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Esse livro é um excelente alicerce teórico/prático que problematiza 
a subjetividade docente/acadêmica sobre o uso das tecnologias na 
educação e emerge da dinâmica explicitada sobre a necessidade de 
potencializar na formação de professores, a fluência digital pedagó-
gica.

Profa. Dra Izabel Cristina Feijó de Andrade

Esta obra norteia o leitor a se deparar com várias reflexões sobre 
as mudanças, quebra de paradigmas e os impactos causados pela 
velocidade dos avanços das tecnologias na educação fundamental. 
Leitura Surpreendente!

Profa. Dra. Neiva Aparecida Gasparetto Cornélio

Uma OBRA de cunho científico e encantadora, com resultados que 
podem agregar conhecimentos à prática pedagógica dos professores, 
em especial, como pontua o autor, "à fluência digital, à apropriação 
tecnológica e à consciência do professor"!  Leitura imperdível!

Profa. Dra. Wanderléa Pereira Damásio Maurício

Tema complexo e instigante, oportuno e necessário para todos que 
se mobilizam pela educação e pela grande possibilidade de transfor-
mação que ela pode e deve provocar na vida de nossos estudantes. 
As reflexões feitas pelo Alaim neste livro contribuem para que pos-
samos problematizar a formação de professores em meio à cultura 
digital.

Reitora do IFSC – Profa. Dra. Maria Clara Kaschny Schneider
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1Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades 
docentes para o uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE 
da UDESC com tese sobre o aprender e ensinar com as tecnologias digitais. 
Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso de Pedagogia da 
Universidade São José - USJ.  

PROCESSO DE AUTOFORMAÇÃO PARA USO 
DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA: 

OS DESAFIOS DA PROFISSÃO IMPOSSÍVEL

Alaim Souza Neto1

Nenhum professor gosta de ter consciência, 
muito menos expor seus truques de manipulação 
de alunos, de seus tiques, suas manias, seus 
deslizes verbais, suas cóleras, seus momentos 
de sadismo ou de pânico, suas incoerências, suas 
ambivalências, suas despolitizações, suas reações 
de defesa e embaraço, de fragilidade e dúvida. É 
uma profissão, até mesmo por ser relacional, que 
requer uma cota considerável de narcisismo e, 
por isso, uma cota de orgulho – mesmo que seja 
pretensioso. 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, 
2011, p. 42)

Não são poucos os autores do campo da Psicanálise 
que nos ajudaram 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 
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em si o empreendimento do fracasso dada a “paixão humana pela 
ignorância”, sendo imprevisível e contingente. Desse modo, o 
exercício da docência, na construção narcísica da profissão, tem se 
afastado, sobremaneira, da atividade de “aprender” e concentrado-
se mais no “ensinar”. Desse modo, muitas exigências e demandas 
contemporâneas tornam-se características centrais do trabalho 
docente e, obviamente, a consciência de qualquer fragilidade, 
bem como uma das razões para o sofrimento psíquico. Como 
afirma a epígrafe deste prefácio, nenhum professor gosta de abrir 
mão da “arrogância narcísica” que mascara sua falta de saber.

Nesse movimento, as desculpas travestidas do rótulo 
“eu não estou preparado”, “não tive formação” são importantes 
recursos discursivos para justificar alguma saúde profissional e 
psíquica. Diante de algum novo desafio, como as propostas uso de 
tecnologias digitais em sala de aula, os discursos do “não saber” 
emergem como retórica constante. Consciente dessas assertivas, 
o livro aqui apresentado, oriundo de narrativas autobiográficas 
dos acadêmicos/as do curso de Pedagogia da Universidade São 
José – USJ, produzidas ao término da disciplina de Educação 
e Tecnologias, ministrada por mim durante o segundo semestre 
de 2016. Foi uma disciplina que tive o privilégio de ministrar, 
problematizando as relações entre os usos e desusos que os 
docentes fazem das tecnologias, em especial, as tecnologias 
digitais no contexto da sala de aula. Dividido em artigos dos 
acadêmicos, este livro parte do pressuposto de que as tecnologias 
digitais estão presentes na escola e que precisamos compreender 
como se configuram os usos que os docentes fazem delas no 
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espaço da sala de aula. Dentre estes usos, desenvolvemos a 
perspectiva de que o próprio “desuso” pode e deve nos sinalizar 
algo sobre o movimento de apropriação docente das tecnologias 
digitais. Inspirado em estudos e pesquisas de diferentes teóricos, 
discutimos temáticas em torno das subjetividades docentes, 
aspectos esses ainda poucos explorados na dualidade que se 
estabelece entre a Educação e a Cultura digital.

Nesse sentido, convido os leitores a prestar atenção em 
dois aspectos: o primeiro relativo às competências subjetivas 
e sua importância para o desenvolvimento profissional. É 
muito interessante perceber que entre a problematização destas 
competências, emergem com muita força entre os discursos, 
termos como: segurança, consciência, desejo de inovar. O segundo 
diz respeito ao conceito de fluência digital que está articulado com 
o conceito de apropriação tecnológica, sempre apontados como 
fundamentais para o uso pedagógico das tecnologias digitais em 
sala de aula. Em especial, julgo que esses dois aspectos, em minha 
opinião contribuem para o discurso produzido sobre a formação 
docente, já que problematizam as competências subjetivas para o 
exercício da fluência digital do professor.

Ficar atento a como o professor se relaciona com um 
“não saber”, como mobiliza ou não o desejo de mudar, inovar, 
enfrentar um novo desafio, são questões fundamentais para 
compreendermos os modos como os professores usam as 
tecnologias na escola. Obviamente toda essa dimensão individual 
é contingenciada e construída por uma dimensão coletiva. 
Parece-me que é na contramão de tudo isso, que os artigos ora 
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apresentados nos chamam a refletir. Como bem destaca Pereira 
(2011, p. 42): É fundamental acordar desse torpor falacioso dos 
manuais pedagógicos que, se bem ou mal nos orientam, não 
podem determinar nossos atos, nem nos impor uma rotina acéfala 
[...]”. Para isso, 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.  

Ou seja, não há formação prévia que de conta de garantir 
sozinha o uso pedagógico adequado das tecnologias digitais para 
ensinar o que ditamos como verdades: os conteúdos escolares. 
Todavia, estamos diante da necessidade de construirmos o desejo 
para os docentes se ocuparem disso, e no dizer de Pereira (2011), 
se for verdade que ensinar é construir saberes artesanalmente, 
essa construção cotidiana precisa encontrar espaços de fruição. 
Em meio à cultura digital, não podemos ser ingênuos e imaginar 
que um tipo de formação específica ajudaria o professor no seu 
trabalho pedagógico com as tecnologias digitais. A aposta é 
no rol de competências docentes, investindo cada vez mais na 
imprevisibilidade da sua tarefa. Este livro nos convida a esse 
tipo de reflexão e faz emergir a consciência sobre a ideia de que 
estamos diante de profissionais do impossível e esse é um dos 
caminhos para enfrentar os desafios de aprender e ensinar com 
tecnologias digitais.



13

REFERÊNCIAS

CODO, Wanderlei (Coord.). Educação: Carinho e Trabalho. 
Petrópolis, RJ: Vozes/ Brasília: CNTE: Universidade de Brasília. 
Laboratório de Psicologia do Trabalho, 1999.

PEREIRA, Marcelo Ricardo. Avesso de uma paixão. In: Revista 
espaço acadêmico. n.120, maio de 2011. p. 36-44.



14



15

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
EM SALA DE AULA: UMA REFLEXÃO A PARTIR 

DAS AULAS DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 
NO CURSO DE PEDAGOGIA DO USJ

Regiane Pereira de Melo Lima2

Alaim Souza Neto3

RESUMO: A disciplina de Educação e Tecnologias do curso de 
Pedagogia do Centro Universitário Municipal de São José trouxe 
uma série de provocações para os acadêmicos/as. Contudo, o 
desafio maior foi a proposta de escrever um artigo narrativo e 
autobiográfico a respeito da trajetória dos discentes durante a 
disciplina enquanto educadores lidando com as Tecnologias 
Digitais. Nesse sentido, esse artigo trata do meu percurso enquanto 
professora de História da educação básica da rede particular de 
ensino que lida (ou não) com as Tecnologias Digitais, bem como 
os impactos causados em minhas práticas após participar das 
aulas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologias Digitais. Ensino-
aprendizagem.

2Mestranda no programa de pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino de História – 
Prof. História na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Graduada em História 
na Universidade Federal de Goiás (UFG). Acadêmica do curso de graduação em Pedagogia 
no Centro Universitário Municipal de São José (USJ).
3Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades docentes 
para o uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE da UDESC com tese 
sobre o aprender e ensinar com as tecnologias digitais. Professor da disciplina de Educação e 
Tecnologias no curso de Pedagogia da Universidade São José  - USJ. 
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INTRODUÇÃO

Escrever uma narrativa autobiográfica é mais complicado 
do que parece à primeira vista. O desafio lançado pelo professor 
da disciplina de Educação e Tecnologias do curso de Pedagogia 
do Centro Universitário Municipal de São José é, sobretudo, 
provocador. Provocador no sentido de abrir os nossos olhos para 
a forma mais difícil de reflexão, aquela que mexe com nosso 
ego: fazer uma análise sobre nossas próprias práticas enquanto 
educadores. Esse artigo busca pensar sobre o percurso que me 
levou, eu enquanto acadêmica, e ele como professor da disciplina, 
a alguns questionamentos relativos ao lugar reservado a mim dentro 
da cultura que valoriza as Tecnologias Digitais e, especialmente, 
sobre respostas formuladas ao longo dessa caminhada.

E por que é tão difícil falar de si? Afinal, quem me 
conheceria melhor do que eu mesma? Aí está o engano: falar de 
mim significa reconhecer minhas angústias e limitações. Se por um 
lado essa reflexão pode me transformar, em potencialidade (como 
diria Platão) em uma educadora melhor, por outro o caminho 
percorrido para esse fim é difícil e doloroso. Desafio aceito. 

Comecemos, então, os trabalhos. Pela primeira vez, 
eu, historiadora, professora da educação básica, condicionada e 
acostumada por formação a um determinado modelo de ensino 
no qual eu estou no topo da hierarquia, vejo-me em uma posição 
diferenciada. Retornar à sala de aula como acadêmica de Pedagogia 
após 4 anos como educadora depois da minha formação em 
Licenciatura em História. Esse deslocamento me retirou de uma 
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zona de conforto, assim eu pensava. Embora eu tenha retornado 
para a academia, ainda não havia pensado verdadeiramente sobre 
o “eu, educador”. 

Início da segunda fase, disciplina de Educação e 
Tecnologias, e na minha ignorância, imaginava ser a matéria 
que me “ensinaria” ou me daria a receita em como usar com as 
tecnologias em sala de aula. Ledo engano (mais um), pois era 
mais que isso, muito mais. De repente acordei para uma realidade 
que não conhecia ou não queria conhecer. O decorrer das aulas 
pôde abrir meu olhar para enxergar obstáculos que me recusava a 
ver em relação ao uso de tecnologias digitais no contexto escolar. 

Primeiramente, a sociedade e a cultura não são mais 
aquelas nas quais eu vivi minha infância nos anos 1990. O advento 
da pós-modernidade trouxe uma realidade totalmente nova e, 
junto com ela surge um novo sujeito, com diferentes formas de 
subjetivação e subjetividades. As tecnologias digitais iniciaram 
uma nova era, na qual tempo, espaço e saberes adquiriram 
novos significados. Na sequência, vieram novos e desafiadores 
questionamentos. Quem sou eu, enquanto professora, nesse novo 
mundo? Como estou lidando com essas mudanças? Qual é meu 
papel e função social na sala de aula e na escola? Como uso as 
tecnologias digitais para ensinar e aprender?

Em meio a esses questionamentos é que construí 
este artigo. Como metodologia, faço assim uma narrativa 
autobiográfica a fim de procurar respostas para tantas incertezas e 
dúvidas, além de compreender de que forma me posiciono dentro 
dessa nossa dinâmica e cultura educacional.
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DESCOBERTAS E REFLEXÕES SOBRE O NOVO MUNDO

A disciplina de Educação e Tecnologias, em um primeiro 
momento, realizou uma reflexão acerca do mundo inserido na 
lógica das tecnologias digitais bem como os novos sujeitos que 
residem nela. Se antes eu pensava em um mundo globalizado 
no qual os sujeitos tendem a produzir identidades individuais, 
pude perceber que o inverso também poderia acontecer, uma 
vez que “[...] a mesma globalização que intensifica as misturas 
e pulveriza as identidades, implica também na produção de kits 
de perfis-padrão de acordo com cada órbita do mercado, para 
serem consumidos pelas subjetividades, independentemente, de 
contexto geográfico, nacional, cultural, etc.” (ROLNIK, 1997, p. 
01). Isso significa que, enquanto educadora, é preciso me adequar 
também a essas mudanças condicionadas à lógica de mercado 
presente no mundo capitalista.

Nesse novo mundo, representado mediante novas 
identidades, a grande questão é saber lidar com o embate entre o que 
Rolnik (1997) chama de desestabilização exacerbada x persistência 
da referência identitária. Tal dicotomia parece contraditória, 
mas não o é. Em realidade, a grande questão vai além da simples 
compreensão dessa dualidade. Ao invés de pensarmos em um mundo 
visto sob novas concepções, acabamos nos detendo no princípio do 
esvaziamento daquilo que conhecemos. O que realmente importa 
para nós educadores, é o saber fazer diante desse novo.

O medo e a insegurança para lidar foram termos muito 
problematizados na disciplina. Fáceis de sentir, mas difíceis de 
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admitir. Quando tememos algo, tememos duas vezes: além do 
medo e insegurança que sentimos de alguma coisa, temos receio 
e angústia para admitir que temos esses sentimentos de medo e 
insegurança que nos geram muito desconforto e desastibilização. 
A arrogância do ser humano nos leva a pensar que assumir que 
tememos é um sinal de fraqueza, o que não passa de mais um 
equívoco (quantos foram até o presente momento?). Ainda sobre 
esse assunto, Rolnik afirma que

As forças, ao invés de serem produtivas, ganham 
um caráter diabólico; o desassossego trazido 
pela desestabilização torna-se traumático. Para 
proteger-se da proliferação das forças e impedir 
que abalem a ilusão identitária, breca-se o 
processo, anestesiando a vibratilidade do corpo ao 
mundo e, portanto, seus afetos (1997, p. 2)

 
A partir de tal análise, partimos, na disciplina de 

Educação e Tecnologias, para um segundo momento que consiste 
em pensar no papel do professor nesse universo “estranho” a 
ele. A premissa de um mundo novo significa consequentemente 
ter como meta a domesticação dessas novas forças presentes 
no mundo contemporâneo. Para que o professor aproveite a 
atualidade, ele deve, a priori, enfrentar os vazios causados pelas 
dissoluções das figuras identitárias (ROLNIK, 1997).

No contexto sócio-histórico da atualidade, estamos 
imersos em meio a uma infinidade de aparatos tecnológicos. 
Contudo, é importante lembrar que a tecnologia, seja ela qual 
for, está presente no cotidiano dos seres humanos desde sempre. 
Nesse sentido, surge uma nova questão: qual é a diferença das 
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inovações tecnológicas de antes em relação ao que percebemos 
na atualidade? A grande alteração se refere às formas que as 
tecnologias digitais afetam a nossa vida, enquanto seres humanos, 
e sob a ótica escolar, as perspectivas relativas ao ensino. Pronto, 
está aí uma boa discussão posta.

A partir desse momento consegui perceber o quão 
minhas práticas estavam ultrapassadas. Mas a reflexão estava 
apenas começando. Nesse momento das aulas de Educação e 
Tecnologias pude compreender como eu (e aí me arrisco a falar 
unicamente de mim) estava imbricada em um método de ensino 
que consistia única e exclusivamente na transmissão de conteúdo. 
Mais perguntas surgiram: qual é a finalidade das minhas aulas? 
Para quem estou ensinando? Quem é esse novo sujeito? Será 
que aquilo que eu ensino em sala de aula tem algum significado 
para meus alunos? Ou minha prática, bem como a disciplina 
que trabalho é só mais uma forma de reprodução de conteúdo e 
saberes com verdades já estabelecidas e determinadas?

O golpe foi duro. Nesses quatro anos lecionando a 
disciplina de História para a educação básica, acreditava que eu 
poderia despertar o senso crítico e desenvolvendo a consciência 
histórica dos meus educandos. Outro erro. Percebi o quão 
enfadonha minhas aulas poderiam ser, uma vez que minhas 
práticas eram completamente alheias a essa nova realidade que 
surgiu diante dos meus olhos e que eu não sabia ou não queria 
enxergar e admitir.

Fava (2014) destaca a esse respeito que, nesse 
novo mundo, “Alteram-se as atribuições do professor com a 
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incorporação de novos papéis, como os de mediador, facilitador, 
gestor, motivador” (2014, p. 69). Confesso que, por um momento, 
vi-me perdendo minha função nesse novo mundo. Mas não. 
A realidade é que minha função não estava, como eu temia, 
entrando em extinção, mas sim adaptando-se às novas demandas 
sociais e culturais. A nova pergunta é: a função do professor está 
se modificando. E eu, estou mudando junto com ela?

Visto isso, comecei a refletir individualmente, num 
processo de conscientização, a partir da disciplina de Educação 
e Tecnologias de que maneira eu poderia perceber o processo de 
ensino e aprendizado inserido na era digital. 

A tecnologia de informação e comunicação não 
altera o que aprendemos, mas altera o modo como 
aprendemos. O processo de ensino-aprendizagem 
tornou-se coletivo; para tanto, devemos usufruir 
da enorme inteligência coletiva presente em 
qualquer instituição de ensino (FAVA, 2014, p. 
70).

 
A ideia não é abandonar os métodos tradicionais, 

mas saber aquilo o que há de positivo neles e uni-lo às novas 
metodologias, mais ativas em que os alunos são protagonistas. 
Mas o que usar como tecnologias nessa nova ótica e o que, do 
velho método abandonar? Mais perguntas, mais incertezas e mais 
reflexões necessárias. A verdade é que, em um mundo no qual a 
geração atual está conectada à internet vinte e quatro horas por 
dia, ficar sentado durante horas em uma cadeira apenas ouvindo 
uma figura central que se imagina superior na escala hierárquica 
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dos saberes reproduzindo e transmitindo um saber fechado, 
pronto e acabado, não faz mais o menor sentido. 

Entro nesse momento na parte mais difícil para mim 
desse processo reflexivo e conscientização. Assim como uma 
pessoa enlutada, peguei-me e me surpreendi com meu estado de 
negação. Eu não poderia me rotular como uma educadora tão 
obsoleta a ponto de negar o uso de tecnologias que pudessem 
contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos. Pensava 
comigo: “mas eu até uso datashow e notebook em sala de aula. 
Isso, por si só, já não quer dizer que faço uso das tecnologias 
digitais???” Mais uma surpresa: eu estava apenas usando o 
tradicional método de transmissão apenas fazendo uso de 
tecnologias mais modernizadas e tecnologizadas que maqueavam 
o velho uso do quadro negro, ou seja, a substituição de uma tela 
mais atual, contemporânea, digital e por que não dizer diferente e 
inovadora em detrimento à tela do quadro negro. 

Passados todos esses choques em torno das minhas 
subjetividades, começamos a refletir sobre os (des)usos das 
tecnologias digitais na sala de aula. Embora estivesse utilizando 
as tecnologias digitais, até o momento não havia pensado em 
seu uso pedagógico como diferente do simples uso. Sobre esse 
uso, o professor Alaim de Souza Neto, que ministrou as aulas de 
Educação e Tecnologias, aborda em sua tese que a maioria dos 
professores

[...] usa mais como recurso de exposição de 
conteúdos em detrimento a interação, colaboração, 
como também para entreter e/ou motivar os 
alunos como recurso de atenção e concentração 
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pedagógicas. Destaca-se o uso acentuado das TD 
para apenas ocupar o tempo da aula, sem muita 
clareza dos objetivos de uso e distanciado do 
ensino dos conteúdos curriculares, servindo mais 
como inovação didática e muito menos como 
inovação curricular (2015, p. 217-218).

