD, há ainda um grande número que faz pouco desse 
uso, usando apenas como auxiliar da prática pedagógica, esque-
cendo-se do seu uso no planejamento, na avaliação e no próprio 
ensino dos conteúdos escolares, facilitando e reduzindo o esforço 
do educador em ministrar suas aulas. O professor não pode ser o 
único culpado e responsável pela mudança. Dentre tudo o que foi 
refletido até aqui, sem dúvida o mais importante é saber o que o 
professor faz com o seu “não saber”. 

Todas essas leituras e reflexões foram também contextuali-
zadas com diversas falas do professor que em todo tempo enfatizou 
a importância do comprometimento, do abandono a comodidade e 
da busca pelo novo. O professor nos disse que uma das causas da 
falta de uso das tecnologias é a insegurança e que você é resultado 
daquilo que você faz consigo mesmo. 

APRESENTAÇÕES

Nossas aulas ainda contaram com a participação de convi-
dados como a Geovana, ex-acadêmica da USJ, que está prestando 
o mestrado na UFSC e pôde expor como foi sua trajetória acadê-
mica, dando-nos dicas como a organização e a importância nos 
fichamentos de textos, livros e artigos e também sobre a importância 
de adquirir livros para uma biblioteca particular.

O segundo convidado a nos trazer uma palavra foi o Professor 
Dr. Eli Lopes da Silva que nos mostrou como pode ser proveitoso 
o uso das tecnologias usadas na aplicação de conteúdos esco-
lares, sua tese “Labirintos Rizomáticos de Experiências com Mídias 
Digitais”. Ele afirmou que qualquer um é capaz de aprender qual-
quer coisa desde que mediado adequadamente. O terceiro e último 
convidado foi o Professor Nelito José Kamers que nos mostrou sua 
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dissertação de mestrado “O mundo vivencial do aluno e o ensino da 
Física”. Ele nos disse que quando conseguimos unir a teoria com 
a prática, ou seja, a práxis pedagógica, o aluno passa a ter prazer 
em aprender física, mesmo sendo a matemática a base para isso. 
Favoreceu a criação de ambientes onde o aluno fosse o autor e 
co-autor do seu próprio aprendizado. 

Além desses convidados “externos”, nós mesmos, alunos da 
segunda fase de pedagogia, também fomos co-autores do ensino 
das TD já que a cada aula um grupo ficava responsável em apre-
sentar um site, ou um aplicativo para a turma e foram apresentações 
bem diversificadas desde um simples aplicativo para bate papo 
quanto um aplicativo mais formal e científico como o Stellarium, 
usado até mesmo na Astronomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as reflexões e discussões em sala sobre a 
importância das TD na Educação, estou realmente abrindo meu 
olhar para uma educação que esteja pronta a contemplar essa nova 
geração de crianças tecnológicas, preparando-me para os desafios 
de falta de estrutura, de falta de fluência digital, de enfrentar métodos 
antiquados e ultrapassados. TD na Educação é um assunto bastante 
amplo e que inspira debates e gostaria de deixar uma sugestão de 
tema para um novo capítulo na área das TD: “Quando o saber e o 
querer não são suficientes para o uso das TD na Educação”, baseado 
no tradicionalismo arraigado no qual a educação está inserida, com 
bases sólidas e modelos arcaicos no processo de ensino e aprendi-
zagem, que não condizem com esse mundo líquido no qual estamos 
inseridos. Isso é percebido a todo o tempo ao nosso redor, quando 
um professor já é olhado de canto quando traz uma nova proposta 
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para sala, qualquer coisa que saia da rotina causa espanto como a 
notícia relatada nessa reportagem encontrada num jornal local:

Essa é a minha sala de aula. Ontem, segunda-feira, os professores e alunos 
do CFH chegaram nas salas e encontraram elas assim: com as cadeiras vira-
das e um jornalzinho falando sobre a mobilização da psicologia.

Chegar na sala de aula e encontrar as carteiras viradas foi tão desconcertante 
que alguns professores chegaram a paralisar as suas aulas por não saber 
o que fazer. A gente não impediu ninguém de entrar nas salas. A gente não 
paralisou nenhuma aula da psicologia. A gente só virou as carteiras.  
(Luiza Fernandes- estudante de psicologia da UFSC).
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INTRODUÇÃO

Este trabalho corresponde a um “resgate” autobiográfico 
focado na trajetória do autor em alguns momentos de sua vida 
escolar, na condição de discente e docente, norteado pelas refle-
xões desenvolvidas durante a disciplina “Educação e tecnologias”, 
ministrada pelo professor orientador deste trabalho, Professor Alaim 
Souza Neto, na segunda fase do curso de pedagogia da USJ – 
Centro Universitário Municipal de São José /SC, durante o segundo 
semestre do ano 2016. Neste sentido, buscar-se-á relembrar as 
vivências do autor durante sua trajetória como “aluno” e “professor”, 
relacionando-as com os sentimentos e sensações despertados com 
o uso de novas tecnologias no ambiente escolar, sobretudo as digi-
tais (TD – Tecnologias digitais), e demais reflexões desenvolvidas 
acerca do tema.  

Não se pretende com esse trabalho trazer resultados conclu-
sivos e definitivos, nos moldes estabelecidos em pesquisas cien-
tíficas convencionais, mas aprofundar as reflexões supracitadas, 
de maneira a deixar fluir, pelo menos, alguns dos “sentimentos” 
vivenciados.

Conforme as ideias são desenvolvidas e abordadas, alguns 
sentimentos vão se sobressaindo, de forma a demonstrar a 
percepção do autor durante sua trajetória e envolvimento com o 
tema. Assim, no decorrer da elaboração do trabalho, após cada 
“tópico” desenvolvido, serão “abertos alguns parênteses”, a fim de 
expressar e justificar alguns sentimentos. 