Um novo susto me surpreende. Identifiquei-me com os 
educadores analisados na tese defendida pelo professor, pois pude 
identificar em minhas práticas, que jamais havia refletido sobre 
possíveis usos das tecnologias digitais como uma maneira de 
verdadeiramente trazer para minha sala de aula uma nova cultura 
na qual os alunos estão inseridos, de forma a superar o velho 
quadro negro e desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 
mais significativo para os alunos, atendendo, sobretudo, seus 
interesses e motivações.

Ao analisarmos o assunto na disciplina de Educações 
e Tecnologias, pudemos perceber como o processo de ensino-
aprendizagem está centralizado unicamente no professor. A partir 
de nossas reflexões em sala de aula, pude refletir sobre como o 
quadro está vinculado a muitos aspectos negativos, tais como 
cópias, castigos, etc., e isso ocorre desde a Educação Infantil 
até o Ensino Superior. Claro que não podemos generalizar, 
afinal essa foi e continua na atualidade sendo uma tecnologia 
poderosíssima na escola. Com certeza, lembranças felizes 
nos vêm na nossa memória quando nos recordamos do velho 
quadro negro. Contudo, na maioria das vezes, essas recordações 
lembram situações de medo, humilhação, desconforto, embaraço, 
repetição, etc (BASTOS, 2005).
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Desde que foi inserido no processo de ensino ao 
final do século XIX, o quadro negro sofreu uma infinidade de 
modificações relativas à sua estrutura, desde a sua cor até a sua 
mera textura. O século XXI também traz mudanças relativas ao 
quadro, que passa a ser branco. Algumas escolas da atualidade 
contam com as lousas digitais, como é o caso da escola no qual 
exerço à docência há três anos, uma instituição da rede particular 
de ensino. Entretanto, como já mencionado anteriormente, eu 
estava fazendo o uso pelo simples uso. Esse fato causou o efeito 
reverso: ao invés de inovar, eu continuava utilizando os mesmos 
métodos, só que sob uma nova roupagem, mais cosmética e 
ajustada a demandas contemporâneas da cultura digital.

Ao mesmo tempo em que perdi o chão ao perceber 
que estava totalmente submersa no velho e seguro método de 
ensino e aprendizagem, as luzes sobre as novas possibilidades 
começaram a iluminar a minha trajetória docente com o decorrer 
da disciplina de Educação e Tecnologias. Mas antes era necessário 
compreender algo mais: eu não sabia ou não queria utilizar as 
tecnologias digitais em minha sala de aula? Por quais motivos 
eu ainda resistia às inovações tecnológicas contemporâneas? 
Acreditava eu que elas poderiam permitir novas possibilidades de 
aprendizagem ou as negava ainda por não saber usá-las de modo 
a me sentir confortável e segura frente aos alunos?

Retomo o vocábulo medo por que percebo que ele me 
limitava e me aprisionava em minha ignorância. Mas medo de 
que? Medo de saber menos que os alunos? Medo de perder minha 
autoridade na instituição escolar? Medo de perder o controle 
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das aulas? Medo de perder minha autonomia docente? Medo de 
desastibilizar minha aula que eu tinha tanto domínio disciplinar? 
Medo de assumir que sou responsável em grande parte pelas 
consequências (positivas ou não) do ensino-aprendizagem nas 
salas de aula que percorro? Ou simplesmente, receio em aceitar 
de vez que posso estar deslocada e fora deste tempo e cultura que 
a modernidade líquida nos apresenta?

Sou fruto de uma formação que verticaliza o ensino, o 
acesos ao saber. Fui condicionada a pensar que o conhecimento 
era construído único e exclusivamente na academia e a escola era 
um mero espaço de reprodução é transmissão. Claramente esse 
processo formativo é também resultado do princípio neoliberal da 
atualidade, e não diferente de outros tempos em que a economia e 
trabalho foram privilegiadas em detrimento da formação humana, 
integral e para emancipação e transformação. Isso é certo, uma 
vez que houve “[...] a tentativa de adequar os resultados das 
escolas ao que é tido como as ‘necessidades da economia’, numa 
espécie de vocacionalismo em massa” (YOUNG, 2007, p. 1290).

Que conhecimento, então, é de responsabilidade da escola 
e do professor ensinar? Na visão de Young (2007) as escolas “[...] 
capacitam ou podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento 
que, para a maioria deles, não pode ser adquirido em casa ou 
em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho” 
(2007, p. 1294). Nessa perspectiva, passamos a refletir sob os 
conceitos de Michael Young em torno do conhecimento poderoso 
e conhecimento dos poderosos. Eu que, presunçosamente, 
acreditava estar desenvolvendo o conhecimento poderoso em 
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meus alunos, estava na verdade reproduzindo o conhecimento 
dos poderosos. A minha falta de modéstia me levou à cegueira. 
Não conseguia enxergar que estava completamente acomodada 
e na zona de conforto ao topo da hierarquia. E o pior, que eu 
gostava e me sentia bem com isso. Comecei a rememorar meu 
juramento ao fim da faculdade de História e me questionei sobre 
quanto eu realmente estava contribuindo para desenvolver seres 
humanos de forma integral, como jurei solenemente na época de 
minha formatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Quando estamos encarcerados em nosso mundo, somos 

resistentes a tudo aquilo que significa mudança, tudo aquilo que 
nos é estranho. Muitas vezes, utilizamo-nos de pretextos para 
justificar a ausência de vontade para sair da zona de conforto, 
afinal, é muito mais fácil seguir uma receita e jamais se colocar 
para refletir acerca de suas práticas.

Pensar dói. Dói admitir que somos falhos e limitados. 
A disciplina de Educação e Tecnologias pode me fazer refletir, 
enquanto educadora, não só sobre o uso das tecnologias digitais em 
sala de aula, mas também a respeito das minhas próprias práticas 
diante da cultura digital. Muitas perguntas surgiram no percurso. 
Algumas ainda sem respostas, mas outras já solucionadas. 
Consegui perceber que, apesar de estar inserida nesse mundo e 
achar que estava fazendo uso das tecnologias digitais, na verdade 
estava só fazendo mais moderno e atual do mesmo de sempre. 
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O mais difícil foi admitir que possuía uma parcela de 
culpa. A ausência de interesse pela busca reflexiva e consciente 
de autoformação é o aspecto que melhor ilustra minha deficiência 
neste quesito. Até o início da disciplina, não tinha sentido 
nenhum interesse em realizar uma reflexão aprofundada acerca 
do assunto. Pude perceber também que tinha receio em admitir 
que sabia menos do que meus alunos sabem sobre as tecnologias 
digitais. Estudar sobre o assunto (mesmo sem o conhecimento dos 
educandos) seria assumir para mim mesma que eu não dominava 
algo que meus alunos conheciam melhor do que eu.

Agora não existem desculpas, mas obstáculos, 
dificuldades, enfim. Pretextos, não mais. Após adquirir mais 
conhecimento sobre as possibilidades de usos pedagógicos das 
tecnologias digitais pude abrir a porta para o autoconhecimento 
do campo. Ignorar a necessidade de autoformação seria sabotar 
meus princípios e prejudicar meus alunos, uma vez que posso 
estar limitando-os quanto às novas possibilidades de ensino-
aprendizagem

Como afirma Young (2007), chegou o momento de me 
posicionar e abrir mão do conhecimento dos poderosos e começar 
a trabalhar a partir do princípio do conhecimento poderoso. 
Proporcionar um ensino mais significativo e interessante para os 
alunos não depende deles, depende do professor. Essa reflexão me 
trouxe à tona para o fato de que é muito mais fácil afirmar que os 
alunos de hoje são diferentes dos alunos de tempos atrás e é mais 
cômodo me apoiar nesse saudosismo para justificar uma possível 
falta de competência docente. Agora sei que muito necessita ser 
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feito para que, através desse novo olhar e postura, eu possa de fato 
proporcionar um ensino de qualidade e, sobretudo, significativo aos 
meus alunos. O objetivo inicial de enxergar meu papel dentro dessa 
realidade foi atingido. Agora é preciso me desenvolver enquanto 
educadora inserida pelo campo das tecnologias digitais para poder 
de fato fazer a diferença. Professores: uni-vos em busca de uma 
escola melhor, e, consequentemente, de um mundo melhor.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO AMBIENTE ESCOLAR 
EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: TRAJETÓRIAS, 

SENTIMENTOS E SENSAÇÕES

Carlos Alberto Claudino4

 Alaim Souza Neto5

INTRODUÇÃO

Este trabalho corresponde a um “resgate” autobiográfico 
narrativo na perspectiva da autoformação focado na trajetória do 
primeiro autor em alguns momentos de sua vida escolar, na condição 
de discente e docente, norteado pelas reflexões desenvolvidas 
durante a disciplina Educação e tecnologias, ministrada pelo 
professor orientador deste trabalho e, segundo autor deste artigo, 
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 primeiro autor durante sua trajetória como aluno e 
segundo autor como professor, relacionando-as com os sentimentos, 
percepções e sensações despertados com o uso de tecnologias no 
ambiente escolar, sobretudo as digitais (TD – Tecnologias digitais), e 
demais reflexões desenvolvidas acerca do tema.  

4Acadêmico do curso de pedagogia da USJ. Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação 
em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina.
5Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades docentes para o 
uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE da UDESC com tese sobre o aprender 
e ensinar com as tecnologias digitais. Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso 
de Pedagogia da Universidade São José - USJ.
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Não se pretende com este trabalho trazer resultados 
conclusivos e definitivos, nos moldes estabelecidos em 
pesquisas científicas convencionais, mas aprofundar as reflexões 
supracitadas, de maneira a deixar fluir, pelo menos, algumas das 
“subjetividades” vivenciadas.

Conforme as ideias são desenvolvidas e abordadas, 
algumas subjetividades vão se sobressaindo, de forma a demonstrar 
a percepção dos autores durante suas trajetórias e envolvimentos 
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 
se esquivar de sentimentos “interesseiros” que possam surgir 
(nota, apreciação do público, rigorosidade de regras científicas, 
acomodação no senso comum) – se bem que todo propósito está 
atrelado a algum interesse – e tentar criar vínculos com o leitor 
que possam estabelecer conexões com a experiência vivenciada 
pelos autores, 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 neste 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 
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“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, expressão 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 adaptação ao padrão social vigente, 
modelado a partir dos interesses econômicos e de extrema “fluidez 
e superficialidade”. 

Em tempo de ritmos acelerados em meio à cultura 
digital, surge também uma infinidade de inovações tecnológicas 
que, aparentemente, conquistam o público e prometem facilitar 
a vida do cidadão moderno, habilitando o novo ser a processar 
sua rotina conectada a uma multiplicidade de possibilidades 
virtuais, criando identidades globalizadas flexíveis, moldadas aos 
movimentos do mercado, e abrindo espaço para o novo: novos 
paradigmas, novos produtos, novos hábitos e novas tecnologias 
(ROLNIK, 1997).

Ao mesmo tempo em que o uso dinamizado de novas 
tecnologias é incorporado na rotina social, incertezas e dúvidas 
também são evidenciadas à medida que outras questões sociais 



32

importantes não são correspondidas: os problemas ambientais, a 
desigualdade 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, p. 07).

UMA VISÃO CRÍTICA SOBRE A GLOBALIZAÇÃO: 
TRÊS 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 aos 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, os autores consideram a 
existência de ao 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 aparentemente sólidas perante o senso comum por 
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serem constantemente repetidas. Tais aparências tomadas como 
verdades servem para o fortalecimento do próprio sistema, já 
que tais fábulas estimulam a alienação coletiva e permitem a sua 
continuidade, escamoteando o jogo de interesses que permeia 
cada uma delas. 

A Globalização, segundo Santos (2001), 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 diretas ou indiretamente imputáveis ao 
presente processo da globalização” (SANTOS, 2001 p. 20). No 
entanto, 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” (SANTOS, 2001, 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, constituindo uma 
experiência empírica nunca antes vivenciada.

PRIMEIROS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO ÀS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS: RECEIO E DESCONFIANÇA 

Confesso que ao iniciar a disciplina Educação e 
Tecnologias, minhas convicções também demonstravam 
resistência e desconfiança ao tema. Dessa forma, não impunha 
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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 aceitação das TD. Como primeiro autor, 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 
dependência do público consumidor (principalmente submissão 
tecnológica 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 retórica 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 potencialidades 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 COISAS 
NÃO SÃO BEM ASSIM” ... 

Para Borges e Oliveira (2016), a virtualização da 
sociedade contemporânea indica a emergência de um novo sujeito 
de aprendizagem com processos cognitivos distintos e novas 
demandas sociais. Essa condição, “impõe um redirecionamento 
dos saberes e das atitudes de professores e especialistas em 
educação” (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 digitais de informação e comunicação” 
(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 
possibilidades tecnológicas remodelam a cultura contemporânea 
e proporcionam 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.
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Assumindo riscos de visões específicas, mediante o 
direcionamento das reflexões pelo professor orientador, as aulas 
foram evoluindo e permitindo pensar também como as mudanças 
tecnológicas refletem no ambiente escolar e nas práticas educativas. 
Durante os encontros foram avaliados alguns resultados de sua 
pesquisa  (tese defendida em 10/11/2015 no PPGE – Programa 
de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa Educação, 
Comunicação e Tecnologias), demonstrando a resistência do meio 
docente, seja por receio ou pela formação profissional, em aceitar o 
uso de tecnologias 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, p. 195).

 De acordo com os resultados da pesquisa, dentre as 
justificativas para não utilizar TD em sala de aula foram apontadas: 
falta de apoio e recursos, indisciplina na classe, perda da autoridade 
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, 
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as TD se restringem à perspectiva de uso limitada, simples, 
inconsistente, instrumental, determinista, periférica e operatória”  
(SOUZA NETO, 2015, p. 232).

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 narcisista”, mantendo a aparência profissional 
e disfarçando o seu não saber (MENDES; NETO; SEPTIMIO, 
2016).

NOVOS SENTIMENTOS SURGEM: 
CURIOSIDADE, ENTUSIASMO

No decorrer das aulas, durante os encontros, conforme as 
leituras iam 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, 
ultrapassando 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 a necessidade de 
uma aplicação pedagógica crítica que utilize os recursos 
midiáticos e as tecnologias contemporâneas de maneira 
contextualizada ultrapassando o simples entretenimento ou a 
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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 argumentos devidamente contextualizados, 
somente reduz as possibilidades na aprendizagem e dificulta 
o estabelecimento de vínculos mais sólidos entre discentes e 
docentes. 

Foram encontros como este que citamos, oportunizados 
em diferentes momentos com educadores de outros cursos e os 
próprios acadêmicos, colegas de sala, que foram demonstradas, 
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 possibilidades tecnológicas é gigantesca, e o contato 
com o desconhecido e do diferente, quando contextualizados, só 
ampliava o entusiasmo e a curiosidade em conhecer e dominar 
tais tecnologias. 
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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 personalidade e iniciamos amizades que, em 
muitos casos, perpetuam ao longo da vida. A escola representa, 
às vezes “casa”, às vezes “prisão”, às vezes “hospício”, às vezes 
“escola” mesmo, e na tentativa 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 iremos 
expressar nos parágrafos a seguir:

Como primeiro autor deste trabalho, 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 frequentei instituições públicas de ensino: 
Escola Básica Lauro Muller (onde cursei as séries iniciais), e 
Instituto Estadual de Educação, ambos localizados no centro de 
Florianópolis /SC.

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

No que tange ao uso de tecnologias no ambiente escolar, 
pelo menos até a minha formação no ensino médio, as únicas 
tecnologias (considerando aquelas mais direcionadas para o 
ensino) que recordo a serem utilizadas em aula seria: o quadro 
negro, retroprojetor, mimeográfo, 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 a 
algumas tecnologias 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 foi datilografado e, posteriormente, pago a terceiros para 
digitação e formatação. Estas sucintas experiências são relatadas 
no intuído de descrever a vontade que possuía em poder acessar 
tais equipamentos digitais e poder futuramente introduzi-los nas 
minhas intervenções como educador. O relato ilustra também 
algumas das dificuldades daquele momento.
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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 trabalhadas não ofereciam qualquer tipo de TD, 
muito menos o corpo docente possuía condições financeiras de 
bancar por estes recursos. Recordo que em uma das aulas, criava 
mecanismos relativamente “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 
“experimentado 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 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 nesse ambiente. Hoje, as 
expectativas são maiores, pois mesmo em realidades em que 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, 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.
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Claro que também são notórias 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 educativas mais eficientes e condizentes com as 
necessidades sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao focarmos o tema sob um olhar em escala global, 
percebe-se que as inovações tecnológicas e o seu uso em sala 
de aula pode nos parecer, num primeiro momento ameaçador 
(sentimentos de medo e receio), com tendências para uma rejeição 
por partes professores, de acordo com as evidências analisadas sob 
o contexto da globalização enquanto “fábula” (mundo tal como 
nos fazem crer) e “perversidade” (o mundo como é). Porém, tal 
justificativa 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 ser: uma outra globalização. Porém, 
tal visão não pode ser simplificada, já que essa unificação, muitas 
vezes, não significa aproximação e união entre os povos, pelo 
contrário, as fronteiras tecnológicas vêm 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 amplia 
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, 
caminhando rumo a propostas mais edificantes e laboriosas.

Propõem-se com este modesto trabalho traçar alguns 
pensamentos e subjetividades 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 aceitação 
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 importância 
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.
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O tema é motivante e desafiador, e diante da oportunidade, 
cabe elogiar a postura, a orientação e a coragem do segundo autor 
e professor ministrante da disciplina Educação e Tecnologias e 
a agradecer a colaboração de todos que compartilharam esses 
momentos de estudos. 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 dos seus alunos, 
que vai além do aprendizado de conteúdos e da formação da 
cidadania, relacionando também o papel de transformação social.
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A EXPERIÊNCIA NO USO 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

 
Renata Nunes6

Alaim Souza Neto7

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de mostrar nossa 
experiência com as tecnologias digitais. Os sentimentos de 
angústia, medo e ansiedade perante algo que sempre tentamos 
evitar arrumando desculpas para a fuga do não uso. No 
decorrer do artigo, narramos a nossa própria trajetória e como 
conseguimos enfrentar alguns dos sentimentos de incerteza, 
dúvida, insegurança, etc., no campo das tecnologias digitais 
no contexto escolar. A disciplina não nos tirou somente os 
sentimentos ruins que tínhamos em torno das tecnologias digitais, 
mas também nos motivou a sair da zona de conforto, e procurar 
por nós mesmo, ir atrás do conhecimento. As aulas da disciplina 
Educação e Tecnologias nos trouxeram o conhecimento em meio 
as tecnologias digitais e ampliaram nossa visão. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais. Medo. Zona de 
Conforto.
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Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso de Pedagogia da 
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INTRODUÇÃO

Ao fazer a matrícula na disciplina educação e tecnologia 
a expectativa era por uma aula que ensinaria sobre programações, 
computadores algo relacionado com a prática.

Especificamente, no caso das tecnologias digitais, 
em tempos em que as novidades tecnológicas são 
diárias, não podemos ser ingênuos e imaginar 
que um tipo de formação especifica, ajudaria o 
professor no seu trabalho com as tecnologias 
digitais (MENDES, NETO, SEPTIMO, 2016 p. 
92).                                                

O professor entra na sala e pede para escrevermos 
o que entendemos sobre tecnologia. No primeiro momento 
veio a insegurança, o que escrever sobre algo que nunca foi 
nos questionado? Sabíamos que estava em torno de muitas 
discussões, falava-se muito sobre o assunto, mas achávamos que 
era algo novo. A atividade foi concluída e a recebemos corrigida 
na semana seguinte. E como já havíamos cogitado a resposta era 
mais complexa, pos segundo o professor não envolvia somente o 
novo. Ela existe desde que o homem é homem, já que foi criada 
pelo próprio homem.

 No decorrer da aula quando o professor fala sobre como a 
disciplina será ministrada, que não estaríamos ali para ter um curso 
de computação ou informática. Naquele momento a angústia e a 
ansiedade se alternavam. O que fazer agora se não entendíamos 
de computação e muito menos de tecnologias. A disciplina era 
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algo novo relacionado às tecnologias digitais. Só o nome já nos 
causava aflição. A resistência quanto ao uso das tecnologias mais 
contemporâneas em nossas práticas sociais era constante, sempre 
tentando fugir de alguma maneira. Mas agora era diferente, pois 
não teria como fugir, seria inútil a tentativa de fuga. As aulas 
começaram tensas, não havia mais ninguém para nos amparar. No 
entanto, dali para frente teríamos que seguir a diante, sem depender 
de apoio tecnológico ou pedagógico humano.

O sentimento de insegurança emergiu em meio a 
outros, como: medo, desconforto, desconfiança, 
desinteresse, falta de entusiasmo e confiança. 
São sentimentos relacionados ao medo de 
demonstrarem que há coisas que não sabem 
fazer ou conhecimento que não dominam. Eles 
acabam funcionando como barreira paralisante de 
qualquer relacionamento pedagógico com as TD 
e resultantes de aspectos psicológicos internos 
ao professor que acabam cumprindo o papel de 
impedimentos (SOUZA NETO, 2016, p. 23).

Uma coisa era certa, a importância de aprender a 
enfrentar esses medos e sentimentos antes de nos formarmos 
professores. Assim, seria mais fácil juntar a prática pedagógica 
com as tecnologias digitais, e não se tornar mais um dos muitos 
professores que acabam inventando desculpas para não usarem 
as tecnologias digitais, e com isso além de não se atualizarem 
não deixam seus alunos usufruírem desses recursos para novos 
modelos de aprendizagem. Os alunos já não aguentam mais 
aquela aula entediante, e nesse sentido a tecnologia digital pode 
contribuir para alterar essa realidade. Vivemos em constante 
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mudança, tudo se transforma e somente a escola parece continuar 
inalterada, em que os métodos de ensino ainda são os mesmos. 
Ou seja, a sala de aula continua igual há muitas gerações, e os 
professores, por sua vez, continuam com os discursos de que não 
conseguem manter os alunos atentos às aulas. 

Os jovens Y e Z querem aprender de forma 
diferente, pois absorvem informações de forma 
diversa. Se a geração x tem sua aprendizagem 
na sequência de textos, som e imagem, ou seja, 
pensa no texto como sua forma de comunicação 
primária e nas imagens como auxiliares, as 
gerações Y e Z aprendem de forma invertida, na 
sequência de imagem, som e textos. Dessa forma, 
um dos grandes desafios dos docentes 3.0 envolve 
o intervalo de atenção. Pedir para um estudante Y 
ou Z sente e leia um livro durante horas pode ser 
quase impossível (FAVA, 2014, p. 41).    
                               

Está na hora de pensarmos em novos métodos de ensino, 
para o bem de alunos e professores que andam saturados com esse 
tipo de ensino repetitivo, transmissivo e que valoriza apenas a 
memorização. O primeiro passo e mais simples está em se abrir para 
as mudanças, mudando esse modelo arcaico de escola, pois acima 
do professor existe uma hierarquia covarde que nos parece não ter 
nenhum interesse em prol da alteração de atual cenário de ensino.

A REALIDADE 

Quando o professor chega à sala de aula e nos fala sobre 
o que realmente era o curso de pedagogia, as dúvidas, o medo 



51

e a ansiedade nos rodeavam novamente. Não vão nos preparar 
para dar aula? Como dar aula se não sabemos? Será mesmo que 
não iremos aprender? Muitas dúvidas começaram a aparecer. 
Agora já não era somente o medo de usar as tecnologias digitais. 
Junto veio o de não aprender, não saber ensinar nossos futuros 
alunos. Assim, começaram as provocações feitas pelo professor 
Alaim que aos poucos foi nos fazendo perguntas do tipo “como 
vamos dar aulas de matemática, se não aprendemos direito a 
matemática?” As questões se transformavam em angústia e 
tomavam-nos por inteiro. Aqueles sentimentos nos tiravam da 
zona de conforto, e isso era muito ruim. Estava tudo tão mais 
fácil que só de pensar em sair da posição que nos encontrávamos 
era desesperador.

 O professor, de início, apresentou como sugestão que 
os conteúdos das aulas fossem compartilhados pelo Facebook, 
ou seja, para não precisarmos usar o xerox. Mas já estávamos 
tão acostumados a ter um papel nas mãos para ler os conteúdos 
que a primeira reação foi a negação, em que várias desculpas e 
argumentos foram colocados. As desculpas eram o meio mais 
fácil de fugir da situação. Mesmo com as inúmeras resistências, 
os conteúdos foram disponibilizados e discutidos através do 
facebook. A experiência foi incrível, pois era postado junto com 
os conteúdos das aulas, vários assuntos interessantes da atualidade 
que tínhamos muitas dúvidas, e assim junto com o professor 
fomos agregando conhecimentos. Aquela ideia que para aprender 
era somente ler livros, foi se juntando com aprendizados extras, 
palestras, vídeos, documentários, artigos e teses de doutorado. 
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Fomos acostumando com essa maneira de trabalhar, além de 
economizarmos com os xerox.

 A angústia e o medo estavam dando espaço à curiosidade, 
e isso era muito bom, a cada curiosidade uma nova descoberta. 
Aquela sede de aprender e saber nos tomava conta, quanto mais 
aprendíamos mais coisas tínhamos que aprender. A cada aula uma 
nova experiência. Não falávamos somente de tecnologias, mas 
de educação. Aprendíamos de tudo um pouco. Nas aulas sobre as 
tecnologias, o relógio corria de tal forma que quando íamos nos 
dar por conta a aula já havia acabado, e a cada término de aula 
saíamos diferentes, questionando muito a realidade atual. 

   A realidade é que muitas das coisas que foi ensinado no 
período escolar, foi esquecida ou não foi mediada de maneira que 
apropriássemos. Hoje nos falta a leitura, a escrita, algo que seria 
tão simples se tivéssemos aprendido desde cedo na escola. Agora 
estamos correndo atrás do tempo perdido. São tantas coisas para 
aprender, que a ansiedade e angústia nos rondavam sempre.

POR QUE HÁ RESISTÊNCIAS 
NO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS?

No decorrer da disciplina fomos percebendo que o 
problema não era somente o não saber usar as tecnologias 
digitais. Estava muito além disso, envolvia os medos, 
inseguranças, angústias, sentimentos que não eram favoráveis 
ao uso das tecnologias digitais. Elas devem ser usadas para 
que não tenhamos mais medos. Somente quando usamos com 
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frequência é que vamos aprendendo a lidar com esse medo, já que 
ele geralmente está relacionado com o não saber usar. Quando 
entendemos determinados assuntos, a segurança nos traz conforto 
para apropriarmos do mesmo.

 Nas aulas de Educação e Tecnologias tivemos a certeza 
de que realmente se usarmos as tecnologias vamos perdendo esse 
medo. Foi nessa ideia que a turma foi dividida em grupos e em cada 
deles havia a responsabilidade de apresentar um tipo de programa, 
software, enfim, tecnologia digital, relacionando tecnologias e 
educação. Foi muito interessante porque procuramos os programas, 
aprendíamos e dividíamos a experiência entre nós. O professor 
Alaim sempre nos orientava em qualquer dúvida a sempre pesquisar 
no Google respostas para nossas questões, já que lá parece-nos que 
está tudo respondido. Ou seja, nos orientou e fez procurarmos por 
nós mesmos, à procura de nosso próprio entendimento. 

 Por que nos recusamos usar as tecnologias digitais em 
nosso trabalho ou vida acadêmica e a usamos em nossa vida 
particular? A pergunta cabe a cada um responder. Talvez, ao 
encontrarmos a resposta, conseguiremos perceber que são medos 
bobos, basta enfrentá-los para que saiam de dentro de nós. Se, 
realmente, o motivo for o medo, pois além do medo tem a ideia 
do não querer usar as tecnologias digitais, de achar que está bom 
desse modo, não precisa procurar e correr atrás de nada. É muito 
mais fácil e cômodo deixar as coisas como estão até o momento 
que conseguimos manter assim.

Sobre as pesquisas que tivemos acesso, ‘Quanto ao uso 
da internet para se relacionar com amigos e parentes, metade 
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dos professores afirmaram que sempre usam, três deles que 
frequentemente e apenas um que utiliza às vezes’’ (SOUZA 
NETO, 2015, p.94). Como podemos perceber, quando se trata do 
uso da internet em momentos privados, esse meio de comunicação 
é mais contínuo. Usamos as redes sociais, os jogos no momento 
de lazer e perdemos a oportunidade por algum motivo, de usar em 
nosso trabalho ou vida acadêmica. 

As experiências com as tecnologias digitais foram boas 
para sabermos que o novo sempre assusta, mas é um sentimento 
normal que incomoda por nos tirar da nossa zona de conforto. 
Mas é nesse momento que temos que ir atrás e procurar por si 
próprio o conhecimento. Que sejamos professores sem medo de 
aprender, sem medo do novo e dessa tecnologia que vem a cada 
dia ganhando mais intensidade em nossa sociedade. Que não nos 
contentemos com o que já sabemos, procurando sempre mais 
conhecimentos, procurando em si ou no outro ajuda perante esse 
mundo digital.

Acho que sei o suficiente para o que o uso, mas 
sempre busco com alguém que possa me ensinar, 
principalmente, meu marido. (PROFESSOR 1). 
Enquanto isso, outro professor que menos usa as 
TD na escola afirma que ‘’até hoje ainda tenho 
medo para aprender sobre as tecnologias. Não sei 
o que acontece comigo, tenho muita dificuldade 
para aprender inglês e usar essas tecnologias’’ 
(PROFESSOR 8)’’ (SOUZA NETO 2015, p.127).                 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aulas de Educação e Tecnologias nos fizeram 
perceber que não podemos mais ficar acomodados. Tirou-nos 
da zona de conforto. O medo de usar as tecnologias digitais foi 
enfrentado. Damos o mérito ao professor Alaim que com seu jeito 
e suas exigências foi nos tirando da zona de conforto, fazendo 
perceber que é ruim a comodidade, pois nos faz parar no tempo na 
medida em que vamos perdendo as oportunidades. O mundo vive 
em constante transformação, se ficarmos acomodados, vamos 
ficando para trás. A cada dia são novas informações e descobertas. 
As coisas vão mudando de tal maneira que não conseguimos 
acompanhar e quando nos damos por conta um assunto já foi 
discutido e já estão falando de outro.

    O medo das tecnologias digitais é algo a ser enfrentado, 
pois vivemos em uma cultura digital, em que as tecnologias 
digitais vêm ganhando um espaço significativo. Não temos 
como fugir dessa realidade, pois a cada dia que passa, vamos 
convivendo mais com elas. As crianças já vêm no ritmo dessa 
nova cultura e aprendem a usá-las desde cedo. Às vezes, nem 
sabem falar, mas já sabem mexer em celulares com touchscreen. 
Sabem de informações obtidas através das tecnologias digitais, 
usando jogos, redes sociais, usufruindo dessa tecnologia sem 
medo. Talvez seja por esse motivo que conseguem aproveitar as 
vantagens do mundo digital.
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 INSEGURANÇA OU FALTA DE CONHECIMENTO 
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RESUMO: A presente narrativa autobiográfica busca realizar 
uma reflexão de autoformação sobre o uso das tecnologias digitais 
na escola, baseado nas vivências relatadas quanto às tentativas, 
aos erros e aos acertos acerca desse uso, por aqueles que não 
se consideram fluentes digitalmente. As novidades e evoluções 
tecnológicas estão cada vez mais presentes no cotidiano das 
pessoas, literalmente, obrigando-as a se apropriarem desse saber e 
aplicá-lo em suas práticas sociais do dia a dia. Não estar conectado, 
não fazer uso das tecnologias ou não saber como usá-las pode 
restringir a interação aos mais diversos segmentos da atualidade 
e não diferente na escola. Dessa forma, apresentar mecanismos, 
mudanças comportamentais ou mesmo modificações nas 
formações profissionais parece uma alternativa a ser considerada.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais. Insegurança. 
Formação.
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INTRODUÇÃO

Em um mundo globalizado, permeado de pessoas 
conectadas às tecnologias digitais, principalmente, jovens e 
crianças, parece impensável imaginá-las não estão incluídas em 
um mundo de inovações e novidades tecnológicas. No entanto, 
a realidade se faz diferente, em especial, quando se investiga a 
fundo o uso dessas tecnologias, em destaque na vida acadêmica e 
na prática pedagógica dos docentes.

Pensar que as tecnologias digitais não estão inseridas 
nos saberes e conhecimentos por falta de confiança, insegurança 
e medo, parece uma alegação incipiente ou mesmo ser vista como 
um movimento de resistência ao uso dessas tecnologias. Não raro, 
elas estão presentes no cotidiano de diversas pessoas, inclusive, 
aquelas consideradas não fluentes digitalmente, implicando 
vários fatores que dificultam suas práticas, sejam elas pessoais, 
acadêmicas ou profissionais.

Dessa forma, o presente artigo relatar algumas 
experiências, tentativas de erros e acertos na utilização das 
tecnologias digitais disponíveis para facilitar, nesse caso, a prática 
pedagógica do professor e por que não dizer do próprio aluno. 

EXPOR (-SE) COMO VERBO GERADOR

Em meio à cultura digital, na qual grande parte da 
população – pelo menos aquelas pessoas que têm acesso ao 
mínimo de infraestrutura, como luz elétrica, estar conectado 
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de alguma forma às tecnologias, seja como meras usuárias de 
computadores ou celulares, seja por meio das redes sociais, 
parece compreensível que essa parcela tenha pleno conhecimento 
e domínio sobre o uso das tecnologias digitais. De acordo com 
Almeida e Neto,

[...] a proliferação de dispositivos eletrônicos 
na atual sociedade da informação permite maior 
mobilidade, personalidade e conectividade aos 
usuários. [...] por exemplo, a recente expansão 
das redes sociais e dos usuários de serviços 
gratuitos. É graças à facilidade com que essas 
tecnologias atingem as pessoas que os usuários da 
internet e da telefonia celular compreendem um 
dos mais importantes mercados consumidores de 
telecomunicações no mundo atual (ALMEIDA; 
NETO, 2015, p. 396).

Gerações que nasceram no início dessa era, que 
frequentaram cursos de datilografia por exemplo, ao se depararem 
com aqueles cursos de informática com duração de 06 meses e 
que incluíam em suas grades de aulas o sistema operacional MS-
DOS, com seus comandos do tipo “c:\>_”, podem ter se sentido 
incluídos e diria até acolhidos por essa nova era tecnológica.

No entanto, como quase tudo que caminha para um 
processo de evolução e pleno desenvolvimento, os computadores 
que antes ocupavam uma sala inteira, atualmente podem ser 
vistos numa simples tela pequena, sensível ao toque. A internet 
antes discada, que fazia aquele barulhinho característico e virava-
se à noite, pois de madrugada, além de ser mais rápido o acesso, 
era mais barato, nos dias atuais está disponível em qualquer lugar, 



60

tanto dentro de casa, como em locais públicos, podendo até ser 
acessada dentro do ônibus.

Dessa forma, de um curso simplista como o MS-DOS, as 
tecnologias digitais ampliaram o mundo virtual de um mero usuário, 
equipamentos como tablets, smartphones, softwares, aplicativos, 
programas e sistemas, todos de última geração, propondo facilitar o 
dia a dia das pessoas, além de conectá-las com o mundo globalizado. 
E aí, vem as dúvidas e os questionamentos para aquela geração que 
não nasceu com um celular na mão, como as crianças da atualidade 
que com 02 (dois) anos de idade já estão brincando com os 
celulares, passando os dedinhos gorduchos por aplicativos (pulou a 
era em que se jogava paciência para ter mobilidade com o mouse). 
Ou então esses jovens e adolescentes, ligados nesses youtubers e 
nos diversos sites e jogos que a internet e os aparelhos de jogos 
avançados podem proporcionar. Como acompanhar, adquirir e 
usar esses aparelhos que não se conhece metade dos programas e 
aplicativos instalados? Como fazer uso dos aplicativos que podem 
facilitar o dia a dia, destacando o uso de um acadêmico, se não se 
consegue compreender seu funcionamento, nem mesmo assistindo 
vídeo-aulas disponíveis no Youtube?

Para elucidar melhor essas dúvidas e questionamentos, 
propõe-se fazer um relato de algumas experiências desastrosas, 
senão cômicas, de simples tentativas de utilização dessa 
modernidade tecnológica disponível para facilitar, nesse caso, a 
vida acadêmica de aluno.

Souza-Neto (2015), na abordagem por meio mapeamento 
etnográfico sobre o uso das tecnologias digitais por professores 
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em sala de aula, coloca que o seu não-uso está permeado de 
sentimentos como falta de confiança e insegurança. Realmente, 
falta de confiança e insegurança são os primeiros sentimentos 
sentidos, acrescenta-se à lista o medo, quando tenta-se fazer algo 
que se desconhece ou que não tenha o entendimento necessário 
para fazê-lo. Pois bem, por estar de licença da universidade por 
motivos de saúde, realizando atividades domiciliares, o acadêmico 
compromete-se em participar da apresentação de seminário do 
grupo, propondo fazer um vídeo explicativo com a parte que lhe 
foi destinada. Fácil fazer quando se tem um celular, não de última 
geração, mas com os softwares, aplicativos e equipamentos 
necessários para a gravação de um vídeo e o envio desse pela rede 
de internet. Vídeo gravado e salvo, o passo seguinte seria enviá-
lo ao grupo, simples certo? Errado. O Vídeo de 05 minutos tem 
mais de 15 MB, o que impossibilita qualquer forma de envio via 
internet, seja por whatsApp, por e-mail ou mesmo pelo Google 
Drive (também conhecido como nuvem).

Assim, procura-se o site de busca mais conhecido, Google 
e digita-se “como converter um vídeo para um tamanho menor” 
e surgem vários sites com dicas e aplicativos de como fazer algo 
tão simples. Diversos vídeo-aulas aparecem no Youtube de como 
fazer essa conversão e quais os melhores programas e aplicativos 
para fazer esse processo tão simples. Veja bem, simples. Então, 
escolhe-se o programa com maiores comentários de êxito e com 
mais avaliações, clica-se no link, clica no ícone para download e 
tudo começa a dar errado. Aparece várias caixas de mensagens 
com os nomes “yes”, “Oks”, nomes ilegíveis e pensa-se: continuar 
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clicando em “yes” e “Oks” ou desistir, pois podem ser vírus e 
assim danificar o computador?

Mas não é momento para se ter dúvidas, é preciso enviar 
o vídeo, o grupo conta com aquela participação, o professor conta 
com uma equipe completa e o acadêmico precisa da nota que irá 
obter com o trabalho. E clica-se em todos os “yes” e “Oks” que 
apareceram. E o que acontece? Não é possível baixar o programa 
desejado, não foi possível converter o vídeo e não é mais possível 
usar o computador, pois toda vez que se tenta ligá-lo aparecem 
diversas janelas e diversos downloads são solicitados.

Como um acadêmico necessita de um computador para 
seus trabalhos, torna-se imprescindível levá-lo a um técnico para 
tentar resolver o problema ou a outra alternativa seria adquirir 
um novo. Na primeira avaliação, o técnico logo vem perguntar 
se tentaram baixar algum programa e fica-se espantado, pois foi 
isso mesmo que aconteceu. De acordo com o laudo técnico, em 
uma linguagem para leigo, o programa que se tentou instalar, 
abriu várias “portas” para serem baixados diversos outros 
programas necessários para a instalação do programa desejado, o 
que sobrecarregaria a memória do computador, deixando-o mais 
“lento”.