Outro esforço pretendido com este trabalho, será de esqui-
var-se de sentimentos “interesseiros” que possam surgir (nota, 
apreciação do público, rigorosidade de regras científicas, acomo-
dação no senso comum) – se bem que todo propósito está atrelado 
a algum interesse – e tentar criar vínculos com o leitor que possam 
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estabelecer conexões com a experiência vivenciada pelo autor, 
podendo servir para refletir a realidade de cada um, sem estabelecer 
ou propor padrões a serem seguidos ou julgados. Porém, o “senso 
crítico” é indispensável nesse contexto.

DIFICULDADES INICIAIS PARA A REFLEXÃO: O 
RITMO DA ROTINA E A MODERNIDADE “LÍQUIDA”

Dentre as dificuldades iniciais de trazer à tona lembranças 
do passado, caminhos trilhados na educação, bem como resgatar 
sentimentos relacionados acerca destas, esteja em diminuir o “ritmo 
do cotidiano”, distrair-nos das preocupações rotineiras da atualidade 
e concentrar-nos em experiências esquecidas ou escondidas nas 
nuances das lembranças do passado. O contexto social vivenciado 
ao escrever este trabalho, já suscita reflexão importante e serve como 
fator considerável na elaboração das ponderações aqui pretendidas. 

A modernidade “líquida”, tão mencionada durante as aulas, 
(também designada como “volátil”, “sem fronteiras”, “sem limites”), 
impõe ritmos de rotinas cada vez mais severos na atual sociedade 
globalizada.  Embora o discurso social predominante seja de “pensar 
criticamente”, a dinâmica das rotinas atuais contraria tal perspectiva, 
haja vista a necessidade de intensa e contínua atualização e adap-
tação ao padrão social vigente, modelado a partir dos interesses 
econômicos e de extrema “fluidez e superficialidade”. 

Em tempo de “ritmos acelerados”, surge também uma infini-
dade de inovações tecnológicas que, aparentemente, conquistam o 
“público” e “prometem” facilitar a vida do cidadão moderno, habili-
tando o “novo ser” a processar sua rotina conectada a uma multipli-
cidade de possibilidades virtuais, criando identidades globalizadas 
flexíveis, moldadas aos movimentos do mercado, e abrindo espaço 



919191

TECNOLOGIAS DIGITAIS (TD) NO AMBIENTE ESCOLAR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

sumário

para o novo: novos paradigmas, novos produtos, novos hábitos e 
novas tecnologias (ROLNIK 1997).

Ao mesmo tempo em que o uso dinamizado de novas tecno-
logias é incorporado na rotina social, incertezas e dúvidas também 
são evidenciadas à medida que outras questões sociais importantes 
não são correspondidas: os problemas ambientais, a desigual-
dade social, a fome, as guerras, etc. O “feitiço” virtual distrai, ajuda, 
promete, informa; mas também aflige, angustia, desconfia, isola, 
enfim, “unifica o mundo, mas não o une” (SANTOS, 2001).

UMA VISÃO CRÍTICA SOBRE A GLOBALIZAÇÃO: 
TRES MUNDOS EM UM SÓ

Sob o enfoque em uma escala global, para Santos (2001), 
o mundo em que vivemos apresenta-se “confuso e confusamente 
percebido”.  Confuso, devido extraordinários avanços das ciências 
e técnicas que criam a base material fabricada pelo homem, em 
que consoante à aceleração contemporânea, se produz a história 
humana. Confusamente percebido, por essa base material permitir 
imaginar “que se tornou possível a criação de um mundo veraz” 
(2001, p.18), mas que não passa de um mundo de fabulações que 
se utiliza de todos os contextos para promover um discurso único. 

Assim, na tentativa de não admitir a permanência desta 
percepção enganosa de mundo, o autor considera a existência de 
pelo menos três mundos num só: o mundo tal como nos faz crer: 
a globalização como fábula, o mundo como é: globalização como 
perversidade; e o mundo como pode ser: uma outra globalização. 

O mundo globalizado, enquanto fábula, busca através de uma 
série de fantasias, ditas como verdades que acabam tornando-se 
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aparentemente sólidas perante o senso comum por serem constan-
temente repetidas. Tais aparências tomadas como verdades servem 
para o fortalecimento do próprio sistema, já que tais fábulas esti-
mulam a alienação coletiva e permitem a sua continuidade, escamo-
teando o jogo de interesses que permeia cada uma delas. 

A Globalização, segundo o autor está impondo uma fábrica 
de perversidade: desemprego crescente, desigualdade social e 
pobreza aumentam, salário tende a diminuir, surgimento de novas 
enfermidades, educação de qualidade cada vez mais inacessível. 
“Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao 
presente processo da globalização” (SANTOS, 2001, p .20).

No entanto, segundo o autor, essas mesmas bases técnicas 
sob a qual o capitalismo se apoia para construir a globalização 
perversa, “poderão servir a outros objetivos, se forem postas ao 
serviço de outros fundamentos sociais e políticos.” (IDEM, p. 20). 
Dentre alguns indicativos de possibilidade de mudança, o autor aponta 
para enorme “mistura” de povos, culturas, nações, e de filosofias em 
escalas globais, influenciadas pelos progressos da informação e pelo 
dinamismo pela produção de uma população aglomerada, consti-
tuindo uma experiência empírica nunca antes vivenciada.

PRIMEIROS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO ÀS TD: 
RECEIO E DESCONFIANÇA: 

Confesso que ao “iniciar” a disciplina “Educação e 
Tecnologias”, minhas convicções também demonstravam resistência 
e desconfiança ao tema. Desta forma, não impunha resistência 
quanto ao uso da tecnologia como facilitador da aprendizagem no 
processo educacional, mas tinha receio acerca da confiabilidade 
no “discurso inovador” e no “posicionamento de defensor” da acei-
tação das TD. 



939393

TECNOLOGIAS DIGITAIS (TD) NO AMBIENTE ESCOLAR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

sumário

Minha formação acadêmica e experiência como educador 
em geografia (desde 1993), já haviam demarcado, historicamente, o 
poder nocivo dos avanços tecnológicos contemporâneos no mundo 
globalizado: uso de tecnologias como forma de dominação entre 
povos, a obsolescência planejada como forma de manter a depen-
dência do público consumidor (principalmente submissão tecnoló-
gica entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos), o poder da 
tecnologia no uso militar, o uso do discurso de políticas públicas 
com fins para superfaturamento; bem como desconfiança da retó-
rica “contagiante” (algumas vezes, tendenciosa) que estimula a 
adesão dos usos tecnológicos nas práticas educativas; porém, 
talvez a mais preocupante: imaginar os interesses econômicos e 
políticos que possam estar escamoteados na adoção de um padrão 
de comportamento alicerçado em realidades virtuais e uso intensivo 
das tecnologias digitais. 

Pelo menos, na área da educação, esse discurso deve ser 
amplamente avaliado, a fim de contextualizá-lo, percebendo poten-
cialidades quanto ao uso de recursos tecnológicos nas práticas 
educativas, porém, prevendo possíveis equívocos e tendências. 
O uso de TD, em escala mundial e sob um olhar crítico, pode, a 
princípio, assumir um papel de “ameaça”, e também pode servir de 
justificativa por alguns professores para a não aceitação em sala de 
aula (embora esta visão crítica da globalização não seja percebida 
por todos).
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SE NO MUNDO “CÁ FORA” AS COISAS ENTÃO 
MUDANDO, NA SALA DE AULA “AS COISA NÃO 
SÃO BEM ASSIM” ... 

Para Borges e Oliveira (2016), a virtualização da sociedade 
contemporânea indica a emergência de um novo sujeito de apren-
dizagem com processos cognitivos distintos e novas demandas 
sociais.  Essa condição, “impõe um redirecionamento dos saberes 
e das atitudes de professores e especialistas em educação” (IDEM, 
2016, p.420)

Segundo os autores, “os sujeitos dessa sociedade digital, 
nascidos e marcados sob a égide do ciberespaço e da virtualização, 
internalizam a própria estrutura das tecnologias midiáticas e digi-
tais de informação e comunicação” (IDEM, 2016, p. 436), cabendo 
a escola o desafio de encontrar formas de trabalhar os processos 
digitais com os alunos “cabeça digitais” (aqueles estudantes nativos 
digitais possuidores da TMDICs internalizados).

Se a velocidade em que as informações são veiculadas e 
disponibilizadas pelas mídias digitais e a diversidade de possibili-
dades tecnológicas remodelam a cultura contemporânea e propor-
cionam maneiras diferentes de aprender e ensinar, os espaços 
escolares ainda resistem a tais mudanças. Enquanto que as escolas, 
que se dizem adaptadas às inovações tecnológicas, “maqueiam” os 
espaços e os recursos tecnológicos disponíveis, do quadro-negro 
para a lousa digital, por exemplo, poucas inovações pedagógicas 
verdadeiramente significativas são implantadas naquele ambiente.

Assumindo riscos de visões específicas, mediante o direcio-
namento das reflexões pelo professor orientador, as aulas foram 
evoluindo e permitindo pensar também como as mudanças tecno-
lógicas refletem no ambiente escolar e nas práticas educativas. 
Durante os encontros foram avaliados alguns resultados de sua 
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pesquisa, demonstrando a resistência do meio docente, seja por 
receio ou pela formação profissional, em aceitar o uso de tecnolo-
gias digitais em sala e, ainda, “reunindo argumentos que permitem 
pensar como os usos das TD pelos professores têm se desdobrado 
na mediação pedagógica feita no contexto escolar contemporâneo, 
principalmente sob dois aspectos: o processo de aprender a usá-las 
(apropriação) e o processo de ensinar com as TD” ( SOUZA NETO, 
2015).

 De acordo com os resultados da pesquisa, dentre as justi-
ficativas para não utilizar TD em sala de aula foram apontadas: 
falta de apoio e recursos, indisciplina na classe, perda da autori-
dade do professor, insegurança profissional, formação deficiente, 
falta de tempo (“dá mais trabalho”), dentre outras, escamoteando 
muitas vezes o despreparo do professor e da escola em ampliar a 
discussão acerca do tema.  No entanto, também há aqueles que 
utilizam as TD em suas aulas, porém sem a devida “fluência digital” 
e “consciência”, utilizando tais recursos apenas como possibilidade 
de ocupar o tempo; ou como recursos de exposição de conteúdos 
em detrimento da interação e colaboração; assim, “de qualquer 
forma, pode-se dizer que em qualquer um dos contextos de uso, 
as TD se restringem à perspectiva de uso limitada, simples, incon-
sistente, instrumental, determinista, periférica e operatória”  (SOUZA 
NETO, 2015).

A retórica constante do “eu não sei”, “não estou preparado” 
utilizada pelos professores para o não uso das TD, muitas vezes, 
justifica o comodismo em não querer adaptar-se para as mudanças 
diante de novos desafios, sem abrir mão de sua “arrogância narci-
sista”, mantendo a aparência profissional e disfarçando o seu não 
saber (LUNARDI-MENDES, SOUZA-NETO; SEPTIMIO, 2016).
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NOVOS SENTIMENTOS SURGEM: CURIOSIDADE, 
ENTUSIASMO...