Depois de tudo desinstalado e computador funcionando 
de forma perfeita, fica a dúvida se em outro momento, quando 
houver a necessidade de baixar algo tão simples, tão recomendado 
pelos sites e vídeo-aulas do Youtube, se será tentado fazer algo 
similar. Provavelmente não. Errado novamente. Para cumprimento 
de mais uma atividade domiciliar, igualmente surge a necessidade 
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de fazer um vídeo ou um áudio para cumprir a solicitação da 
atividade domiciliar de outra disciplina. Dessa vez, acreditava-se 
estar um pouco mais preparado, pois esperava-se ter um maior 
entendimento sobre o que observar quando se quer baixar um 
aplicativo pela internet, tomando cuidado para não baixar outros 
arquivos desnecessários ao uso.

Assim, em nova pesquisa ao Google, é procurado um 
aplicativo para gravar vídeo que não precise de outros programas 
para funcionamento. Assistindo vídeo-aulas e analisando 
os comentários, escolheu-se o mais indicado, concluindo o 
download com êxito. Programa de fácil uso, com instruções 
simples e vídeo de boa qualidade, porém apresenta uma 
pequena dificuldade: não sai o som. Tenta-se todo o possível, 
pesquisando nos mais diversos sites para tentar compreender o 
que estava errado e em nenhum deles aparece uma explicação 
para o ocorrido. 

Dessa forma, a única alternativa é procurar novamente 
um técnico, dessa vez com a solicitação para instalar um programa 
que grave vídeos, preferencialmente, com áudio ou que converta 
vídeos. Instalação realizada e com algumas dicas de uso, gravou-
se o vídeo, iniciando mais uma vez a saga da conversão. Escolheu-
se as mais diversas extensões, os mais diversos formatos e mesmo 
assim, o vídeo continuava em formato maior do que estipulado 
para envio. Mesmo procurando no site de busca, qual seria a 
menor extensão para conversão de um vídeo, a indicação não 
constava entre as extensões do programa. Entre várias tentativas 
e nenhum acerto, conseguiu-se converter o vídeo em áudio – 
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segunda opção dada pela professora – com 8 MG de tamanho, 
possibilitando o envio por e-mail. Salienta-se que foram quase 
04 horas para enviar o vídeo – que virou áudio – de apenas 04 
minutos e 03 segundos.

Diante de tantos medos, inseguranças e, principalmente, 
erros, a não compreensão e a falta de domínio das chamadas 
tecnologias digitais, considera-se compreensível o não uso 
pelo receio do desconhecido. Os avanços tecnológicos são 
tão imensos e tão dinâmicos que dificultam o conhecimento 
e o domínio de tudo o que as tecnologias possam oferecer, 
especialmente, para um acadêmico com limitado conhecimento 
de informática, o que provavelmente repercutirá em sua prática 
pedagógica futura.

Dessa forma, nada mais do que compreensível o 
sentimento de insegurança no momento em que esse futuro docente 
terá ao enfrentar uma sala de aula, repleta de alunos “fluentes 
digitalmente” e se vê obrigado a fazer uso das tecnologias, seja 
como inovação, motivação ou mesmo para acompanhar essa 
geração conectada ao mundo digital.

Souza-Neto (2015) aborda o desempoderamento em 
relação as práticas pedagógicas quanto a falta de domínio e 
apropriação do uso das Tecnologias Digitais – TD por parte 
dos docentes, além de uma resistência quanto ao uso dessas 
tecnologias. Aponta também a insatisfação e receio de muitos 
quanto ao uso das tecnologias, salientando que querer não é 
suficiente para usá-las, assim como apresenta a percepção de 
outros professores menos aflitos e angustiados e que se sentiam 
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confiantes e seguros, pois detinham os conhecimentos necessários 
para fazer uso delas. 

Assim, como eu, encontrei no campo muitos 
professores percebendo a sua prática do mesmo 
modo, insatisfeitos e receosos, questionando sobre 
o quê, como e para quê fazer uso das TD na escola 
e afirmando que querer não é suficiente para usá-
las. Também encontrei outros professores menos 
aflitos e angustiados, mais confiantes e seguros, 
por que sabiam como usá-las (SOUZA-NETO, 
2015, p. 329).

Diante do exposto, fica entendido uma divisão entre 
aqueles que não dominam as tecnologias digitais, limitando 
sua prática e em muitos casos não fazendo uso das mesmas, 
afirmando não saber e aqueles que detém um conhecimento mais 
amplo, considerados fluentes digitalmente, o que facilita uso 
das tecnologias, tanto em sua vida pessoal, quanto profissional. 
Segundo Fava (2012, p. 92),

Mais do que nunca como educadores, precisamos 
desenvolver, monitorar, transformar, inovar, 
substituir nossos modelos mentais, arquétipos, 
hábitos, cultura, buscar o desconforto produtivo, 
flexibilizar, aceitar, adaptar, o que não exprime 
apenas aceitar, mas ajudar a transformar. 

Dessa maneira, busca-se compreender a complexidade 
do papel do educador e a importância desse papel para a educação. 
Inovar e criar novos meios de construção de aprendizagem pode 
referir-se indiretamente ou diretamente ao uso das tecnologias 
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digitais, pois a geração atual está amplamente conectada e 
“ligada” nessa era digital.

E mais, Borges e Oliveira (2016, p. 436) colocam que a 
escola tem por desafio “encontrar formas de trabalhar os processos 
de aprendizagem com os alunos denominados de ‘cabeças 
digitais’, ou seja, com aqueles estudantes nativos digitalmente 
possuidores de TMDICs internalizadas”. Novamente, apresenta-
se a importância do docente em dominar as tecnologias e suas 
inovações. 

Para Mendes, Neto e Septimio (2016), o não uso das 
tecnologias digitais pelos professores está acompanhado pelo 
sentimento de medo, desmotivação, desconforto e, principalmente, 
pela insegurança e despreparo, caracterizado pela falta de fluência 
digital. Para os autores esses sentimentos também estão atrelados 
às dificuldades em lidar com as mudanças em suas práticas 
pedagógicas, desencadeando um desejo contrário as mudanças, 
denominados como “resistência”, estando assim “[...] em estreita 
relação com a sua concepção pessoal de ensino”. (MENDES; 
NETO; SEPTIMIO, 2016, p. 99).

Dessa maneira, “o “não saber” se manifesta no professor 
pela insegurança de imaginar que os alunos podem “saber mais” 
que eles”. Entretanto, apresenta-se que não é uma questão 
de preparação, mais sim em estar mais aberto e preparado 
para “conviver com a cultura digital”. Um professor fluente 
digitalmente é mais motivado em sala de aula, o que estimula 
e desperta seus alunos para novos saberes. (MENDES; NETO; 
SEPTIMIO, 2016, p. 99-100).
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Assim, para considerar-se uma pessoa “fluente 
digitalmente”, subtende-se que essa deve ter um domínio ou 
ao menos um conhecimento significativo para fazer uso das 
tecnologias. No entanto, parece a velha história – e ao mesmo tempo 
necessária - sobre a relação entre teoria e prática. Apresenta-se ser 
fácil afirmar que basta ter conhecimento ou mesmo ser motivado 
ou arriscar no uso das tecnologias digitais, quando ao colocá-las 
em prática enfrentam-se diversas dificuldades que desestimulam 
e vão arraigando os sentimentos de medo, insegurança e falta de 
confiança.

Mendes, Neto e Septimio (2016) colocam que para um 
docente é mais fácil assumir sua fragilidade, afirmando “não 
saber”, do que se identificar como insignificante ou “consciente 
da sua insignificância”. Acredita-se não ser essa a questão, optar 
entre um ou outro, mas sim como pode-se compreender algo que 
pouco se conhece ou pouco estudou? Como acompanhar uma 
era cujas inovações são apresentadas a todo o momento? Como 
entender um equipamento que hoje são considerados de uma última 
geração e amanhã já são considerados ultrapassados? E o cerne 
de tudo, como fazer uso das tecnologias digitais enquanto prática 
pedagógica ou mesmo para uso enquanto simples acadêmico, 
quando seus conhecimentos sobre essas são ínfimos? Não se tem 
uma resposta concreta, apenas uma certeza que mesmo com os 
sentimentos de medo, insegurança e falta confiança continuar-
se-á nessa busca constante para tentar “alcançar” esse mundo de 
evoluções e inovações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para maior domínio das tecnologias digitais ou mesmo 
na busca incessante em tentar “acompanhá-las” e do mesmo 
modo “alcançá-las”, acredita-se ser necessário estar em constante 
aprimoramento, havendo a necessidade de cursos mais específicos 
e que proponham a inclusão dos “não fluentes digitalmente” 
de uma forma mais gradativa e concreta, para então haver 
transformações nas práticas, sejam elas pessoais, acadêmicas ou 
profissionais.

Souza-Neto (2015, p. 336-337), apresenta de forma 
pragmática a percepção sobre a formação do professor frente às 
tecnologias digitais, considerando-a “muito teórica, incipiente 
e localizada”, colocadas mais como treinamento e capacitação, 
mas sem “reflexões epistemológicas”. Para o autor, deve haver 
um “equilíbrio entre formação inicial e continuada, um equilíbrio 
entre competências pedagógicas e competências tecnológicas”, 
de forma que a utilização em sala de aula seja apreendida com 
eficácia como uma ação pedagógica que “transcenda o utilitarismo, 
estimulando o questionamento e a mudança”. Dessa forma, 
entende-se que a grade curricular dos cursos, principalmente, 
aqueles de nível superior, em destaque aos profissionais da área 
da educação, também devem estar passíveis de alterações para 
abarcar essa nova era tecnológica tão presente nos tempos atuais. 
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EXPERIÊNCIAS DE UMA ALFABETIZADA 
FUNCIONAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Patrícia Coelho de Macedo10

Alaim Souza Neto11

RESUMO: Durante esse semestre na faculdade tive a oportunidade 
de cursar a disciplina de Educação e Tecnologias mediada pelo 
professor Alaim Souza Neto. Pude participar de todas as aulas, 
fazendo a leitura dos textos propostos pelo professor e através 
destes comecei a ter uma verdadeira noção da importância do uso 
adequado das Tecnologias Digitais na Educação. Nossas aulas 
foram bem diversificadas já que além dos textos, tínhamos sempre 
discussões e a aprendizagem de um novo aplicativo trazido 
por um grupo de acadêmicos predeterminado. A proposta para 
a construção deste artigo partiu do professor e a tarefa poderia 
ser executada escolhendo uma das opções: trazer algum assunto 
a respeito das tecnologias digitais na Educação ou construir um 
artigo autobiográfico narrativo, relacionando minhas experiências 
durante as aulas. A medida que as aulas iam acontecendo pudemos 
fazer questionamentos e reflexões a partir do uso das tecnologias 
digitais em sala de aula, desde a Educação Infantil até o Ensino 

10Acadêmica da 2ª fase do Curso de Pedagogia do Centro Universitário 
Municipal de São José- USJ-2017.
11Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades 
docentes para o uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE 
da UDESC com tese sobre o aprender e ensinar com as tecnologias digitais. 
Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso de Pedagogia da 
Universidade São José - USJ.  
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superior. Muitos desses questionamentos seguiram em torno do 
por que não usar as tecnologias digitais - TD em sala de aula. 
O medo e a falta de fluência digital foram grandes protagonistas 
nesse momento. Com base nessas reflexões e discussões, tentei 
construir meu artigo. Este é um artigo autobiográfico, que tem 
por objetivo relatar meus ensaios durante as aulas de Educação e 
Tecnologias, as quais me levaram a descobertas e desconfortos, 
causando em meu interior diferentes sentimentos e criando 
diversas expectativas e que me levaram a algumas conclusões a 
respeito das TD aliadas à Educação.  

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Professores. Reflexões.

INTRODUÇÃO 
 
Nesse segundo semestre de 2016 tivemos em nossa grade 

curricular a disciplina de Educação e Tecnologias com o objetivo 
de clarear-nos os pensamentos quanto à importância do uso das 
Tecnologias 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 narrativo e autobiográfico, pois em outros tempos 
estaria em frente ao 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, 
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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 em que os dispositivos eram trabalhados a mão 
e com isso trago comigo vícios e modos diferentes de ver as coisas, 
como me levantar para desligar a TV em vez de desligá-la pelo 
controle remoto, amassar o pão em vez de colocá-lo para fazer na 
panificadora digital, entre outros e foi um grande choque saber que 
teria uma disciplina relacionando Educação e Tecnologias. 

Mesmo compreendendo que nosso tempo não é 
estático e que tudo evolui e isso inclui a Educação, eu pensava 
nas Tecnologias apenas como um atrativo, ou até mesmo um 
entretenimento, 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 através 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. 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 porque 
precisamos aprender a separar sílabas e quando todos julgavam 
uma grande besteira e respondiam sim ao professor, eu disse ser 
necessário porque ao escrevermos, as linhas do caderno não são 
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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

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, em que há uma 
mistura. As informações, conhecimentos e opiniões são expostos 
e chegam a todos os lugares. Muitas vezes, o que têm acontecido 
é que os sujeitos anulam a sua própria identidade em busca de um 
modelo, de um padrão e apesar de parecer que a mente está aberta 
para o novo, isso não ocorre quando a nova 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 sociedade. Com isso 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).
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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 indivíduo 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. Pude aprender que não há uma educação 
virtual separada de um 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, o autor 
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. 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, onde requer um esforço 
bem maior do professor para se fazer interessante, despertar a 



76

curiosidade e levar a questionamentos reflexivos. Quanto ao 
uso das tecnologias, as instituições de ensino se contradizem no 
que diz respeito a 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 conteúdo, mas principalmente de ações, sempre terá seu lugar 
na sociedade. Com a leitura e análise desses dois textos algumas 
ideias já começam a surgir na minha cabeça em relação às minhas 
concepções tecnológicas. O terceiro texto que analisamos faz parte 
da tese de doutorado do professor Alaim Souza Neto, Demarcando 
a problemática e os objetivos. A tecnologia é importante, mas a 
prática pedagógica ainda mais, 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 instrumentos, e isso vai além de máquinas, 
porque é tudo que a mente humana pode criar com o objetivo de 
melhorar algo. Isso nos levar a crer que existem diversos tipos 
de tecnologias, as mais atuais compreendem estruturas físicas 
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e imateriais, hardware, cabos, projetores 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 instrumento 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 eficiente não é a opção tecnológica, mas sim 
a proposta epistemológica-didático-pedagógica que suporta o uso 
de determinada tecnologia (SOUZA NETO, 2015, p. 45).

Ao analisarmos o quarto texto para quê 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 veem a escola de forma 
negativa. A escola tem o papel específico de promover aquisição 
de conhecimento, mas o que é considerado conhecimento? 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 capitalista qual era o papel do 
trabalhador. Onde poucos eram os que chegavam ao ensino 
superior, isso apenas ressaltava a desigualdade social que se 
estendia principalmente às mulheres e outras minorias. Havia tantas 
críticas a esse respeito que Ivan Ilich (1971) afirmava que as escolas 
deveriam ser destruídas para que o verdadeiro conhecimento 
fosse promovido (YOUNG, 2007). De acordo com o autor, as 
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escolas eram como hospitais, 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. O governo deixava o mercado atuar 
de forma liberal, com exceção das taxas de juros, enquanto isso 
investia nas escolas com o objetivo de aperfeiçoar a mão-de-obra 
da classe trabalhadora. Quanto à pergunta do título, a quem diga 
que ela surgiu para suprir necessidades 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 conteúdo, mera transmissão de conhecimento, essa 
transmissão 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 poderosos, passado por 
aqueles que detêm o poder e o conhecimento poderoso, aquele 
que tem o poder transformador. Muitos professores se consideram 
tão superiores que não admitem que nenhum conhecimento possa 
ser trazido na bagagem do aluno. O professor não pode esquecer 
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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, 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, agora 
já conseguia enxergar um professor realmente interessado 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, 
nosso quinto texto para reflexão. De acordo com os autores 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, esse termo virtual passou a fazer parte 
do cotidiano de um grande número de pessoas. Isso se tornou 
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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. Surge 
também um novo tipo de leitos chamado imersivo, aquele que 
deixa a leitura linear para imergir no fluxo das informações da 
rede, feita através 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 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 
significa 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 virtualização 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).
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Cabe a investigação científica analisar as mudanças 
ocorridas na sociedade após o ciberespaço, cibercultura e 
virtualidade. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura e 
a sociedade é diretamente 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 tecnologias 
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 a escola aprender como ensinar o aluno com 
uma cabeça digital. E entendo que essa é a preocupação e o objetivo 
da disciplina de Educação e Tecnologias Digitais, 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 afasta as pessoas de seus saberes 
tradicionais. (BORGES; OLIVEIRA, 2016).

Nosso sexto texto a ser analisado é um capítulo da tese 
de doutorado do Professor de Educação e Tecnologias Digitais, 
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não querer ou não saber usar as tecnologias digitais? Um grito 
pela fluência digital, e gostaria de relatar que esse título mexeu 
comigo profundamente, pois me vejo sem essa fluência, me 
chamei de 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, onde embora 
muitos reconhecendo a sua importância, não o fazem. Para mudar 
esse quadro seria necessários dois tipos de trabalho, primeiro 
aprendendo a usá-las e depois usá-las para ensinar.

Os usos das TDs nas escolas têm 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 a 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 maioria se ache favorável ao uso das TD. 
Essa insegurança acaba gerando outros sentimentos como, medo, 
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desconforto, desconfiança e até mesmo desinteresse. Quanto mais 
o professor estiver preparado, 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 uma inovação pedagógica. Nesse 
caso há três saberes a serem contemplados pelos professores: os 
saberes de conteúdo, 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. 
Quanto ao texto Do quadro negro à lousa digital: A história de 
um dispositivo 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 
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das condições econômicas, mas o destaque era o mesmo. Sua 
importância e imponência foram sempre ressaltadas que muitas 
vezes foi citado e detalhado nos romances, nos livros de literatura. 
Com o tempo alguma característica como o material usado na sua 
confecção foi mudado, mas o mesmo valor permaneceu sobre ele, 
um instrumento pedagógico poderoso, reforçador de conteúdo, 
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).