No decorrer das aulas, durante os encontros, conforme as 
leituras iram transcorrendo e as reflexões se aprofundando, novos 
olhares sobre o uso a temática iam se reformulando. A inovação 
tecnológica já é uma realidade, que exerce influência na maioria da 
sociedade, mesmo naqueles que resistem a tais mudanças, ultra-
passando os limites das paredes escolares; aceitem os professores 
ou não. 

Conforme a fala da educadora, Dra. Ademilde Sartori (UDESC), 
durante participação em um evento na USJ (Mesa Redonda ocorrida 
no dia 14/09/2016), há necessidade de uma aplicação pedagógica 
crítica que utilize os recursos midiáticos e as tecnologias contem-
porâneas de maneira contextualizada ultrapassando o simples 
entretenimento ou a mera operacionalização desses recursos. 
Deste modo, tal desafio “convoca” o educador a deixar sua zona 
de conforto à medida que suas aulas não estão mais “prontas, 
concebidas, acabadas”, não existe mais “versão final”, cabendo 
ao mesmo elaborar e desenvolver a produção do conhecimento de 
forma contínua e coletiva, criando os conteúdos das aulas com seus 
educandos, mudando assim, o polo do protagonismo e criando um 
sentido coletivo. Assim, a tecnologia assume um papel de “meio” 
no processo educacional e não de “fim”, não substituindo a prática 
do professor, mas ampliando as possibilidades de aprendizado e 
potencializando-as.

A mera “não aceitação” das TD, quando desprovidas de argu-
mentos devidamente contextualizados, somente reduz as possibi-
lidades na aprendizagem e dificulta o estabelecimento de vínculos 
mais sólidos entre discentes e docentes. 
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Durante os encontros foram oportunizados diferentes 
momentos em que educadores de outros cursos e os próprios 
acadêmicos, colegas de sala, demonstrassem de forma prática 
alguns exemplos de uso de tecnologias como recursos pedagógicos 
(aplicativos, projetos, softwares educativos, etc.). A cada encontro, 
novas possibilidades eram percebidas. A diversidade de possibili-
dades tecnológicas é gigantesca, e o contato com o desconhecido 
e do diferente, quando contextualizados, só amplia o entusiasmo e a 
curiosidade em conhecer e dominar tais tecnologias. 

RESGATE DE ALGUMAS VIVÊNCIAS COM USO DE 
TECNOLOGIA NA ESCOLA

A permanência no ambiente escolar, seja como aluno ou 
educador, representa uma parcela de tempo significativa de nossas 
vidas. A escola, além do seu papel educador, acaba se tornando uma 
“extensão de nossas casas”, onde nos divertimos, aprendemos, nos 
decepcionamos, frustramos enfim, onde formamos nossa perso-
nalidade e iniciamos amizades que, em muitos casos, perpetuam 
ao longo da vida.  A escola representa, às vezes “casa”, ás vezes 
“prisão”, às vezes “hospício”, às vezes “escola mesmo”, e na tenta-
tiva de rever os significados deste espaço no contexto dos caminhos 
trilhados por mim, e relacioná-los com minhas experiências com o 
uso de tecnologia que irei expressar nos parágrafos a seguir:

Iniciei minha trajetória nos estudos com sete anos de idade, 
em 1982, e me formei no Ensino Médio em 1992, sendo que todas as 
etapas percorridas freqüentei instituições públicas de ensino: Escola 
Básica Lauro Muller (onde cursei as serie iniciais)  e Instituto Estadual 
de Educação, ambos localizados no centro de Florianópolis /SC.
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... A saudade...

Faço uma breve ressalva, devido ao sentimento de saudade 
que o momento propicia: saudade das amizades, dos professores, 
sem distinção (de uns mais, de outro menos), porem saudades 
do espaço “escola”;  saudades crônicas que me fazem continuar 
buscando pretextos para permanecer neste espaço, seja como 
educador, como sou até os dias de hoje (professor de geografia) , 
ou na condição de aluno , cursando pedagogia na  USJ. 

... Continuando ....

No que tange ao uso de tecnologias no ambiente escolar, pelo 
menos até a minha formação no ensino médio, as “únicas” tecnolo-
gias (considerando aquelas mais direcionadas para o ensino) que 
recordo a serem utilizadas em aula seria: o quadro negro, retropro-
jetor, mimeografo, microscópio, materiais de laboratório de física, 
química, biologia (usados raramente), TV e videocassete, sem ter 
nenhuma experiência com TD até este momento .

Somente no ensino superior que tive acesso à algumas tecno-
logias digitais, quando cursei Geografia (UFSC) e Turismo (ASSESC), 
reduzido ao uso de computador como recurso técnico para realizar 
pesquisas e desenvolver trabalhos acadêmicos.

Deste modo, a experiência com TD na trajetória de minha 
formação não é tão expressiva, considerando que parte dela ocorreu 
em um momento em que tais tecnologias estavam “surgindo”, com 
modestos impactos nas instituições de ensino no país.

Adquiri o meu primeiro computador em 1998, quando já havia 
concluído todas as etapas do ensino superior. Cabe ressalvar que 
meus trabalhos acadêmicos, inclusive o de Conclusão de Curso 
(TCC) foi datilografado, e posteriormente, pago à terceiros para digi-
tação e formatação.
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Estas sucintas experiências são relatadas no intuído de 
descrever a vontade que possuía em poder acessar tais equipa-
mentos digitais e poder futuramente introduzi-los nas minhas inter-
venções como educador. O relato ilustra também algumas das 
dificuldades daquele momento.

Iniciei minha carreira na condição de professor (contratado 
temporariamente), com 18 anos de idade, quando recém ingressei 
na Faculdade de Geografia. Na ocasião, as escolas públicas traba-
lhadas não ofereciam qualquer tipo de TD, muito menos o corpo 
docente possui condições financeiras de bancar por estes recursos.

Recordo que em uma das aulas, criava mecanismos relati-
vamente “simples” para proporcionar aos alunos um momento 
mais interessante: como em uma das escolas não possuía muitas 
opções de recursos, e muitos alunos nunca tinham “experimen-
tado um microscópio” acoplei um microscópio de “brinquedo” em 
uma câmera de vídeo (emprestada, possibilitando a ampliação da 
imagem, e junto dos alunos, gravávamos tais imagens em fitas de 
videocassete para usarmos posteriormente nas aulas.)

O QUE PERMANECE: A ESPERANÇA

O modesto exemplo relatado acima pode servir como base 
de reflexão para os dias atuais, de que como a falta de recursos 
em algumas escolas, pode ser “compensada” com a mobilização 
conjunta entre alunos e os professores, à medida que o educador 
também se propõe a gerar a reação neste ambiente. Hoje, as expec-
tativas são maiores, pois mesmo em realidades onde o público 
escolar é mais limitado financeiramente, a possibilidade de pesquisa 
ou criação de aulas utilizando recursos digitais é mais promissora, 
seja com o uso de recursos e aplicativos em aparelhos celulares, 
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seja na informação mais acessível na internet, ou num computador 
disponibilizado por um amigo ou família, a possibilidade existe e, 
portanto, a introdução dessas tecnologias deve ser considerada no 
âmbito educacional.

Claro que também é notório que as condições precárias de 
trabalho de muitos profissionais da educação, cuja “não aceitação 
pelas mudanças” não podem ser resumidas e explicadas por meio 
de simples observações empíricas. Há de se considerar todo o 
contexto envolvido e ampliar os olhares sob a realidade escolar.

Enfim, mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas 
pela sociedade, dos inúmeros desafios a serem superados pela 
comunidade escolar, o sentimento de esperança deve nortear nossas 
ações, e nos conduzir a uma discussão que considere as inovações 
tecnológicas como oportunidade de construção de práticas educa-
tivas mais eficientes e condizentes com as necessidades sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao focarmos o tema sob um olhar em escala global, perce-
be-se que as inovações tecnológicas e o seu uso em sala de aula 
podem nos parecer, num primeiro momento “ameaçador” (senti-
mentos de medo e receio), com tendências para uma rejeição por 
partes professores, de acordo com as evidencias analisadas sob o 
contexto da globalização enquanto “fábula” (mundo tal como nos 
fazem crer) e “perversidade” (o mundo como é).  Porém, tal “justi-
ficativa” não aparece nas pesquisas abordadas neste trabalho e 
no discurso dos professores que negam o uso das TD, cabendo 
maiores estudos para compreender este fato.

Ainda que sob uma visão nesta escala, as tecnologias 
(sobretudo as digitais), estariam proporcionando uma experiência 
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compartilhada e unificada entre os povos nunca antes constatada na 
história da humanidade, o que realça sentimentos de esperança para 
o “mundo que ainda pode se: uma outra globalização”. Porém, tal 
visão não pode ser simplificada, já que tal “unificação” muitas vezes 
não significa aproximação e união entre os povos, pelo contrário, as 
fronteiras tecnológicas vem distanciando cada vez mais países ricos 
e pobres.

Por outro lado, uma análise do tema, sob uma conjuntura 
em escala local, relacionadas ao ambiente escolar e o cotidiano 
dos alunos e professores, constata-se que o uso de TD ampliam 
as possibilidades de aprendizado, potencializando-as e inovam, à 
medida que permite aos professores e alunos recriarem suas aulas 
de forma integrada e contínua.

Aos professores que resistem em negar tal discussão, cabe a 
conscientização e o debate construtivo, no intuito de fugir da retórica 
constante do “não sei, não estou preparado” e do conformismo; e 
caminhar rumo a propostas mais edificantes e laboriosas.

Propõem-se com este modesto trabalho traçar alguns 
pensamentos e sentimentos acerca do tema e sugerir um olhar 
dialético sobre o mesmo, em que a discussão sobre o uso das TD 
nas escolas rompam o pensamento dúbio e contraditório da acei-
tação ou negação, “ameaça” ou “inovação” e passem a considerar 
a coexistência de ambos sentimentos e “pontos de vistas”, um 
impondo significância sobre o outro. Demonstra também a impor-
tância da pesquisa fenomenologia, como recurso metodológico para 
a pesquisa acerca da percepção dos professores, obtidos em seus 
discursos e em suas “falas” e o contexto abordado neste trabalho.

O tema é motivante e desafiador, e diante da oportunidade, 
cabe elogiar a postura, a orientação e a coragem do professor minis-
trante da disciplina “Educação e Tecnologias” e a agradecer a cola-
boração de todos que compartilharam estes momentos de estudos. 
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Enfim, outro fator a ser considerado neste trabalho, é ressaltar a 
importância da experiência em estreitar vínculos entre o presente e 
passado na vida do estudante, uma ponte entre vida escolar e pós 
escolar, no intuito de perceber o papel da escola na individualidade 
de cada um de seus alunos, que vai além do aprendizado de conte-
údos e da “formação da cidadania”, relacionando também ao papel 
de transformação social.
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INTRODUÇÃO

Ao iniciar uma nova fase na vida, é comum que todo e qual-
quer ser humano tenha as mais diversas reações. Medo, insegu-
rança… Mas no fim, somos nós quem decidimos quais medidas 
tomar ou de que modos devemos agir. Com o início de uma nova 
matéria não é diferente. Quando se iniciou essa disciplina durante 
nossa segunda fase, todos já havíamos ouvido comentários da quão 
puxada seria essa matéria, o que causou uma enorme expectativa e 
num primeiro momento pânico.