O oitavo texto para análise foi a lousa digital interativa: 
táticas e astúcias de professores consumidores de novas 
tecnologias. As TD fazem parte do cotidiano 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 TD possibilitam a sociedade 
uma maior mobilidade, mais interações e uma agilidade nas 
comunicações. Novas mídias são os softwares, internet, sites, 
lousas digitais, etc. e todas necessitam de um computador para 
sua produção e exibição. Essas novas mídias são compostas 
por códigos digitais. Essas mídias só se desenvolveram porque 
também houve um avanço em relação aos computadores. Essa 
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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 tecnologias passando por 
todos os segmentos da sociedade cheguem também na educação, 
mesmo sendo ainda um setor muito tradicional da sociedade. As 
pesquisas mostram que grande parte da 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 
constante vigilância. E falando numa educação tradicional e 
professores analógicos, durante muito tempo o quadro negro foi a 
grande tecnologia em sala de aula, passou por mudanças até chegar 
as Lousas digitais interativas- LDIs e Projetores Interativos. 
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As LDIs 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 é acima de tudo 
é ter um pensamento mais abrangente, crítico e contextualizado 
(ALMEIDA; PINTO, 2016) . Ao analisar o nono texto O 
Não Saber como retórica constante: 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 situação, 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 solitário 
nas suas funções, as quais mesmo sabendo usar as TD ele não 
consegue socializar o seu uso. Esse não saber relacionando os 
professores com as TD, também deve ser relacionado com 
as dificuldades dos professores em relação aos alunos com 
deficiência intelectual, onde muitas vezes os professores não 
sabem como atuar. Algumas pesquisas foram realizadas e muitos 
professores 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 a qualidade de ensino que tem chegado aos alunos 
no cotidiano escolar. (MENDES; SOUZA NETO; SEPTIMIO, 
2016). De acordo com os autores a escola trabalha com um tempo 
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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 aprendizagem, 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 afirma, baseado em suas pesquisas, 
que muitos professores 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 sabem usar as TD, há 
ainda um grande número que faz pouco desse uso, usando apenas 
como auxiliar da prática pedagógica, esquecendo-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. 
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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 as nossas leituras e reflexões foram também 
contextualizadas 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 PRÁTICAS

Nossas aulas ainda contaram com a participação de 
convidados como a
Geovana, ex-acadêmica da USJ e ex-aluna do professor Alaim 
Souza Neto, Mestra em educação pela UFSC, que pode expor 
como foi sua trajetória acadêmica, nos dando 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 Eli Lopes da Silva que nos mostrou como 
pode ser proveitoso o uso das tecnologias usadas na aplicação 
de conteúdos escolares, sua tese “Labirintos Rizomáticos de 
Experiências com Mídias Digitais”. Ele afirmou que qualquer 
um é capaz de aprender qualquer coisa desde que mediado 
adequadamente. 
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O terceiro e último convidado foi o Professor Nelito 
José Kamers que nos mostrou sua tese 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 apresentar 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, me preparando 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 
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a educação está inserida, com bases sólidas e modelos arcaicos 
no processo de ensino e aprendizagem 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 para sala, qualquer coisa 
que saia da rotina causa espantamento 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 viradas 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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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS PERSPECTIVAS 
NA PRÁTICA DOCENTE

Fábio Luiz Marian Pedro12

Izadora Domingues13

RESUMO: Este artigo tem o intuito de mostrar que as novas 
tecnologias forçam os setores a se modernizarem, o que também 
se verifica na educação. É cada vez mais nítida a necessidade de 
inovação das práticas de ensino e aprendizagem, até porque a 
pressão por mudanças parte dos próprios alunos, que se encontram 
desestimulados com as aulas, por serem monótonas e por não 
prenderem a atenção. Existem muitas tecnologias e softwares 
destinados às práticas pedagógicas com vistas a aperfeiçoá-las e 
facilitar o processo educativo tanto para o educador quanto para o 
aluno, porém é necessário conhecer e aprofundar-se nessas novas 
descobertas, o que para os educadores ainda é um desafio.

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Sala de aula. Docente. 
Aluno.

INTRODUÇÃO

O uso das tecnologias digitais está presente em todo 
lugar; as pessoas servem-se dessa comodidade como forma de 
auxílio, orientação e até condução de suas atividades diárias a 
tal ponto que, acredita-se, tornou-se inviável viver sem essas 

12Acadêmico da 3ª fase do Curso de Pedagogia, do Centro Universitário São José.
13Acadêmica da 3ª fase do Curso de Pedagogia, do Centro Universitário São José.
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tecnologias. Essa revolução proporciona mais qualidade de vida 
a partir das facilidades que oferece, tais como uma comunicação 
mais rápida e fácil, a possibilidade de realizar pesquisas eficientes 
sem a necessidade de deslocamento, a aquisição de informações 
precisas, a oferta de serviços na comodidade do ambiente 
doméstico, entre outras.

Na educação, vislumbra-se um cenário muito parecido 
no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais, porém ainda 
com prospecções de futuro, uma vez que não é possível traduzir 
de forma qualitativa todas essas possibilidades para o processo 
de ensino-aprendizagem. O movimento de utilização do uso das 
tecnologias digitais em sala de aula está muito aquém do esperado, 
quando confrontado com os benefícios que elas estão oferecendo 
para outros setores da sociedade.

As perspectivas do uso das tecnologias digitais na 
educação não são animadoras, posto que se verifica pouco 
interesse dos professores no desenvolvimento de materiais para 
uso em sala de aula. Ainda assim, algumas iniciativas podem 
colaborar para a melhoria desse contexto, tais como aplicativos 
desenvolvidos por empresas de softwares que estão se inserindo 
no campo educacional.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRODUÇÃO FABRIL

A tecnologia sempre foi a mola propulsora do 
desenvolvimento em todos os tempos e em todas as áreas. Os 
índios usavam a machadinha para cortar, o arco e flecha para 
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caçar e guerrear, entre outras ferramentas que lhes garantiam sua 
subsistência. Na agricultura do passado, utensílios como enxada e 
foice foram instrumentos muito utilizados para o desenvolvimento 
da produção agrícola, a ponto de gerar o excedente responsável 
por desenvolver o mercado. Além disso, a evolução dos 
maquinários tem contribuído imensamente para o aumento dessa 
produtividade. O advento da era industrial impulsionou ainda 
mais o volume produzido graças às máquinas, que substituíram 
o homem em várias linhas de produção, de forma mais rápida e 
com muito mais eficiência.

Em meados da década de 1980, a indústria contou com 
um importante aliado para aumentar ainda mais seu processo 
produtivo: as tecnologias digitais. A partir da inserção das 
tecnologias digitais no meio produtivo, da evolução das máquinas 
e da otimização da matéria-prima, a indústria tornou-se um polo 
de inovações constantes, a ponto de gerar diminuição de preço 
de alguns bens de consumo e, ainda, o aumento do lucro das 
empresas.

A tabela abaixo mostra os setores da indústria que usam 
as tecnologias digitais.
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Figura 1: Percentual de empresas, por setor, que usam 
tecnologias digitais.

Fonte: Portal da indústria (2016)

Cabe lembrar que o uso das tecnologias digitais elencadas 
no Quadro 1 contribui muito para a inovação e o desenvolvimento 
de produtos. O objetivo aqui não é estabelecer uma análise crítica 
do capitalismo e do consumismo, e sim mostrar que vários setores 

Empresas que utilizam pelo menos um das tecnologias digitais listadas
Ranking dos setores
Percentual de respostas por setor (%)

SETORES QUE MAIS USAM %

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 61

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 60

Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis 53

Máquinas e equipamentos 53

Metlúrgica 51

Produtos de material plástico 49

Produtos diversos 49

Produtos têxteis 47

Veículos automotores 46

Químicos (exceto HPPC) (1) 45

SETORES QUE MENOS USAM %

Outros equipamentos de transporte 23

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 25

Farmoquímicos e farmacêuticos 27

Minerais não metálicos 28

Vestuário e acessórios 29

Calçados e suas partes 29

(1) HPPC - Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal.

O setor Outros equipamentos 
de transporte se destaca com o 
menor percentual de empresas 
que usam tecnologias digitais 
(23%) e também com o maior 
percentual de empresas que 
assinalaram apenas a opção 
referente a projetos de manu-
fatura por computador CAD/
CAM (27%).

http://www.portaldaindustria.com.br/
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descobriram na tecnologia digital um meio para aprimorar e criar 
novos produtos, bem como de disponibilizar as inovações tão 
exigidas pelos consumidores.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

As tecnologias digitais estão presentes em todos os 
espaços da sociedade, e seu uso tornou-se ainda mais frequente 
com o surgimento dos smartphones. A partir disso, a sociedade 
passou a necessitar da tecnologia digital como se fosse uma roupa, 
ou seja, indispensável, sendo quase imoral ficar alheio a ela. 

Esse aspecto começou a valer também para a sala de 
aula, porém o conhecimento da figura do “poderoso”, descrita 
por Young (2007) não está acompanhando o ritmo dessa evolução 
social. Segundo o autor, os conhecimentos dos poderosos referem-
se a quem detém o conhecimento, neste caso o professor em sala 
de aula.

A proposta de mostrar o contexto de utilização das 
tecnologias digitais na indústria vem ao encontro do cenário que 
se apresenta no campo da educação, em todas as suas esferas: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Superior ou 
Técnico. As tecnologias passaram a incomodar muitos educadores 
que estão com o mesmo “modus operandi” desde o século passado, 
e todo esse incômodo não está ligado, necessariamente, a algum 
tipo de situação causada pela escola, que pressiona o professor a 
inovar, e sim aos próprios alunos, que se veem desestimulados 
frente às aulas monótonas que não prendem a atenção.
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Os professores até entendem que as tecnologias digitais 
têm a capacidade de atrair a atenção dos alunos. Souza-Neto 
(2016) coloca que

Mesmo usando palavras diferentes, todos têm a 
mesma opinião, ou seja, usar as TD nas escolas 
significa, em linhas gerais, explorar novas 
vivências, fazer com que as aulas se tornem mais 
prazerosas, chamar a atenção dos alunos em 
sala de aula, aumentar o nível de aprendizagem. 
(SOUZA NETO, 2016, p. 47).

Apesar disso, não se nota um movimento por parte do 
docente na busca por aperfeiçoamento para a elaboração de aulas 
que possam potencializar a aprendizagem a partir das tecnologias 
digitais. Se essa comodidade está presente nas salas de aula, 
então por que não existe uma melhoria no processo de ensino-
aprendizagem, de modo a atrair a atenção dos alunos? 

Souza-Neto (2016, p. 95) destaca que as tecnologias 
digitais, por si só, não provocarão inovações pedagógicas. Ele 
comenta, ainda, que “a simples utilização das tecnologias digitais 
como forma de apoio às tradicionais estratégias de ensino é 
compreendê-las de forma bem limitada em relação ao seu potencial”.

A busca pelo uso potencializado das tecnologias digitais 
traz à tona a formação técnica do professor no uso desses recursos, 
além da sua prévia formação em área educacional específica. 
Quanto mais o docente ousar conhecer e aplicar as tecnologias 
digitais em suas aulas, mais facilidade e compreensão terá o 
professor no uso da ferramenta. Por sua vez, o professor, quando 
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se apropriar desse conhecimento tecnológico, fará com que seus 
alunos sintam-se “mais confiantes e seguros” e, assim, com que 
seja possível explorar mais as potencialidades das tecnologias 
digitais na escola. (SOUZA NETO, 2016).

Cabe ao professor buscar a atualização na área 
tecnológica, com vistas a aplicar todo o conhecimento da sua 
matéria e, assim facilitar o processo de aprendizagem. Conforme 
Young (2007), o papel do professor é “fornecer explicações 
confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo”, o 
que se caracteriza como os conhecimentos dos poderosos.

É imprescindível que o docente seja o protagonista da 
transformação do processo de ensino-aprendizagem em sala de 
aula, mas, para isso, não basta o conhecimento em tecnologias 
digitais, mas principalmente a proficiência na disciplina 
ministrada. Esse processo inovador precisa ir ao encontro do 
interesse do aluno pelo conhecimento. 

Além de tudo, Seeger et al (2012) enfatizam que

Contudo, a contribuição pedagógica para a 
inclusão na tecnologia exige um aprendizado 
prévio por parte do professor, uma vez que 
não basta convidar a um site para se promover 
inclusão digital; ele precisará operacionalizar os 
recursos tecnológicos e desenvolver novas formas 
de ensinar e de aprender (SEEGER et al, 2012, 
p. 1888).

O maior complicador para esse protagonismo está no fato 
de que o aluno entende melhor de tecnologias digitais e faz uso 
de forma mais fluente dessas ferramentas do que os professores. 
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Esse contexto, muitas vezes, expõe a fragilidade tecnológica do 
professor, a ponto de sentir-se bloqueado frente a tal realidade.

Mendes et al (2016) provocam um debate muito 
interessante: 

No espaço escolar, prolifera-se um discurso 
que permeia a necessidade, a carência e falta 
de conhecimentos por parte dos professores ao 
mesmo tempo em que são eleitos como a base da 
escola, os elementos-chave para a continuidade 
da instituição escolar. A centralidade do docente 
no processo de melhoria da chamada “qualidade 
do ensino” é algo que ainda carece de debate 
(MENDES et al, 2016, p. 94).

A reflexão reforça ainda mais a proposta de o professor 
ser o protagonista da transformação, pois seu papel é formar um 
aluno com senso crítico, capaz de buscar seu conhecimento e 
fazer do professor seu mediador, verdadeiramente seu mestre. Por 
isso, essa revolução metodológica na sala de aula vai acarretar 
mudanças de paradigmas também para o aluno. O uso das 
tecnologias digitais vai estimular o discente a buscar informações 
que possam auxiliá-lo em seu processo de compreensão, 
tornando-o um cidadão mais crítico.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
POR SOFTWARES FOR EDUCATION

As tecnologias digitais trouxeram para vários setores da 
sociedade uma perspectiva infinita de melhoria dos seus processos 
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e da eficácia produtiva. A partir delas, verificaram-se a diminuição 
do desperdício de matéria-prima e do tempo do processo produtivo, 
bem como a mitigação de inúmeras fragilidades.

A educação precisa se apropriar desses benefícios, não 
necessariamente para o aumento da produtividade ou do resultado, 
e sim para a otimização do tempo, trazendo para a sala de aula 
metodologias que fujam da lógica tediosa e cansativa do processo 
de ensino-aprendizagem que se perpetua em um modelo frente ao 
qual os alunos começam a demonstrar sinais de fadiga.

As grandes indústrias de tecnologias digitais (HP, 
DELL, Epson, Microsoft, Google, Apple) inserem-se no campo 
educacional na busca por inovar as práticas da sala de aula, tanto 
do professor quanto do aluno. A exemplo disso, a HP, empresa 
de hardware, desenvolve um projeto chamado Catalyst Academy, 
a partir do qual oferece cursos gratuitos nas áreas de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática a educadores. 

Jim Vanides, chefe do escritório global de inovações 
sociais da HP, coloca que, trabalhando com educadores de todo 
o mundo em outros projetos, percebe-se que a solução nunca 
pode ser apenas oferecer tecnologia; as duas variáveis que mais 
importam são uma ótima pedagogia, combinada com a tecnologia 
adequada. (AGÊNCIA PORVIR, 2016).

A Dell Computadores possui um hall menos vasto de 
inovações em tecnologias digitais voltadas diretamente para a 
sala de aula, porém, entende que as tecnologias digitais devem 
chamar a atenção dos alunos, produzindo conteúdo inovador. 
(PORTAL DELL EDUCATION, 2016).
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Em termos de empresas de hardware, a Epson é a que 
desponta com suas telas interativas, proporcionando ao professor 
diversos recursos pedagógicos adaptáveis a uma aula atraente 
e interativa. Através de projetores que convertem superfícies 
planas em quadros brancos interativos, a Epson impulsiona o 
profissional da educação a buscar capacitação para usufruir dos 
recursos oferecidos. (PORTAL EPSON, 2016).

Por sua vez, a Microsoft abre um leque de opções para 
as múltiplas áreas da educação e em todo o contexto escolar: 
diretores, educadores e estudantes. A empresa dispõe de softwares 
que atendem a todos os setores de uma escola, tanto acadêmicos 
quanto administrativos. (PORTAL MICROSOFT, 2016).

Atendendo às necessidades do professor, a Microsoft 
possui o programa Microsoft Ennovative Educator (MIE), no 
qual “reconhece os educadores visionários globais que estão 
usando a tecnologia para auxiliar outros professores no uso eficaz 
da tecnologia para melhorar a aprendizagem e resultados dos 
alunos”. (PORTAL MICROSOFT, 2016).

Em contrapartida, o Google for Education não entra 
na linha de produção de conteúdo voltado à sala de aula, e sim 
oferece uma central de controle na qual cria turmas, distribui 
tarefas e envia feedbacks, porém, a partir de um único lugar. A 
principal proposta da ferramenta é a interatividade a partir dos 
grupos formados. Essa tecnologia prioriza a organização, a 
comunicação e a interatividade entre os alunos e os professores, 
visando a atingir melhores resultados juntos. (PORTAL GOOGLE 
FOR EDUCATION, 2016).
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Quando o assunto enfoca equipamentos, a Apple possui 
grande diferencial, uma vez que, além deles, a empresa aposta na 
sua grande quantidade de aplicativos para educação, que superam 
a marca de 170 mil apps. (PORTAL APPLE EDUCAÇÃO, 2016).

Por fim, o Portal do Professor também dispõe de inúmeros 
softwares educacionais, aplicáveis interdisciplinarmente. O 
professor pode fazer uso das ferramentas de forma gratuita e com 
qualidade (PORTAL DO PROFESSOR, 2016).

As grandes editoras, evidentemente, também possuem 
portais e disponibilizam vários conteúdos, de forma a auxiliar o 
trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos. É importante 
salientar que, além dessas, existem outras várias instituições de 
tecnologias digitais que oferecem recursos inovadores ao fazer 
docente; cabe ao professor buscar o recurso mais adequado e 
qualificar ainda mais a sua prática pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo, é possível avaliar a importância e a 
necessidade de inovação nas práticas educativas. Sem isso, o atual 
modelo de educação está fadado à decadência, posto que, uma 
vez ultrapassado, mostra-se incapaz de prover a aprendizagem 
dos alunos. A atual forma de educar não tem como fazer frente a 
essas tecnologias rápidas, cheias de informações e atratividades. 

É importante pensar nas formas de inovar as práticas 
pedagógicas e em como seria viável incorporá-las ao uso das 
tecnologias digitais. Essa adequação é um trabalho que demanda 
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muita dedicação, pois, muitas vezes, os professores não detêm 
o controle sobre esses recursos nem o conhecimento necessário 
para utilizá-lo, o que os faz ignorar essa inovação e reproduzir as 
mesmas práticas.

O uso das tecnologias digitais em sala de aula, como 
instrumento de ensino, traz benefícios de ordem diversa, pois são 
instrumentos mais práticos e rápidos, que estimulam os alunos 
a buscarem informações que possam auxiliá-los no processo de 
entendimento, tornando-os cidadãos mais críticos e autônomos.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo articular uma reflexão, 
tendo como base nos temas das aulas da disciplina de Educação 
e Tecnologias do curso de Pedagogia do USJ e as nossas próprias 
percepções enquanto acadêmicos/as. As tecnologias digitais em 
meio à cultura digital, algumas causam certo estranhamento, 
outras trazem inovações, que podem e devem servir como 
auxílio para o processo educacional. Neste artigo, discutimos e 
vislumbramos benefícios e limites quanto ao uso das tecnologias 
na escola, as quais não devem ser divinizadas e nem demonizadas, 
tendo extrema relevância uma análise crítica quanto ao seu uso na 
sociedade contemporânea. 
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INTRODUÇÃO: TOXICÔMANOS DE IDENTIDADE

Neste estudo narrativo e autobiográfico, apresentamos 
algumas discussões feitas durante a disciplina de Educação e 
Tecnologias, ministradas pelo professor Alaim Souza Neto, no 
curso de Pedagogia do USJ – Universidade São José. Iniciamos 
pela primeira aula, a qual foi muito esperada. A princípio só se 
tinha uma base dos temas a serem trabalhados, causando assim, 
certa curiosidade. Todos os acadêmicos encontravam-se ansiosos 
para saber qual era o objetivo das aulas e quais dificuldades iríamos 
enfrentar, pois o início de um semestre é sempre muito aguardado.

A aula assistida abordou o texto chamado de Toxicômanos 
de Identidade, em que o argumento principal girava em torno 
da globalização, causando assim uma aproximação de mundos, 
considerados diferentes. A subjetividade implica e está voltada 
aos padrões de mercado, ou seja, à figura moderna cria forças. 
O texto e a aula em si causaram certo espanto, pelo fato de não 
termos o conhecimento do significado da palavra subjetividade, 
entretanto, buscamos uma resposta para tal questionamento. Cada 
indivíduo vê o mundo ao seu redor da sua maneira, interpretando 
e avaliando as situações, ou seja, varia de pessoa para pessoa.  

A primeira aula ficou marcada na memória, pois o 
professor explicou, de modo geral, o que era tecnologias e como 
o avanço digital implica na sociedade atual, deixando bem claro 
que o professor tem um grande receio de usar as tecnologias 
contemporâneas por falta de conhecimentos do campo da 
Informática, e assim acaba se tornando inseguro deixando 
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as possibilidades pedagógicas com o uso das tecnologias 
marginalizadas. 