O medo da novidade estava instalado. Como seria esse novo 
professor? Como seria a matéria? E os trabalhos? Diversas questões 
se formavam à cerca dessa situação, até a primeira aula... Logo na 
primeira aula, tivemos um choque, quando fomos obrigados a nos 
deparar com nossas próprias debilidades, fossem de leitura, fossem 
no manejo de tecnologias, fossem quais fossem, estavam agora 
desnudas na nossa frente.

A desconstrução dos mais variados conceitos foi se apresen-
tando em diversos momentos à medida que eram construídos os 
debates e precisávamos lidar com uma verdade imutável: Não sabí-
amos utilizar tecnologias. Mas como isso era possível? Somos afinal, 
seres tecnológicos. Outro conceito que também foi posto às claras, 
quando tivemos de lidar com a triste verdade de que nosso uso era 
falho, e raso. 

Foi dificílimo aceitar todas essas questões, e confesso, que 
no início da matéria, buscava algo no qual pudesse me apoiar para 
sustentar um “não gostar” da disciplina, ou do professor responsável. 
Assim como a perspectiva da morte se dá em diversos estágios, 
estava passando pelos meus estágios de aceitação da disciplina. 
Me peguei passando da fase de negação dos meus problemas, para 
a fase de raiva por algo ou alguém que eu ainda não sabia direito 
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quem ou que era, mas que buscava incansavelmente, cego em 
minha fúria, para poder culpar por todas essas questões que foram 
levantadas e não respondidas dentro de mim.

As aulas foram correndo, e fui percebendo que minha ira não 
encontrara um alvo. Nesse momento, fui levado a um grande dilema. 
Se essas debilidades, se esses problemas todos, não encontram 
um “culpado”, só restava uma pessoa a culpar. Culpa? Minha culpa, 
minha máxima culpa. Como confessar seus defeitos a você mesmo? 
No confiteor, o fiel deve reconhecer seus defeitos e erros perante 
Deus, o que pareceu no momento, muito mais fácil, do que lidar com 
minhas incertezas ou ego. Se a raiva não surtia resultados, talvez a 
barganha fosse um caminho.

Nesse período, estava adiando meu processo de apren-
dizagem. Mas foi também nesse momento, em que assumi uma 
postura mais dócil e reflexiva, que me levaram a internalizar mais 
as questões discutidas na aula. Sabendo que não sabia de nada, 
com minhas crenças por terra, não me restava mais ação passível 
de ser tomada, e foi quando troquei minha barganha, pelo estágio 
da depressão.

Desespero, negação de sua própria realidade... Durante a 
morte, o paciente vive esse momento com agonia, tristeza. Poderia 
ter sido o fim. A decepção comigo mesmo foi tamanha, que em 
diversas vezes pensei que não daria conta das minhas obrigações 
na disciplina. Vontade de trancar a matéria, desistir. Já eram pensa-
mentos corriqueiros e cotidianos, até conseguir perceber que esse 
não seria o caminho. Via como muitos conseguiam realizar ativi-
dades e apresentações de maneira ótima, o que foi me preenchendo 
com imensa vontade de também fazer o meu melhor.

Aceitação. Se nessa etapa o paciente ou a pessoa que encara 
a morte experimenta um momento de intenso repouso e serenidade, 
me encontrei cheio de vontade e agitação. Aceitei a morte de meus 
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credos, de minhas incertezas e inseguranças, e tomei isso como 
um processo que vai se repetir ao longo de muitas e muitas fases 
durante minha vida. O eterno inacabamento do ser é o que carac-
teriza o sucesso diante a missão da docência e diante os novos 
desafios. É a vontade de fazer seu melhor, é a certeza de não saber, 
que te lançam sempre à frente para novos desafios e alçar voos 
mais altos. Quando aprendemos a lidar com nossos medos e incer-
tezas, que sabemos da nossa condição de criaturas em constante 
processo de aprendizagem e assimilação de novos saberes, é que 
podemos enfim, fazer o nosso melhor.

Se o que não te mata, te fortalece, então, hoje somos fortes. 
Hoje temos consciência de nossos medos, de nosso ego, de nossos 
defeitos. Quando resolvemos não nos vitimizar, não nos acovardar 
diante de nossos dilemas, quando resolvemos que faremos o nosso 
melhor, que vamos buscar estar sempre em modo de alerta, dilema, 
e reflexão, é que sabemos que por mais saber que tenhamos, 
sempre teremos como aprender novas práticas, novos saberes, dos 
mais diversos lugares e pessoas.

Não chores, meu filho. Não chores, que a vida, é luta renhida. Viver é lutar. A 
vida é combate, que os fracos, abate. Os fortes, os bravos, só pode exaltar. 
Um dia vivemos! E o homem que é forte, não teme da morte, só teme fugir. 
No arco que entesa, tem sempre uma presa. Quer seja tapuia, condor ou 
tapir. Domina se vive, se morre, descansa. Dos seus na lembrança, na voz do 
porvir. Não cures da vida! Sê bravo, sê forte! Não fujas da morte, que a morte 
há de vir. As armas ensaia, penetra na vida! Pesada ou querida, viver é lutar. 
Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. 
(CANÇÃO DO TAMOIO; DIAS, Gonçalves).
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DESAFIO, A CONSTRUÇÃO DO WIXSITE PARA 
SEMINÁRIO DA DISCIPLINA

Após ter refletido, vi que muitas das minhas dificuldades se 
davam até mesmo por conta de certa negação que havia adotado 
quanto às tecnologias, e que devido ao caráter da matéria, e suas 
propostas, não poderia continuar a ser. Por não conhecer muitas 
tecnologias variadas, no começo fiquei apavorado com o que faria 
para conseguir realizar um trabalho que ficasse dinâmico, estetica-
mente bonito, e que ainda desse conta de usar uma tecnologia que 
fosse diferenciada das demais apresentadas e diferente de tudo que 
já tivesse utilizado também. Fiz essa proposta como um desafio a 
mim mesmo.

Pesquisando pela internet sobre diferentes tecnologias, depa-
rei-me com uma propaganda online de uma gerador de sites online, 
e gratuito, o Wix. Essa plataforma, cria sites, sem domínio na web, 
através do armazenamento em nuvem da página criada no google. 
Apesar de ser ligada ao google, pela falta de possuir um servidor 
online para a hospedagem do site, ele não aparece em resultados 
caso seja pesquisado no google, tendo de se fazer o acesso dele 
através do link direto do “wixsite”.

Continuei lendo sobre a proposta dessa plataforma, que se 
dizia ser de fácil uso, indicando claramente o quão simples seria 
para qualquer pessoa criar e personalizar seu próprio website com 
inúmeros recursos como players de vídeos, arquivos em formato 
doc., pdf., também contando com inúmeros templates (fundos 
pré-prontos) e também abas para uma navegação dentro do site.
Animado com a ideia do “faça você mesmo seu website agora!”, 
resolvi lançar a ideia para meu grupo e professor da disciplina. 
Resolvi que faria o site, de maneira que ele ficasse bonito, e utili-
zando diversas ferramentas do Wix.
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Logo de cara,1 tive um problema, quando resolvi que faria o 
site, devido a não saber o mínimo de formatação de websites, de 
como manusear essas ferramentas de postagem online e afins. 
Pensei em desistir e apresentar somente a segunda tecnologia do 
seminário, o hand talk. Mas agora, minha postura perante os desa-
fios era outra. Empenhei-me na construção do site e dei de cara 
com diversos problemas, inclusive a falta de materiais online, vídeos, 
ou fóruns que ensinassem a utilizar melhor as ferramentas da plata-
forma. Comecei a “fuçar” o site atrás de conseguir fazer o que tinha 
me proposto. Foi uma luta! Devido ao não saber, e a falta de conte-
údos online que ensinassem como melhor utilizar essa plataforma, 
acabei desprendendo muito mais tempo para conseguir editar, 
formatar... Enfim, dar uma cara e incluir vídeos, fotos, links, comentá-
rios, temas, abas de navegação interna, e tudo mais. No final, o site 
estava pronto. 

Muitas coisas ainda não estavam de acordo com o que havia 
pensado, então acabei voltando a minha atenção para a edição dos 
fundos, fotos e desenhos do site. Quando finalizei esse processo, 
me dei conta de que havia a possibilidade de habilitar uma edição 
do site para sistemas mobile, ou seja, smartphones, iphones, tablets. 
A versão de bolso do meu trabalho. Se já fora complicado fazer a 
edição do website para o computador, a versão do celular foi ainda  
mais dificultosa, devido às diferenças de plataforma, todo o trabalho 
que já havia sido formatado para a versão de notebooks e computa-
dores, ficava desorganizado nos aparelhos mobile.

Nesse momento, não fiz isso devido ao trabalho que seria 
fazê-lo, e também por uma questão de rotina. Julgava ter uma 
rotina muito corrida, que não daria tempo. E coincidiu que no dia 
que me passou esse pensamento pela cabeça, um grupo faria uma 

1. Artigo produzido para a disciplina de Educação, Mídias e Tecnologias, pelo acadêmico Pedro 
Antônio Mayworm Ramos Barbosa. Pedagogia, 2ª fase. 2017/1.
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apresentação de outra disciplina, e pediram para os colegas levarem 
seus notebooks para a sala. No decorrer da apresentação, percebi 
que muitos dos meus colegas de sala não possuíam notebooks 
e não conseguiram fazer as dinâmicas que o grupo que estava 
apresentando havia sugerido.

Se eu tinha a possibilidade, por que não fazer também a 
versão de celular do site? Ela integraria melhor a turma que já faz uso 
do aparelho durante as aulas, todos teriam acesso e poderiam parti-
cipar acompanhar, e em tempo real, podendo dispensar a atenção 
ao meu grupo quando fossemos apresentar ou ao celular e nosso 
site. Não era a proposta inicial, mas resolvi integrá-la ao meu trabalho 
justamente por conta dessa reflexão. Comecei com a formatação do 
site para os aparelhos celulares e foi muito complicado, porque era 
completamente diferente da edição para computadores, onde eu já 
tinha apanhado pra conseguir formatar e editar. Continuei fuçando, e 
consegui fazer ficar igual à versão de notebook.

No final da edição, quando consegui terminar o trabalho, já 
era amanhecer do dia. Lembro-me de estar cansado, e fui fazer 
o primeiro acesso ao site depois de pronto as duas versões. O 
trabalho estava maravilhoso, tudo em ordem, no lugar, funcionando. 
O orgulho de ver que ao final de toda essa correria, o desafio havia 
sido superado com sucesso, e o que tinha me disposto a fazer, 
consegui concluir com esmero. Toda a dedicação e tempo que foram 
entregues a execução desse trabalho valeu a pena. Fizemos a apre-
sentação em sala, disponibilizando o endereço URL do site, onde 
todos os acadêmicos da segunda fase ali presentes acompanharam 
nossa apresentação pelo celular, notebook, podendo ter acesso ao 
conteúdo, texto, e dinâmica propostas.