DOCENTE NA ERA 3.0

A internet tem transformado cada vez mais a nossa 
sociedade, com grandes avanços, causando melhorias, 
principalmente, na educação e na aprendizagem de modo geral, 
ajudando os novos campos de estudos a se expandirem. Os 
educadores necessitam mudar e se ajustar as novas tecnologias, que 
estão chegando ao mercado, para acompanhar o desenvolvimento 
de seus alunos, saindo do seu conforto e procurando novos 
métodos para auxiliar no desenvolvimento do educando.  

Nenhum professor gosta de ter consciência, 
muito menos expor seus truques de manipulação 
de alunos, de seus tiques, suas manias, seus 
deslizes verbais, suas cóleras, seus momentos 
de sadismo ou de pânico, suas incoerências, suas 
ambivalências, suas despolitizações, suas reações 
de defesa e embaraço, de fragilidade e dúvida. É 
uma profissão, até mesmo por ser relacional, que 
requer uma cota considerável de narcisismo e, 
por isso, uma cota de orgulho – mesmo que seja 
pretensioso. 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, 
2011, p. 42).

Vemos que a influência das tecnologias digitais nunca 
esteve tão acentuada na sociedade como temos visto na atualidade. 
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Existem novos métodos e noções de espaço digital, em que 
o aluno pode interagir com os colegas e com os professores, 
facilitando o desenvolvimento dos conteúdos estudados. Em 
meio à globalização e cultura digital, vemos uma avalanche de 
informações a cada segundo, implicando na necessidade de usar a 
tecnologia a nosso favor. Aprendemos que para muitos educadores 
a tarefa de ser cada vez mais atualizado é um fator complexo, pois 
muitos não receberam a formação adequada. 

PARA QUÊ SERVEM AS ESCOLAS?

O tema tratado causou uma repercussão “poderosa”, 
literalmente. Houve um processo longo através dos anos, mudando 
os conceitos de educação e da necessidade de ir à escola. Os 
sistemas de ensino possuem um currículo que leva em consideração 
o momento histórico. Essa aula gerou certo estranhamento, já que 
os termos conhecimento dos poderosos e conhecimento poderoso 
eram algo completamente novos para nós. 

O conhecimento está em todos os lugares, vamos 
evidenciar o conhecimento dos poderosos; que são aqueles 
que detêm o conhecimento. O indivíduo que tem acesso às 
universidades, torna-se um dos exemplos do conhecimento dos 
poderosos. Conhecimento poderoso é um conceito que tenta 
explicar o mundo de uma forma útil, ou seja, o senso comum 
pode ser tomado com um dos exemplos.

Observamos que o conceito escola não deve se 
enquadrar no estereótipo de prisão, ou em algo que sirva como 
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uma punição. O ambiente escolar deve estimular o pensamento 
próprio, sendo assim, uma forma de emancipar o educando. O 
senso comum não deve intervir na educação, o que deve ir à 
tona é o senso crítico, vemos que cada ser humano possui uma 
vivência única. 

VIRTUALIZAÇÃO E SOCIEDADE DIGITAL: 
REFLEXÕES ACERCA DAS MODIFICAÇÕES 
COGNITIVAS E IDENTITÁRIAS NOS 
SUJEITOS IMERSIVOS

O mundo virtual cresce com o passar dos minutos, 
novas informações são lançadas na web, onde lá, conseguimos 
acessar qualquer tipo de dados e em qualquer lugar. A partir 
dessa realidade, foi surgindo nomes para definir a virtualização. 
Realidade virtual e ciberespaço são apenas uns dos diversos 
exemplos, palavras que se popularizaram.

Quando Lévy, no decorrer de suas obras, propõe-se 
ao estudo virtual e dos processos de virtualização, 
ele praticamente passa a se referir ao virtual como 
algo que existe como realidade “re-conhecível” e 
“re-apresentável”, mas que, em um movimento 
de desterritorialização, passa a existir como 
dimensão que não ocupa um local definido dentro 
de um espaço (LOPES, 2005, p.102).

Aprendemos em sala que com a expansão das tecnologias 
digitais, a sociedade sofre uma influência forte dessa cultura. 
Tivemos dificuldade em reconhecer que o ciberespaço, que é o 
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espaço das comunicações por redes de computação, amplia assim 
uma universalidade, ou seja, a consequência desse fato é a criação 
de labirintos. 

NÃO QUERER OU NÃO SABER
UTILIZAR AS TECNOLOGIAS

Em nossa aula, discutimos uma parte da tese do professor 
Alaim Souza Neto com o texto Não querer ou não saber usar as 
tecnologias, relatando uma pesquisa feita pelo autor em algumas 
instituições sobre o uso das tecnologias digitais pelos professores. 
Nessa pesquisa, alguns professores acham necessária a presença 
das tecnologias em sala, porém a maioria faz pouco uso devido à 
insegurança e por achar que as tecnologias digitais causam muitos 
impactos negativos no contexto educacional, muitas vezes, pela 
falta de auxílio pedagógico e técnico.

Em nossa percepção, os professores utilizam pouco as 
tecnologias em sala devido à falta de instrução e a insegurança, 
sendo necessária uma formação melhor, e não somente exigindo 
o uso delas. O educador precisa estar ciente do conhecimento das 
disciplinas que ensina, procurando sempre fazer uma relação com 
a cultura digital que nos cerca, saindo muitas vezes das apostilas 
e trazendo algo novo para seus alunos, sempre lembrando que 
as inovações sozinhas não chegam a nenhum lugar. Porém, com 
o auxílio de algumas ferramentas de ensino pedagógico, pode 
ocorrer mudanças. 
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DO QUADRO NEGRO A LOUSA DIGITAL, 
A HISTÓRIA DE UM DISPOSITIVO ESCOLAR

O quadro negro, historicamente falando, sempre foi um 
objeto de construir conhecimento e transformar gerações, sendo 
assim o centro das salas de aulas. Era utilizado não somente para 
escrever conteúdos, mas como forma de advertência ou punições. 
Somente depois que os alunos tivessem uma caligrafia perfeita, 
era cedido pequenas lousas para que pudessem escrever a tinta.

No atual período, o quadro somente mudou de cor, 
continua sendo o centro das atenções e a principal estratégia para 
ministrar as aulas, dando lugar também às lousas digitais, que 
em apenas um toque mostram fotos, vídeos e até mesmo tendo a 
possibilidade de escrever ao vivo. É facilmente perceptível que 
muitos educadores não conseguem ministrar suas aulas sem ter 
como principal auxílio o quadro, seja ele de qualquer cor, porém, 
alguns ministram suas aulas com o auxílio da lousa digital, 
interagindo mais com seus educandos e procurando ficar o mais 
próximo possível da era dos chamados nativos digitais.

Vemos então, que mesmo com passar dos anos, as aulas 
são organizadas sempre com um modo de apresentações visuais, 
seja nos quadros básicos ou nas lousas digitais, como uma forma 
de manter a atenção dos alunos e, muitas vezes, para que os 
professores não se percam nas explicações. Vimos em sala, o 
documentário da professora e filósofa Viviane Mosé que relata 
os desafios da educação contemporânea, em que as tecnologias 
digitais estão sendo integradas à educação. As tecnologias não 
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destroem as crianças se usadas de forma correta, pois ao mesmo 
tempo em que há malefícios, possui uma grande possibilidade de 
benefícios.

Cabe aos praticantes ordinários da vida cotidiana 
escolher a que lance recorrer em cada ocasião, 
praticantes esses que, servindo-se de táticas, 
não enxergam o jogo em sua totalidade, mas 
transformam o cotidiano por meio do consumo 
ativo (uso), “produzindo suas maneiras de fazer” 
(ROSA; CARRERI; RAMOS. 2012, p.108).

Nesse contexto vemos que as lousas digitais interativas 
já estão inclusas em muitas instituições de ensino, mas há 
controversas quanto aos seus usos. Educadores alegam que por 
estarem em sala de aula, necessitam e são obrigados a utilizar, 
mesmo sem capacitação, e acabam por chegar às salas de aulas 
despreparados para aplicar a tecnologia. Com essa insegurança, 
acabam fechando as lousas e escrevendo no seu bom e velho 
amigo: o quadro negro.

EDUCAÇÃO E RESISTÊNCIA

Como já enfatizamos inúmeras vezes no decorrer 
deste artigo, os profissionais de ensino não possuem um estudo 
voltado à apropriação das tecnologias e mídias digitais. Há, ainda, 
certa resistência em usar as tecnologias em sala de aula porque 
não sabemos utilizar e muito menos criar métodos pedagógicos 
que fortalecem o ensino. Em uma das aulas, vimos um vídeo do 
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YouTube chamado I Rest My Case, o qual abordou a seguinte 
temática: As escolas mudaram? Quem cria a grade curricular 
escolar? Devido a esses questionamentos, achamos de extrema 
importância discutir sobre o currículo e reformas na educação. 

Os reformistas da chamada grade curricular, na maioria 
das vezes, não pisaram dentro de uma sala de aula e não sabem 
como é o ensino na prática, formando ideias que não favorecem 
os alunos e os professores. Em nossa concepção vivemos, 
literalmente, numa grade, seguimos padrões pré-estipulados 
por pessoas que não vivem a nossa realidade, e julgam-se 
conhecedores da verdade. Vemos as tecnologias digitais, como 
uma forma de progresso. É muito cômodo dizer somente que não 
sabe como usar as tecnologias, mas a palavra-chave que pode 
mudar tudo é o conhecimento. 

[...] o objetivo principal não é descobrir, mas 
refutar o que somos. [...] Não é libertar o indivíduo 
do Estado e das instituições, mas libertarmo-nos, 
nós, do Estado e do tipo de individualização que 
vai ligado a ele. É preciso promover novas formas 
de subjetividade (FOUCAULT apud LARROSA, 
2002, p. 84).

O conhecimento transforma e muda gerações, liberta e 
nos torna autônomos. Ao longo das aulas, crescemos e vimos que 
podemos usar diferentes formas de tecnologias para estimular o 
processo infinito de aprendizagem. Deve existir a mediação, em 
que o professor tem a responsabilidade de conduzir as aulas, ou 
seja, vemos as tecnologias como emancipação. 
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APONTAMENTOS FINAIS

As dificuldades, tanto para escrever como para entender, 
foram inúmeras e grandiosas, porém buscamos expressar o nosso 
entendimento da melhor forma, com o auxílio das discussões que 
fizemos em sala de aula. Lemos e relemos, pensamos, digitamos 
e, com certeza, apagamos. As dificuldades só serviram como uma 
alavanca para tentar até conseguir. 

Chegamos ao ato final para este artigo. Observamos que 
a educação é um processo que jamais se finda. Nossa formação 
começa no dia em que nascemos e não para. O processo 
educacional, na escola, precisa adaptar-se à realidade de seus 
alunos, o meio em que eles vivem e, juntamente com a família, 
realizar um processo que beneficie o futuro dos educandos. 

O Estado tem um papel primordial, pois é ele que 
orienta o que o aluno deve aprender. No nosso entendimento, é 
necessário rever alguns conceitos que desrespeitam os alunos e 
professores, reformular estratégias metodológicas que acabaram 
enraizando-se. Ao longo do tempo, a concepção de educar alterou-
se, conforme a sociedade também passava por mudanças. Dessa 
forma, os alunos, adquiriram identidade e espaço no mundo, 
mostrando que a educação deveria adequar-se para incluí-la na 
sociedade e proporcionar um desenvolvimento pleno.

Outro elemento que merece destaque é a função do 
educador enquanto mediador, pois é ele quem pode transformar. 
Levando em consideração que o aluno, em diferentes idades, 
requer a orientação de um adulto para concluir certas atividades, 
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o professor passa a desempenhar um papel primordial para o 
processo de ensino-aprendizagem na educação. Atualizando-
se sempre, precisa pensar sua prática de maneira crítica, 
vislumbrando uma educação adequada para seus educandos. 
Enquanto ser inserido em uma cultura, em um espaço e em um 
determinado tempo histórico, o aluno aprende a se relacionar com 
o mundo e com o outro. 

O que me parece fundamental para nós, hoje, 
mecânicos ou físicos, pedagogos ou pedreiros, 
marceneiro ou biólogos é a assunção de uma 
posição crítica, vigilante, indagadora, em face da 
tecnologia. Nem de um lado, demonologizá-la, 
nem, de outro, divinizá-la (FREIRE, 1992, p. 13).

Concluímos que as tecnologias digitais servem como um 
método de auxílio para a educação. Novidades são sempre bem-
vindas, os alunos se sentem atraídos e, por esse fato, o professor 
não precisa se prender ao giz e ao quadro. Alguns professores 
fingem que não possuem as tecnologias e não as utilizam, mas 
paramos para pensar e vislumbramos que a maioria dos alunos 
tem acesso à internet e possui computadores, celulares e tablets. 
Com isso, se utilizarmos as tecnologias digitais entramos em 
maior contato com os educandos. 
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RESUMO: Neste breve artigo, relataremos os conhecimentos 
adquiridos no decorrer das aulas na disciplina de Educação 
e Tecnologias, ministrada pelo professor Alaim Souza Neto. 
Também vamos expor nossas experiências e dificuldades 
enfrentadas no decorrer desse semestre. Apontaremos os grandes 
problemas para a inserção das tecnologias digitais dentro do 
âmbito escolar, e porque os professores têm tantos receios para 
o usá-las. Salienta-se que em nosso entendimento precisamos das 
tecnologias digitais para ensinarmos os jovens da era digital.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais. Educação. 
Insegurança.
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INTRODUÇÃO

Apresentaremos um artigo autobiográfico somado com 
as referências bibliográficas dos textos trabalhados na disciplina 
de educação e tecnologias, oferecida pelo professor Alaim Souza 
Neto, no Centro Universitário Municipal de São José, na segunda 
fase do curso de Pedagogia.

Nossa curiosidade teve iniciou quando olhamos a grade 
curricular e nos deparamos que nesse semestre teríamos uma 
disciplina chamada Educação e Tecnologias. Começamos a nos 
questionar sobre ela, surgindo perguntas como: O que seria essa 
disciplina? O que iríamos aprender? Qual é a importância de 
estudar tecnologia? O que a tecnologia tem a ver com educação?

Essa curiosidade e ansiedade só aumentou quando 
tivemos a primeira aula, conhecemos então o professor Alaim, 
que nos ministraria a disciplina. Um professor que já chegou 
causando com sua sinceridade e seu modo de ser diferente dos 
demais professores. Tivemos então a indicação do primeiro texto 
para a próxima aula. 

Percebemos que o tema era muito mais abrangente do 
que imaginávamos, e que estávamos enganadas quando achamos 
que seria uma disciplina de fácil entendimento, pois já tínhamos 
conhecimento do tema tecnologia. No entanto, compreendemos 
que estudaríamos além do que já sabíamos, aprendendo como 
aplicá-las dentro da sala de aula e como integrá-las ao plano 
escolar, trazendo o aprendizado por meio dela.
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O PRIMEIRO CONTATO COM A DISCIPLINA

O primeiro texto trabalhado foi Toxicômanos de 
Identidade, que nos traz a globalização como foco, mostrando 
alguns dos seus pontos positivos e negativos. Como ponto 
positivo, possibilitou-nos acesso a tudo em muito pouco tempo, 
nos trouxe inovações tecnológicas e mais facilidade para o nosso 
dia a dia. Mas, infelizmente, também nos trouxe pontos negativos 
com o acesso das mídias.

As mídias nos possibilitaram um leque de informações 
e invenções, mas ao mesmo tempo nos trouxeram coisas ruins 
como as indústrias farmacêuticas e os comerciais de televisão que 
nos impõem um padrão de beleza no qual um corpo sarado é tudo, 
fazendo com que pessoas tomem medidas drásticas para alcançar 
esse objetivo. 

Nessa mesma aula passamos a compreender que 
tecnologia é uma ferramenta e que o professor precisa saber lidar 
com ela, devendo sempre estar atualizado já que as TD20 estão em 
constantes mudanças. O professor deveria olhar elas como um 
meio para facilitar o seu trabalho e não como algo a mais para se 
preocupar.

Os docentes precisam saber adequar suas aulas e seus 
ensinos de acordo com a nova tecnologia, se adaptar, descobrir 
como usá-la, sem medo de errar. Ela pode ser utilizada para 
organizar nossas aulas, disponibilizar conteúdos, para o 

20Tecnologias Digitais (TD) - refere-se ao termo Tecnologias Digitais.
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planejamento e elaboração das atividades, entre outras funções. 
Isso não significa deixar os outros métodos de lado, mas estar 
sempre buscando interagir as ferramentas digitais com as demais 
metodologias.

O CONHECIMENTO DEVE SER COMPARTILHADO

Os professores podem buscar informações com os que 
já conseguiram a integração com as TD. Como vimos na palestra 
do professor Elis Lopes da Silva21, existem dificuldades com 
as inovações tecnológicas dentro da sala de aula, apresentando 
desconforto, receio e até medo de passar vergonha na frente dos 
alunos por não saber mexer no equipamento. É importante buscar 
ajuda com outros pedagogos, assim um pode ajudar o outro 
trocando informações e experiências. 

Essa troca de conhecimento e auxílio mútuo foi 
percebido durante as apresentações dos trabalhos em sala de 
aula, na dificuldade que cada um teve, mas com a ajuda do 
outro conseguiram manifestar suas ideias, colocar em prática o 
que viram. Até mesmo quem nunca tinha a ferramenta facebook 
passou a aderir a rede social.

Dessa forma, entendemos que o professor precisa estimular 
e desafiar seus alunos nessa nova geração tecnológica, fazer com 

 21Elis Lopes da Silva * Doutor em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Bacharel em Ciências da Computação 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 
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que suas aulas sejam agradáveis e motivadoras, algo que desvie a 
atenção do estudante para a aula. As tecnologias digitais podem 
ser sim usadas para o ensino aprendizagem, cabendo ao professor 
demonstrar aos seus alunos que ela não serve só para diversão.

A IMPORTÂNCIA DAS ESCOLAS

De acordo com Young (2007), a escola é parte fundamental 
para a vida do aluno, pois nela ele vai obter informações, aprender 
sobre diversos temas e vão expor seus conhecimentos. Esses serão 
levados tanto para a sua vida profissional quanto para a pessoal. 
O autor cita ainda, dois tipos diferentes de conhecimento: dos 
poderosos e poderoso.

Entendemos como conhecimento dos poderosos aquele 
que é passado pelos detentores do saber (professor), no qual 
é exposto todo o seu conhecimento. O problema é que muitos 
professores se sentem superiores aos seus alunos e não levam 
em conta o conhecimento trazido por eles. Já o conhecimento 
poderoso é aquele que transmite conhecimento, que vai além do 
senso comum, permitindo ter compreensão e proporcionando o 
poder de transformação (YOUNG, 2007).

VIRTUALIZAÇÃO E SOCIEDADE DIGITAL 

Percebemos que a virtualização trouxe modificações para a 
sociedade digital, mas que não especificamente modificou o contexto 
social, apenas nos possibilitou novas formas de socialização.
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As tecnologias trouxeram mudanças significativas 
na sociedade, moldaram a nossa forma de nos 
comunicar, reinventaram o nosso cotidiano e 
funcionam como uma extensão do nosso corpo. E a 
cada surgimento de novas tecnologias a sociedade 
modifica-se (ALMEIDA; NETO P., 2015, p.397).  

Assim passamos a ter acesso a novas informações, 
tudo muito no imediato, e também nos possibilita novas formas 
de raciocínio e conhecimento ampliando o nosso universo de 
informações. Na educação podemos perceber que as tecnologias 
trazem novas formas e possibilidades diferentes para o ensino, 
intensificando a criação de textos, fotos e vídeos auxiliando na 
aprendizagem, tornando o saber cada vez mais amplo.