Foi nesse momento, e nas aulas seguintes, que entendi toda 
a lição que havia sido passada ao longo da disciplina, e percebi 
que uma das potencialidades a serem mais bem desenvolvidas por 
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mim, foi justamente essa questão do empenho, de aprender algo 
novo e conseguir fazer algo bom e funcional durante o exercício da 
docência. Acredito que todos nós acabamos descobrindo diversas 
maneiras de apresentar, questionar, criticar e pensar não só o uso 
das TD (Tecnologias Digitais) em sala de aula, mas também o que é 
e como melhor fazer nossas práticas dentro de uma sala de aula de 
uma maneira interativa e educativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término do artigo, me foi possível constatar, que as inúmeras 
desculpas que vemos que são dadas pelos professores para o não 
uso das TD, são em sua maioria medo ou comodismo. Quando nos 
possibilitamos incomodar com nós mesmos, podemos acabar nos 
surpreendendo com o resultado, e com os ganhos que teremos não 
apenas como professor, mas como pessoas, se fizermos um uso 
adequado e crítico desses mecanismos.

Acredito que de uma maneira ou de outra, essa disciplina 
mexeu com todos de alguma forma. Ela causa uma inquietação 
necessária para que todos nós saiamos de nossas zonas de 
conforto, confrontemos nossos monstros e debilidades, e possamos 
dar o nosso melhor. Assim, vemos que o responsável pela dissemi-
nação do conteúdo é que avaliará ser necessário ou não o uso das 
tecnologias, e que desculpas, podemos arranjar aos montes, mas 
um simples não uso por medo de inovar, buscar, procurar conhecer, 
se inteirar ou para não se expor ao ridículo, é o mesmo que findar-se 
como pessoa, e estabelecer uma barreira existente somente em 
nossos pensamentos.

Quando fizemos a apresentação e vimos que metade da 
sala estava acessando o site e acompanhando, quando nos demos 
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conta dos olhares de aprovação e do quanto o pessoal gostou da 
ideia de poder usar o site, quando comentaram o como ficou bonito 
e dinâmico, o como foi interativo, sentimos uma sensação de dever 
cumprido. Ao passo que foi trabalhoso, foi igualmente enrique-
cedor e uma experiência que nos proporcionou imensa felicidade 
e orgulho. Poder entrar no site, e ver colegas comentando o quanto 
gostaram, podendo utilizar nosso trabalho para se basear, ter ideias, 
e ver que todos temos essas capacidades dentro de nós, é algo que 
ainda hoje nos inspira a seguir rutilando no processo acadêmico.

Conformismo foi sim uma grande barreira para mim, mas o 
incomodo que me causou perceber que sou eu o responsável por 
minhas debilidades e conquistas, sucessos e fracassos, me levou a 
fazer o meu melhor, e recriar meu eu durante o acontecer dessa fase. 
Grato pelas oportunidades que me proporcionaram as discussões 
em sala, os textos, as atividades propostas. E se a vida é combate, 
que aos fracos abate, hoje fortes e bravos, nos há de exaltar.

REFERÊNCIAS
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Possui graduação em Licenciatura em Letras, Pedagogia e Engenharia 
Química, especialização em Literatura Brasileira, Construção do Texto e 
Informática na Educação, mestrado em Educação e doutorado também 
em Educação, com pesquisa sobre os usos curriculares das tecnologias 
digitais pelos professores da educação básica. Realizou Pós-Doutorado 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC, com pesquisa sobre a relações entre Currículo 
Escolar, Formação de Professores e as Subjetividades Docentes que 
implicam diferentes usos das tecnologias digitais na escola. É líder do 
Grupo de Pesquisa registrado no CNPQ intitulado Observatório de Práticas 
Curriculares, relacionando os campos do Currículo, Formação Docente 
e Tecnologias. É Pesquisador no Grupo de Pesquisa ITINERA-Políticas 
Curriculares para a Educação Básica: implicações e impactos no desen-
volvimento do currículo escolar nas redes públicas de ensino no Estado 
de Santa Catarina da UFSC e também pesquisador do Grupo de Pesquisa 
Observatório de Práticas Escolares da UDESC. Atua como Professor 
Adjunto do quadro permanente da UFSC - Universidade Federal de Santa 
Catarina, atuando no Departamento de Ciências Exatas e Educação do 
Campus Blumenau, ministrando as disciplinas de Didática, Organização 
Escolar, e Educação, Ciência e Tecnologia nos cursos de Licenciatura para 
formação de professores, além de atuar como Coordenador do NUFOR 
- Núcleo de Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica. 
Suas pesquisas e produções têm sido voltadas para a área do Currículo, 
Didática, Políticas Educacionais, Formação e Subjetividades de Professores, 
Tecnologias Digitais, Cultura Digital, e ainda, Práticas Escolares, sobretudo, 
às questões relativas às mudanças e inovações curriculares no espaço 
escolar a partir da inserção das tecnologias digitais.
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ROSELI ZEN CERNY

Professora de Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de 
Estudos Especializados em Educação. Doutora em Educação-Currículo 
pela PUC/SP; Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (2001). Vice Diretora do Centro de Ciências de Educação. Vice-
Lider do Grupo de Pesquisa Itinera. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
COMUNIC. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 
a Distância, atuando principalmente nos seguintes temas: educação a 
distância, formação de professores, educação de adultos, tecnologias de 
comunicação na educação.
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Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal de 
Santa Catarina.

DANIELA MONTEIRO WILL
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Pedagoga habilitada em Multimeios e Informática Educativa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Administração, 
Orientação e Supervisão Escolar pela UNIASSELVI. Servidora pública do 
município de Florianópolis atuando como Administradora Escolar.

PATRÍCIA COELHO DE MACEDO

Acadêmica da 2ª fase do Curso de Pedagogia do Centro Universitário 
Municipal de São José- USJ-2017.

PEDRO ANTÔNIO MAYWORM RAMOS BARBOSA 

Acadêmico do Curso de Pedagogia da USJ – Universidade São José.
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