Como estudantes de Pedagogia, percebemos que o 
uso das tecnologias em sala faz diferença, pois sentimos falta 
disso, desde nosso ensino fundamental, médio e até mesmo no 
superior não percebemos a tecnologia sendo usada como ensino 
aprendizagem. Notamos que na aula de Educação e Tecnologias 
até ocorre tentativas, porém, o professor fica limitado, pois a 
instituição não possui suporte para que isso aconteça.

DO NÃO SABER AO NÃO QUERER 

Será que os professores realmente não querem usar as 
tecnologias ou não sabem usar? Para nós os dois estão interligados 
o não saber leva o não querer causando o constrangimento, o medo 
e a insegurança já que não sabem usá-los nas práticas escolares 
para o ensino aprendizagem.
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O professor sabe usar a tecnologia no seu dia a dia, mas 
quando o assunto é ensinar por meio dessa, parece que tudo se 
complica, como se nunca tivessem o contato com essa ferramenta, 
o medo o domina por não saber adaptá-la para a educação e para 
os seus alunos.

Outro fato que pode estar relacionado a esse medo, é 
a figura pronta e idealizada que existe do professor no qual é 
atribuído a ele o ser que sabe tudo o detentor do conhecimento, 
trazendo com isso grandes responsabilidades. (MENDES; NETO; 
SEPTIMIO, 2016).

Sabemos que as dificuldades ocorrem não só porque 
lemos isso nos textos, mas sim porque sentimos na pele quando 
tivemos que apresentar para a turma uma tecnologia. Houve 
desconforto e até medo do notebook não funcionar, ou do arquivo 
não abrir. Tivemos vergonha também por ter que pedir ajuda para 
alguém que sabe mais do que nós, quando percebemos que não 
conseguimos.

Sentimos todas essas emoções quando nos foi proposto 
apresentar uma tecnologia. Passamos por muitas dificuldades para 
acharmos um que fosse mais fácil para usarmos e explicarmos, 
mas mesmo assim ficamos dias para conseguir manusear. Depois 
de muito treinar ainda não estávamos seguras, e confessamos que 
a pressão de talvez não conseguir nos apavorava.

Quando tivemos que baixar vídeos, observou-se ser 
um processo deveras complicado com baixar, fazer download, 
copiar link, salvar link, depois converter para então chegarmos 
ao resultado final. E agora foi salvo aonde? Aventuras que nunca 
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esqueceremos, é muito engraçado mais depois percebemos 
o quanto faltou isso, o básico de informática e de acesso às 
tecnologias.

Além dos sentimentos expressos acima, os professores 
citam outros impedimentos como: falta de infraestrutura, 
manutenção, tempo, experiência, apoio técnico e pedagógico, 
formação docente e entre outros. Para nós o principal ainda é 
o medo dos alunos saberem mais do que o professor, pois isso 
acabaria com a sua autoridade, além de desconstruir a figura do 
ser que tudo sabe e domina. No fim, a culpa é de qualquer coisa, 
de qualquer lugar menos dele próprio a final é muito mais fácil 
dizer o que está impedindo ele do que admitir quem possui medo. 
(NETO, 2015).

O que falta para o professor é perceber que a fluência 
digital é uma nova possibilidade que lhe trará novas experiências, 
facilitando o seu ensino, alegrando suas aulas e também atraindo 
a atenção dos alunos. Trazendo para ele a confiança de que 
tanto precisa, afinal nada melhor do que usar para se adaptar. O 
professor precisa olhar mais além, e parar de ver a tecnologia 
como algo para se preocupar e usá-la a seu favor, sendo um aliado 
e não um inimigo.

O QUADRO COMO CENTRO DO PODER

Se analisarmos todo o contexto histórico, entenderemos 
esse receio para usar as TD, já que os professores não são de uma 
era digital e sim analógica. Aprenderam com estudos severamente 
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curriculares, cresceram assim e vão reproduzir assim também 
quando forem ensinar. 

O quadro foi e ainda é a sua fonte de poder, a única coisa 
que mudou foi o material usado para a sua fabricação. O professor 
se sente poderoso quando possui um quadro e um giz em sua mão, 
até porque antigamente era considerado bom aquele que soubesse 
fazer uso do dele (BASTOS, 2005).

Observamos que muitos anos se passaram e isso ainda 
não mudou, evoluímos em alguns aspectos mais na educação não 
tivemos tanto sucesso. Talvez por isso os jovens achem a escola 
um lugar tão chato, pois possuem um ensino maçante e repetitivo 
nada de diferente é proposto. Os alunos sentem falta de algo a 
mais, então porque não usar as tecnologias já que é um meio tão 
atrativo para eles?

Já citamos porque isso não ocorre, ou melhor, 
apresentamos alguns motivos pelos quais os professores não 
conseguiram adaptar-se a esse modo de ensino. Iremos relatar 
agora um problema que não é de responsabilidade do professor e 
sim da sua instituição e até mesmo do governo que não possibilita 
aparelhos. Vamos falar agora da falta de infraestrutura.

Dados de uma pesquisa realizada pelo CETIC22 em 2012 
nos mostra que apenas 6% das escolas públicas brasileiras estão 
na lista daquelas que possuem quarenta e um computadores, sendo 

22Centro de Estudos Sobre Tecnologia de Informação e Comunicação. Criado 
em 2005, é o departamento do NIC.br responsável pela coordenação e publica-
ção de pesquisas sobre a disponibilidade e uso da internet no Brasil.
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que nem todos eles funcionam. Se formos ver só 3% desses estão 
em estados bom para o uso. Podemos perceber que a infraestrutura 
ainda é uma limitação no processo de aprendizagem, não sendo 
só de responsabilidade do professor. (NETO, 2015).

Outros motivos apresentados pelos professores para 
não usar as TD, consiste em uma possível perda de autoridade 
dentro da sala de aula e a falta de tempo. Para eles o uso cria 
uma bagunça ficando fora do seu controle perdendo assim a 
autoridade e desistindo do mesmo. Relatam também que usar as 
TD ocupam muito tempo das suas aulas, tempo esses que estão 
sendo desperdiçados para o ensino curricular. (NETO, 2015).

Apresentamos todos os impedimentos frente aos 
professores para o uso das tecnologias, mas não podemos só culpar 
os professores, porque mesmo que eles busquem uma formação 
para conseguir usar as tecnologias não possui uma garantia, pois 
não existe formação adequada para esse tipo de aprendizagem.

O USO COMO INCENTIVO 

Até aqui foram expostos motivos e barreiras para o não 
uso das tecnologias, mas agora mudaremos um pouco nosso 
raciocínio para o uso. Para os professores que utilizam as TD 
como se sentem em relação a isso? Perceberam uma diferença em 
seu ensino ou na aprendizagem dos alunos? O uso trouxe ânimo 
ou desânimo para os professores?

Os professores que aderiram as tecnologias em suas aulas 
se sentiram muito mais animados e motivados, sentimentos esses 
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que também podem ser notados em seus alunos. Perceberam que 
as tecnologias despertaram o interesse dos alunos pelas aulas e 
pela disciplina, passando assim a ter um ensino mais flexível e 
animador. (NETO,2015).

Vencer o medo e a insegurança é difícil, porém 
quando isso ocorre acredita-se que os efeitos sejam fantásticos, 
contribuindo não só para a autoestima e facilidade para o professor, 
mas também tornando o seu trabalho um ambiente mais alegre 
e diversificado. O professor pode assim desconstruir a ideia de 
escola árdua e ensino maçante, mostrando que existe um ensino 
aprendizado mundo mais interessante para uma era tecnológica 
que vai muito além do quadro.

Segundo Neto (2015), o não saber não deve ser usado 
como coluna de apoio para o ser impotente, aquele que não 
consegue aprender e sim o contrário, esse não saber deve ser 
usado como incentivo para o aprender, para potencializar seu 
ensino, trazendo inspiração para ele e para seus alunos.

APONTAMENTOS FINAIS 

Das aulas de Educação e Tecnologias levaremos lições 
muito importantes, que vão nos servir para toda nossa caminhada. 
Lembraremos das aulas na qual o professor sempre dizia para não 
termos medo de usar as tecnologias, mexer aqui, mexer ali, mas 
não ter medo.

Com o professor aprendemos que precisamos sempre 
estar preparados para novas mudanças, que existem muitos 
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pedagogos, no entanto poucos são qualificados. Devemos correr 
atrás dos nossos objetivos porque a faculdade não é para ser 
elogiado, mas sim para sabermos no que estamos errando e no 
que precisamos melhorar.

As aulas de sextas-feiras à noite nos renderam grandes 
risadas e nos trouxeram grandes ensinamentos. Demoramos 
um pouco para entendermos uma expressão muito usada 
pelo professor, mas com a elaboração deste artigo passamos a 
compreender que realmente “acabou a brincadeira”.
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UM OLHAR  DIFERENCIADO SOBRE A EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIAS DIGITAIS: O PONTO DE VISTA 

DO ALUNO E FUTURO PROFESSOR

Nicoli Martins23

Alaim Souza Neto24

RESUMO: Este artigo autobiográfico na perspectiva da 
autoformação tem como objetivo relatar as experiências vividas 
nas aulas de Educação e Tecnologias, no segundo semestre de 
2016. Veremos as dificuldades encontradas em sala de aula, e 
também falaremos sobre o assunto principal exposto e discutido 
em sala, aprofundando a nossa opinião, e experiências vividas 
durante as aulas. O assunto principal está em torno das tecnologias 
digitais, o porquê de tanta resistência em relação a esse assunto 
por parte dos professores, e também a nossa própria resistência.

Palavras-chaves: Alunos. Professores. Tecnologias Digitais. 
Emancipação.

INTRODUÇÃO

Nas aulas de Educação e tecnologias percebemos que 
os professores têm uma lista com várias desculpas para não usar 

23Acadêmica da terceira fase de Pedagogia da Universidade USJ.
24Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades 
docentes para o uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE 
da UDESC com tese sobre o aprender e ensinar com as tecnologias digitais. 
Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso de Pedagogia da 
Universidade São José - USJ. 
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as tecnologias digitais como ferramenta pedagógica. Algumas 
delas são: insegurança, falta de domínio, e o descontrole dos 
alunos em sala. Para Neto (2015), o impedimento que mais se 
destaca e o fato de os alunos saberem mais sobre tecnologias 
digitais que os professores. Porém, o grande medo desses 
professores é perder o domínio que exercem sobre seus alunos, 
porque o professor é visto como o poderoso, o que sabe de tudo, 
porém tem um enorme medo de que a aula que preparou com 
as tecnologias digitais acabe dando problema e não consiga 
resolver, pois todos sabemos que os alunos têm um domínio 
maior das tecnologias digitais, com isso o professor passaria a 
não ser mais o que sabe de tudo, pois o aluno acabaria resolvendo 
o problema.

[...] O sentimento de insegurança emergiu 
em meio a outros, como: medo, desconforto, 
desconfiança, desinteresse, falta de entusiasmo e 
confiança. São sentimentos relacionados ao medo 
de mostrarem que há coisas que não sabem fazer 
ou conhecimentos que não dominam (NETO, 
2015, p. 219).

Para o professor, o método tradicional de ensino é mais 
confortável. Para Benevides e Neto, a escola é como uma prisão, 
em que os alunos ficam sentados em suas carteiras enfileirados 
de frente para o quadro, assim o professor consegue vigiar e 
manter a disciplina (2011, p. 28). “[...] Trata-se de organizar o 
múltiplo, de se obter um instrumento para percorrê-lo e dominá-
lo, trata-se de lhe impor uma ordem”. (FOUCALT,1977, p.135). 
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Sabemos que para a atual geração de alunos as aulas tradicionais 
já não são mais tão eficazes, e uma boa escolha para ter atenção 
dos alunos é trabalhar com as tecnologias digitais, com isso além 
de ter a atenção dos alunos vai despertar o interesse, e também 
aumentar as discussões sobre o assunto da aula, tornando mais 
dinâmica. 

 Porém sabemos que nem todas as escolas têm 
infraestrutura adequada para usar as tecnologias digitais em 
sala, pois essa é uma justificativa do professor para não utilizar 
as tecnologias digitais, mesmo sendo uma desculpa frequente 
entre os professores sabemos que é sim um impedimento, muitas 
escolas não têm nem mesmo uma sala de informática adequada, 
mesmo essa questão sendo usada como desculpa sabemos que é 
uma realidade vivida atualmente na maioria das escolas públicas 
brasileiras. 

   Até mesmo nós alunos temos resistência às tecnologias 
digitais, ao novo. O professor fez uma proposta de uma tarefa 
diferente, que tira as pessoas da sua zona de conforto, temos a 
tendência de ficarmos com receio. Foi o que aconteceu quando 
o professor propôs uma extensão da sala de aula, usando o 
facebook25, para mandar textos, vídeos e matérias que auxiliariam 
as aulas. Algumas pessoas que não tinham facebook acabaram 
fazendo, para ficar por dentro dos assuntos, com o passar do 
tempo acabamos nos acostumando com a ideia de utilizar as redes 
sociais para auxiliar no nosso dia a dia acadêmico.

25Facebook é uma rede social muito utilizada pelas pessoas na sua vida pessoal.
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EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NA AULAS 
DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Dizem que a primeira impressão é a que fica26. Podemos 
dizer que a nossa primeira impressão sobre a disciplina educação 
e tecnologias não foi tão boa, foi uma mistura de sentimentos, de 
medo, receio e estranheza. Tenho que confessar que eu esperava 
mais das aulas, esperava ser mais provocada para sair da zona 
de conforto, muitas vezes esperava da aula algo que saísse do 
sentimento de estranheza e passasse para prática, mas sinto que 
não sai dessa zona de conforto. Contrapondo a minha frase inicial, 
eu não acho que a primeira impressão é a que fica, no primeiro 
dia de aula eu achei que o professor ia ser um “carrasco”, mas ao 
passar das aulas vi que não era bem isso acho que o sentido para o 
professor ter se mostrado dessa forma serve como reflexão, para 
repensarmos nossos conceitos, para quebrar os paradigmas.

A fala da mestranda Geovanna na palestra que ela 
ministrou em sala nos fez refletir, ao mesmo tempo nos assustou, 
já nos fazendo imaginar o que vamos passar, mas abriu os nossos 
olhos para a realidade, porém só vamos saber como é mesmo o 
mestrado quando chegarmos lá, um passo de cada vez, sem se 
apresar, se afobar, respirar fundo, e aí sim quando chegar a hora 
de fazer estaremos preparados para todos os desafios do mestrado.

Seminário, o tão temido, sabemos que as nossas escolas 
não nos ensinam a oratória, e sim nos deixam com medo, um 

26Essa frase é um dito popular.
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dos nossos grandes medos foi o seminário, ficar na frente de 
tanta gente sempre nos causou calafrios, esse medo ainda não foi 
totalmente superado, mas a preocupação é menor, e a tremedeira 
também, o não saber falar em público causa medo, estranheza, 
mas com estudo e dedicação aos poucos esse medo vai sendo 
superado.

  O nosso seminário deu um pouco de trabalho, porque 
não lembrávamos mais como se utilizava powerpoint 27, pois já 
fazia um bom tempo que não utilizávamos. Depois de pensar e 
pesquisar muito o que iriamos levar para apresentar, acabamos 
escolhendo dois aplicativos: passei direto28 e Agenda do estudante29, 
pensamos em trazer esses aplicativos para ajudar os colegas de 
sala, principalmente o segundo aplicativo, estávamos perdidos 
com as tarefas, então pensamos que iria ser bom mostrar um 
aplicativo que ajuda-se a todos, e ficamos muito impressionados  
quando vimos que algumas pessoas estavam usando.

A palestra do professor Eli Lopes da silva nos mostrou 
na prática como a mediação pode fazer a diferença. No projeto 
que ele trabalhou com professores, demostrou que a mediação é 
muito importante. Ele foi mediador de um grupo de professores 
em que o objetivo era usar as tecnologias digitais nas aulas, 
montou as aulas junto com os professores, auxiliando e ajudando 

 27Um programa de computador que serve para fazer slide.
28É um aplicativo que conecta alunos de várias universidades, para compartilhar 
conteúdos e conhecimento.
29É um aplicativo, como já diz o nome é uma agenda que serve para organizar 
matérias, horários, notas e tarefas a fazer, podendo marcar uma data para 
despertar lembrando que tem tarefa a ser feito.
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sempre que preciso. Qualquer um pode aprender, até mesmo o 
que tem dificuldade, tudo depende do mediador (professor). 

Sabemos que a nossa atual educação não é emancipadora, 
ela é uma educação bancária, segundo Patto (2006) a educação 
bancária nada mais é do que o professor como dominador do 
conhecimento preencher a cabeça vazia dos seus alunos, como 
quem deposita dinheiro em um banco (2006, p. 61-77). A nossa 
educação ainda é assim mais não de uma forma explicita, os alunos 
decoram as matérias para passar no vestibular, ou seja, o melhor 
de uma coisa que ele não vai levar para sua vida pessoal, porque 
meses depois ele não vai se lembrar das matérias, simplesmente 
por que não aprendeu nada, só decorou os conteúdos.

São essas práticas que nos fazem parar para pensar, 
pois a nossa sociedade capitalista ainda está interligada com a 
educação, onde se vende um determinado tipo de educação, pois a 
sociedade tem interesse em comprar, esse “negócio educacional” 
pode ser visto nos cursinhos pré-vestibular, e também nas grandes 
escolas particulares, porém o interesse não é ensinar a pensar, a 
ser crítico, ensinar a oralidade, e sim ensinar a passar em uma 
universidade pública, em que a maioria dos alunos são os que 
tem grande poder aquisitivo, porque conseguem pagar escolas 
particulares ou cursinho pré-vestibular.

Precisamos alterar nossas crenças e posturas 
sobre como aprendemos e como ensinamos, 
provocando transformações significativas nas 
nossas concepções e práticas. Nesse sentido, vejo 
na fluência digital um impulsionador para pensar 
essas transformações que buscamos não só porque 
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podem conduzir o professor para um processo 
de aprender com o aumento da sua motivação 
profissional na medida em que proporciona mais 
segurança e fortalecimento da sua identidade 
docente e, por isso, a vejo como um momento de 
iluminação em meio às práticas de uso das TD 
(NETO, 2015, p. 220 - 221).

O ensino tem sim que ser repensado, não só nas escolas 
privadas, mas também nas públicas, os alunos merecem sim abrir 
seus horizontes, aprender a pensar, a falar, se expressar, merecem 
ter uma educação emancipadora, uma educação mediada onde a 
aula gira em torno da produção de conhecimento do aluno, não 
somente para o trabalho.

Os resultados indicam a emergência de um novo 
sujeito de aprendizagem com processos cognitivos 
distintos e novas demandas sociais. Essas 
condições impõem um redimensionamento dos 
saberes e das atitudes de professores e especialistas 
em educação (BORGES; OLIVEIRA, 2016, p. 
420).

As tecnologias digitais podem ser um grande aliado nas 
aulas, despertando o interesse dos alunos para a matéria proposta, 
um exemplo que tivemos foi na palestra do professor Nelito, que 
buscava dar autonomia a seus alunos, ele tinha um projeto em 
que os seus alunos estudavam e faziam um vídeo para explicar a 
matéria proposta por ele em suas aulas de física, assim as aulas 
acabam saindo só da teoria e acabam indo para a pratica, esse é 
um exemplo bem-sucedido de emancipação e mediação.
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Os seminários da turma foram importantes, todos 
abordaram temais interessantes e que estão nos auxiliando em nosso 
dia a dia, mas um deles chamou bastante a atenção, mesmo tendo 
que trocar de sala, pegar outro notebook e baixar o programa, esses 
imprevistos podem acontecer quando utilizamos as tecnologias 
digitais, mesmo assim foi ótima a apresentação do programa 
Stellaruim30, nosso colega utiliza esse programa em suas aulas, em 
que mostra todas as constelações, planetas e galáxias, tornando a 
aula interativa, e acaba despertando o interesse dos alunos sobre o 
assunto que muitas vezes só no papel não é interessante.

[...] desse modo, emergem os sentimentos de falta 
de confiança e insegurança profissional frente 
ao desafio de usá-las com os alunos, porque 
desestabilizam a sua identidade docente em 
função de dar mais trabalho e ocupar mais tempo 
da atividade docente, bem como falta de apoio 
técnico e pedagógico (NETO, 2015, p. 218).

    O que podemos perceber durante as aulas é que a 
falta de apoio técnico e pedagógico, e um olhar mais centrado 
nas tecnologias digitais e seus objetivos pedagógicos faria toda a 
diferença, os professore se sentem seguros a utilizar as tecnologias 
digitais na sua vida pessoal mais não se sentem da mesma forma 
ao utilizar no seu cotidiano escolar. “[...] Assim, um professor bom 
usuário ou fluente digitalmente na vida pessoal não significa dizer 
que tem a mesma usabilidade na escola [...]” (NETO, 2015, p. 218).

30Stellarium é um planetário de código aberto para computador. Ele mostra um 
céu realista em três dimensões.
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[...] se a transformação da cultura escolar não 
está somente na figura do professor, muito menos 
está na tecnologia em si. Por isso, aprender a 
usar as TD ou simplesmente conseguir fazer 
usos dessas TD na escola não será suficiente para 
haver mudanças pedagógicas. É preciso avançar, 
compreendendo aquilo que poderia ser feito 
com elas pedagogicamente, começando pela sua 
apropriação técnica, para depois avançarmos para a 
pedagógica (NETO, 2015, p. 223 – 224).

   Os textos que o professor expos nas aulas abriram a 
nossa “mente” para a nossa futura prática docente, mostrando 
que os nossos futuros alunos têm uma forma de pensar diferente, 
começando na infância, as brincadeira não são mais as mesmas, 
hoje uma criança prefere jogar um jogo online do que brincar 
de bola, eles estão crescendo junto com as tecnologias digitais, 
o que muitas vezes parece estranho para nós que não cresceu 
convivendo com as TD, e legal e até mesmo fácil de utilizar para 
essas crianças, temos que abrir nossa mente para o novo para 
podermos entender nossos alunos. 

Penso que suas soluções ainda estão longe do fim em 
meio a cruzada cultural e tecnológica que temos pela 
frente, mas uma evidência fica: as velhas certezas e 
convicções pedagógicas já não funcionam mais com 
as TD [...]” (NETO, 2015, p. 224).

APONTAMENTOS FINAIS
   
Este texto tem como fim mostrar o que nós aprendemos 

nas aulas de educação e tecnologias digitais, de uma forma 
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autobiográfica, expondo nossas opiniões sobre os temas 
discutidos, tentando mostrar as nossas experiências, e o que 
pensamos. Percebemos que as tecnologias digitais estão presentes 
o tempo todo em nossas vidas, as crianças usam para jogar jogos 
online, e os professores usam no seu cotidiano para facilitar as 
suas vidas, mas quando o assunto é usar para dar aulas eles usam 
várias desculpas, alguns são: medo, insegurança, Desconforto 
(NETO,2015, p.219), dá mais trabalho para o professor, falta de 
controle das aulas, falta de estrutura tecnológica, entre outros que 
já relatei ao longo do artigo. 

  Outra coisa que também chama a atenção é que 
precisamos repensar o ensino como um todo, para aí sim termos 
uma educação emancipadora e ser mediados por nossos professores, 
e as tecnologias entrariam como grande aliadas nas aulas, trazendo 
a atenção do aluno para o tema e despertando o interesse. 

Em algumas partes do artigo expomos experiências 
vividas nas aulas como as palestras, da mestranda Giovanna, do 
professor Eli e também do professor Nelito, que nós passaram um 
olhar diferente sobre as tecnologias digitais e sobre o mestrado, 
também sobre os seminários mostrando as nossas dificuldades e 
porque escolhemos os aplicativos apresentados, falando também 
do seminário que mais chamou a nossa atenção, e também a 
importância dos textos que estudamos na disciplina que conseguiu 
fazer com que parássemos para pensar como seremos como 
futuros educadores.

O que ficou claro nas aulas de Educação e tecnologias 
digitais é que o professor não sabe dar aula com as tecnologias 
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digitais, pois na faculdade não tem uma aula própria para isso, 
só a teoria, então o professor aprende no seu dia a dia. O que 
realmente falta é vontade de aprender, pois o professor que quer 
utilizar as tecnologias digitais “corre” atrás para aprender, e assim 
passar uma aula mais dinâmica para seus alunos. 
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REFLEXÕES EM TORNO DA DISCIPLINA 
DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS NO 

CURSO DE PEDAGOGIA

   
Edineia Campos31

Alaim Souza Neto32

RESUMO: Com o objetivo de apresentar uma reflexão da 
realidade atual sobre o uso das Tecnologias Digitais na Educação, 
este artigo ressalta com base nos temas apresentados durante as 
aulas e minha percepção, a síntese das discussões sobre a tarefa de 
educar por meio das Tecnologias digitais. As considerações finais 
evidenciam meus sentimentos em relação ao uso das Tecnologias 
Digitais na prática pedagógica. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Educação. Prática 
Pedagógica.

APRESENTAÇÃO 
 

A partir das aulas de Educação e Tecnologias aplicadas 
pelo professor Alaim Souza Neto, no Curso de Pedagogia do 
Centro Universitário Municipal de São José, faço uma narrativa 

31Acadêmica da terceira fase do curso de Pedagogia do USJ.
32Pós-Doutorado em Educação pela UFSC com pesquisa sobre as subjetividades 
docentes para o uso de tecnologias digitais. Doutor em Educação pelo PPGE 
da UDESC com tese sobre o aprender e ensinar com as tecnologias digitais. 
Professor da disciplina de Educação e Tecnologias no curso de Pedagogia da 
Universidade São José - USJ.  
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sobre os textos trabalhados em sala de aula e demais práticas 
pedagógicas em torno das tecnologias digitais, bem como as 
palestras dadas pelos convidados e apresentações dos acadêmicos 
e suas ferramentas.

DOS TEXTOS TRABALHADOS EM SALA DE AULA

Já na primeira aula, trabalhamos o texto Toxicômanos 
de identidade - subjetividade em tempo de globalização de Suely 
Rolnik. É um texto bem complexo que aborda a questão da 
globalização e sua interferência na subjetividade. Logo no início 
do texto se fala como a globalização da economia aproximou 
universos diferentes, promovendo com isso um intercâmbio entre 
identidades. No meu ver isso faz com que as pessoas deixem de 
fazer a sua prática diária esvaziando-se da sua própria identidade 
para viver a identidade do outro, ou seja, querer ser igual ao outro.

Já na segunda aula, nossa formação estava voltada 
para o texto Docente na Era 3.0 de Rui Fava. O texto trata da 
questão que os educadores precisam inovar suas práticas usando 
as tecnologias, desapegar do hábito do modelo tradicional de 
ensinar, pois a educação virtual está ganhando cada vez mais 
espaço deixando para trás a educação real.

Os alunos estão tão familiarizados com a tecnologia 
que não aceitam um ensino entediante, exigindo um aprendizado 
motivador que o envolva por completo.

O professor precisa tomar consciência do 
movimento próprio das tecnologias digitais em 
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sintonia com a sociedade da informação, com a 
cibercultura e com o perfil comunicacional dos 
aprendizes. Estes são cada vez menos subservientes 
à lógica unívoca das mídias de massa, quando 
mais operam com o mouse, a tela tátil, as janelas 
móveis e tridimensionais que permitem mais que 
meramente olhar e assistir (SILVA, 2012, p. 254).

O professor tem que se dar conta que os alunos de hoje 
são digitais e que o modelo de ensino precisa ser renovado para 
que esses alunos possam ter sucesso no ensino aprendizagem.

Na aula seguinte, o texto abordado tinha como título 
Para quê Servem as Escolas? de Michael Young. O autor defende 
que é possível chegar a objetividade do conhecimento, isto é um 
conhecimento verdadeiro, onde o autor chama de “poderoso”, 
que vai além do senso comum permitindo aos indivíduos a 
refletir, compreender e agir sobre a realidade, para que possa 
criar condições para sua emancipação e plena realização social, 
profissional e pessoal. Michael Young faz também uma distinção 
entre dois tipos de conhecimento no âmbito escolar o “dos 
poderosos” e o “poderoso”. 

Os professores devem se perguntar “Para quê servem as 
escolas?”, significando que seu propósito é capacitar os alunos 
para adquirirem conhecimento no âmbito escolar, diferente dos 
encontrados no cotidiano ou em casa, onde o currículo tem que 
levar em consideração esse conhecimento que os mesmos trazem 
para a escola. 

Na quarta aula, o texto trabalhado foi a Virtualização e 
sociedade digital: reflexões acerca das modificações cognitivas 
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e identitárias nos sujeitos imersivos de Martha Kaschny Borges 
e Sandro de Oliveira. O texto fala das possíveis mudanças de 
identidades e cognitivas nos sujeitos da sociedade digital, chamados 
de imersivos. Com o crescimento do mundo virtual, são lançados 
na web milhares de novas informações acessadas a qualquer hora 
e qualquer local, surgindo assim vários novos termos a partir do 
virtual. “A incorporação de termos como virtual, virtualidade, entre 
outros, ao vocabulário cotidiano das pessoas demonstra o estágio 
atual de popularização dessas palavras” (2016, p. 421).

O próximo texto tratou sobre um capítulo específico da 
tese de doutorado do professor Alaim Souza Neto. Esse texto 
explana sobre as tecnologias, especificamente as tecnologias 
digitais, onde o autor defende a sua tese sobre a fluência digital, ou 
seja, que o docente tenha consciência da importância do uso das 
tecnologias digitais para o ensino dos conteúdos escolares, que 
ele deve aprender a usar e se apropriar desse uso frequentemente, 
tornando-se um fluente digital.

Nesse sentido, defendo a importância de o 
professor saber não só o conteúdo da disciplina 
que ensina, os saberes pedagógicos para seu 
planejamento e execução de sua prática e nem 
apenas uma motivação atitudinal e de inclinação 
para o uso das TD, mas também o desenvolvimento 
de capacidades relacionadas aos conhecimentos 
tecnológicos como saberes necessários no atual 
contexto da cultura digital (NETO, 2016, p 179).

O texto seguinte, do mesmo autor, Não querer ou 
não saber usar as tecnologias digitais? Um grito pela fluência 
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digital. No texto, o autor relata sua pesquisa feita em sua tese de 
doutorado, onde deixa claro que alguns professores questionados 
acham necessário o uso das tecnologias digitais em sala de aula, 
porém a maioria não faz uso delas por sentirem-se inseguros, com 
medo e até mesmo por não saberem usá-las. 

A falta de uma formação focada ao uso das tecnologias 
digitais e a falta de apoio pedagógico e técnico também são 
barreiras encontradas pelos docentes. Em sua tese Alaim defende 
cinco argumentos: O primeiro argumento está localizado nos 
usos e desusos das tecnologias digitais pelos professores. O 
segundo ligado a insegurança profissional dos professores para 
lidar com as tecnologias digitais em sala de aula. O terceiro 
trata da fluência digital, onde o autor defende como um saber 
a ser problematizado nas futuras formações com o objetivo do 
uso pedagógico das tecnologias digitais não só como acesso, 
mas também como experiência. O quarto argumento referente à 
relação entre a tomada de consciência e formação docente para o 
uso das tecnologias digitais. O último está relacionado ao processo 
de apropriação tecnológica que o professor necessita para poder 
aprender a ensinar com as tecnologias digitais.

Na sequência, o texto da aula seguinte se intitulava 
Do quadro-negro à lousa digital: A história de um dispositivo 
escolar, da autora Maria Helena Camara Bastos. O objetivo deste 
texto é trazer algumas notas sobre as origens e usos do quadro 
negro na sala de aula. O quadro negro, o branco, a lousa digital, 
são suportes da vida escolar. Houve uma evolução do quadro 
negro até a sua configuração atual, a lousa digital, que veio para 
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acompanhar o desenvolvimento da sociedade e integrar escola, 
docente e discente tornando as aulas mais atrativas, sendo o mais 
recente sucessor do quadro negro.

Infelizmente mesmo com a lousa digital, a maioria dos 
professores planeja suas aulas como um modo de apresentações 
visuais mantendo o hábito das práticas ultrapassadas não fazendo 
o uso do seu modo de interação muito mais atrativo para a geração 
digital.

Por último, tem-se o texto A lousa digital interativa: 
táticas e astúcias de professores consumidores de novas 
tecnologias de José Adolfo Mota de Almeida e Pedro da Cunha 
Pinto Neto. Esse texto identifica, por meio de uma pesquisa feita 
em escolas particulares e públicas, como alguns professores 
atuam em escolas que aderiram ao uso das lousas digitais em sala 
de aula.

Não houve um diálogo entre direção pedagógica e 
professores no processo de implementação das lousas digitais, 
assim tiveram que usar em suas aulas uma ferramenta que não foi 
escolhida por eles, no entanto houve uma resistência ao uso das 
lousas digitais. Alguns até gostaram da nova ferramenta. Mesmo 
assim os professores criaram táticas para sobreviverem diante das 
imposições feitas pelas instituições que exercem o poder.

DAS PALESTRAS DOS CONVIDADOS

A primeira palestrante convidada foi a professora e mestra 
em Educação, Geovana Passos, ex-aluna do USJ e do professor 
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Alaim Souza Neto. A palestrante falou sobre sua experiência 
com as tecnologias, nos dando informações sobre elaboração 
de trabalho de conclusão de curso. Buscou nos apresentar todo 
caminho percorrido no mestrado nas diversas atividades. Ficou 
claro para mim que é um caminho árduo, confesso que fiquei 
muito assustada e até desisti do Mestrado no momento.

A segunda palestra foi ministrada pelo professor Eli 
Lopes da Silva, doutor em educação pela UFSC, o qual nos 
apresentou sua tese de doutorado intitulada “Labirinto Rizomático 
de experiência com mídias digitais” ele coloca que não é porque 
existe as mídias digitais que devemos necessariamente usá-las. 
Na sua exposição defende o envolvimento dos professores nas 
tecnologias digitais na mesma lógica rizomática.

A terceira e última palestra foi proferida pelo professor 
Nelito José Kamers, mestre em Educação, apresentando sua 
dissertação de mestrado com o seguinte título: O youtube como 
ferramenta pedagógica no ensino de Física. A palestra deixou um 
grande legado, a ideia de que o aluno tem condições de buscar 
conhecimento a partir das tecnologias disponíveis. O professor 
deve explorar as potencialidades desses alunos sendo mediador 
do processo de aprendizagem dos mesmos.

APRESENTAÇÕES SOBRE USOS 
DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

        Das tecnologias digitais que vimos durante as aulas, 
destaca-se as seguintes: o Trello, ferramenta de gerenciamento de 
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projetos em listas extremamente versátil e que pode ser ajustada 
de acordo com as necessidades do usuário. O grupo sugeriu o uso 
da ferramenta para a organização das disciplinas; a agenda do 
Estudante, um aplicativo que ajuda seus usuários na organização 
o gerenciamento de horários de aulas, eventos, calendário e notas. 
É possível agendar notificações para não esquecer de entregar um 
trabalho ou devolver o livro emprestado da biblioteca. Um grande 
auxílio para organização dentro da escola; a ferramenta Visible 
Body apresenta imagens em 3D do corpo humano num todo ou 
órgãos, podendo movimentar e girar os órgãos para uma melhor 
visualização de todos os ângulos. O aplicativo é pago e muito 
interessante; a ferramenta Google Art e Culture, uma ferramenta 
que leva as pessoas a visitarem mais de 1000 museus do mundo 
além das obras de arte mundial e sem sair de casa. Além disso, 
tivemos acesso a várias outras ferramentas, como: twitter, 
instagran, youtube Edu, Facebook, Stellarium para o ensino de 
geografia, que se trata de um planetário de código aberto gratuito 
para uso no computador com funcionalidades de como utilizá-lo 
na visualização dos planetas e estrelas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias digitais estão presentes em todas 
as práticas sociais, exceto na escola como forma de ensino 
pedagógico. Usar a tecnologia digital na educação pode ser um 
grande desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, pois a escola 
precisa se adequar ao avanço tecnológico que cresce rapidamente 
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todos os dias. Para isso é preciso compromisso de todos para que 
escola e sociedade caminhem juntos falando a mesma linguagem, 
pois a sociedade já é digital e a escola tem o dever de preparar 
seus alunos para essa sociedade.

Durante as aulas de Educação e Tecnologias ficou muito 
claro para mim a atual realidade do usar ou não usar as tecnologias 
digitais no âmbito escolar. Por meio dos textos usados na sala 
de aula e a fala do professor, ficou evidente que o motivo dos 
docentes não usarem é: insegurança pelo fato de o aluno saber 
mais, medo, e o não saber.

Em nenhum momento tive alguma familiaridade com 
alguns desses sentimentos citados acima, muito pelo contrário, 
amo tecnologias digitais, jogos, aplicativos, mídias e outros, tudo 
isso me fascina e acho que o segredo de encarar o não saber usar, é 
justamente meter a cara e usar, mexer, pesquisar sobre, clicar aqui 
e ali até descobrir como funciona e aceitar o desafio de aprender, 
não é à toa que a internet facilita a busca pelo conhecimento, 
aumentando as possibilidades de pesquisa. Foi isso que fiz quando 
me deparei com a ferramenta Action, nunca havia usado e encarei 
o desafio de aprender. Acredito que é isso que falta nos docentes, 
força de vontade e querer aprender.

Outro sentimento discutido durante as aulas que me 
chamou atenção foi de o professor achar que é inferior pelo fato 
de os alunos saberem mais que ele, discordo plenamente com 
isso, pois jamais me sentiria inferior perante os meus alunos 
por pedir ajuda ou saber menos de tecnologias digitais do que 
eu, muito pelo contrário, acredito que essa atitude iria fortalecer 
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ainda mais nossos vínculos criando uma afetividade e o aluno se 
sentiria valorizado, útil ao ajudar seu professor.

 No meu ponto de vista o motivo pelo qual o professor 
não quer usar as tecnologias digitais é por comodismo, falta 
de interesse, não querer largar o hábito das práticas antigas. O 
docente tem que ter consciência que as tecnologias digitais são 
fundamentais para a renovação do modelo escolar.

A tecnologia não substitui o professor e sim o torna mais 
próximo de seus alunos por eles estarem familiarizados com a 
tecnologia digital. Acredito que não exista e nem tão pouco vá 
existir uma formação que ensine o uso das tecnologias digitais 
para o ensino do conteúdo escolar, acredito sim em uma formação 
que vá incentivar e conscientizar a importância do uso das 
Tecnologias Digitais no ensino aprendizagem.
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Este livro apresenta algumas das questões im-
portantes e de grande atualidade ao abordar a te-
mática do uso de tecnologias digitais no campo 
da educação pelos professores, focalizando de 
modo especial a formação docente para a educa-
ção básica. Desse modo, os textos aqui apresen-
tados compõem um conjunto de narrativas auto-
biográficas, numa perspectiva de autoformação 
reflexiva, enfim, autorreflexão, produzidas por 
docentes ou futuros docentes sobre as suas ex-
periências subjetivas ao problematizar na teoria 
e na prática as tecnologias digitais no contexto 
escolar. Essas narrativas resultam como requi-
sito parcial da conclusão da disciplina de Edu-
cação e Tecnologias que ministrei no curso de 
Pedagogia do Centro Universitário Municipal 
de São José durante os anos de 2016 e 2017. Por 
fim, agradeço aos acadêmicos/as que se disponi-
bilizaram em compartilhar comigo e com a co-
munidade acadêmica parte do seu processo de 
autoformação em torno dos processos de ensino 
e aprendizagem com uso de tecnologias digitais, 
revelando experiências, percepções, sensações e 
sentimentos que precisam ser levados em conta 
durante a formação docente.
Obrigado aos meus aprendizes/mestres.

Prof. Dr. Alaim Souza Neto
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