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9 
refLexõeS ACerCA dA formAção 

doCente e dAS teCnoLogiAS1

Solange Lima D’Água
Aline Gomes da Silva

Num mundo em que coisas deliberadamente 
instáveis são a matéria-prima das identidades, 
que são necessariamente instáveis, é preciso 
estar constantemente em alerta; mas acima de 
tudo é preciso manter a própria flexibilidade e 
a velocidade de reajuste em relação aos pa-
drões cambiantes do mundo “lá fora”. 

(Bauman, 2001, p.100) 

Introdução

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) ou as tec-
nologias digitais da informação e comunicação (TDIC) têm sido 
objeto de discussão na formação de professores. Observa-se com 
frequência que, tanto na formação inicial quanto na continuada, 
essa temática é recorrente. Talvez pela interatividade que se obser va 
nos dias atuais, por meio dos dispositivos móveis, como celulares, 

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “Formação do-
cente e tecnologias”, apresentado durante o curso de extensão universitária 
envolvendo cinema e educação, realizado no Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio Preto/SP.
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154 HUMBERTO PERINELLI NETO

tablets, palmtops, notebooks, netbooks, entre outros, bem como pela 
franca expansão das redes sociais, que facilitam a comunicação e 
fazem com que as trocas sejam maiores entre as pessoas, oportuni-
zando a interação digital.

Para a educação, esse fenômeno torna-se um especial desafio. 
Primeiro, porque tal acontecimento não se introduziu inicialmente 
na escola, mas na sociedade, onde se desenvolve e a cada dia inau-
gura novas e inéditas possibilidades. Segundo, porque daí deriva  
a constituição de uma cultura, “a cultura digital”. Terceiro, porque 
conclama os profissionais da educação a se apropriar desse novo 
modus operandi nos processos de ensino e de aprendizagem que 
ocorrem na escola.

Diante dessas questões é que temos participado do curso de ex-
tensão universitária envolvendo cinema e educação, oferecendo o 
módulo “Formação docente e tecnologias” à comunidade ibilceana, 
em especial aos alunos das licenciaturas, como forma de repensar as 
possibilidades didático-pedagógicas no exercício da profissão do-
cente, conforme explicitado no Regimento de Extensão Universi-
tária da Unesp, artigo 8o, § 2o, que prevê que tais projetos devem ser 
entendidos como ações contínuas de caráter educativo, cultural, 
científico e tecnológico.

Cientes disso, a proposta do módulo oferecido no curso de ex-
tensão foi a de propiciar a apresentação das tecnologias como pro-
cesso histórico, social, político e cultural que tem acompanhado a 
humanidade durante sua existência. Tais acepções pautaram-se 
pela possibilidade de compreender esses artefatos como produto 
das relações entre o homem e a técnica, mediante suas necessidades 
e seu constante aprimoramento. 

Partindo desses pressupostos, discutimos a inserção das TIC/
TDIC na educação. Para tanto, frisamos a relação entre tempo his-
tórico e as possibilidades de cada época, e discutimos o papel da 
gestão nos processos formativos dos professores. Além disso, fina-
lizamos o módulo apresentando um software on-line (Prezi) e discu-
tindo sua configuração não linear nos processos de ensino e de 
aprendizagem, graças à realização de um workshop. 
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Pensando as tecnologias e a educação

Ao longo da história da humanidade, a seu modo, a tecnologia 
teve importante papel, contribuindo para o progresso e as dife-
rentes formas de comunicação. Nos últimos séculos, as tecnologias 
da modernidade correspondem ao processo evolutivo da própria 
civilização. 

No Brasil, as tecnologias adentraram na educação a partir  
dos anos 1980, tendo como objetivo inicial a organização de dados 
e infor mações dos sistemas de ensino e, depois, das unidades 
escolares. 

Segundo M. Almeida (1996), somente em 1984 é que foi pen-
sada a inserção das TIC como recurso auxiliar ao processo pedagó-
gico, por um projeto denominado “Educação por Computadores” 
(Educom), lançado pelo MEC, que tinha como proposta levar 
computadores às escolas públicas brasileiras para o desenvolvi-
mento de pesquisas relacionadas aos processos de ensino e de 
aprendizagem.

No final dos anos 1980, foi lançado pelo MEC o Programa 
Nacional de Informática Educativa (Proninfe), que tinha entre 
seus objetivos: apoiar o desenvolvimento e a utilização das tecno-
logias de informática no ensino fundamental, médio e superior e na 
educação especial, estimulando pesquisas nos processos de ensino 
e de aprendizagem, bem como contribuindo para a disseminação 
de metodologias e, consequentemente, a democratização do uso 
das tecnologias (Brasil, 1994). 

Em 1996 foi criada a Secretaria de Educação à Distância 
(SEED) pelo MEC. No ano seguinte, foi criado o Programa Na-
cional de Tecnologia Educacional (ProInfo), a fim de promover o 
uso pedagógico das tecnologias de informática e comunicações na 
rede pública de ensino fundamental e médio. Para participar desse 
programa, o município ou o estado deveriam assinar o termo de 
adesão, fazer o cadastro e a seleção das escolas. O programa ad-
quiria, distribuía e realizava a instalação dos computadores, assim 
como promovia a capacitação de profissionais da escola. Tais ações 
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156 HUMBERTO PERINELLI NETO

acabaram por incitar a inclusão digital daqueles que passavam pela 
escola, como explicitam as autoras a seguir:

Hoje, no Brasil, mais de 13% das escolas públicas são equipadas 
com laboratórios de informática. Os sistemas de ensino públicos, 
de distintos âmbitos, possuem sistemas informáticos para registro e 
organização de matrícula, estoques, procedimentos admi nis trativos 
etc., assim como existem diferentes tecnologias nas escolas, das 
convencionais às mais atuais Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (TIC). Entretanto, a incorporação das tecnologias como 
artefatos ao cotidiano das escolas é incipiente e não condiz com as 
possíveis contribuições às suas práticas, quer nos processos de  
ensino-aprendizagem, quer na gestão escolar. (Rubim; Prado; 
Almei da, 2007, [s.p.]) 

Conforme ainda tais autoras (2007), e em recente pesquisa rea-
lizada por Ribeiro e D’Água (2013), observou-se que no ensino 
fundamental, mesmo diante de todos os aparatos tecnológicos, 
falta aos profissionais da educação (professores e gestores) um 
maior aprofundamento sobre as inúmeras possibilidades de uso das 
TIC/TDIC no espaço escolar, quer seja por meio de suas poten-
cialidades de uso, quer seja por meio da intervenção reflexiva com 
os alunos sobre o uso de recursos digitais no cotidiano, de forma 
individual ou coletiva.  

Os pontos inicialmente explicitados nesse módulo do curso 
têm como objetivo promover uma discussão inaugural importante, 
na medida em que é possível arrazoar com os alunos que a “história 
da tecnologia” não é recente, nem tampouco pode ser considerada 
“modismo”, afinal, inúmeras foram as intenções de apropriação 
das TIC/TDIC na educação. 

Destaca-se também nesse módulo o fato de que há muitas pes-
soas, incluindo aqui profissionais da educação, que utilizam com 
frequência as TIC/TDIC como forma de comunicação, entreteni-
mento e informação. Contudo, vários deles não costumam associar 
tais possibilidades aos processos educativos. 
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Outro aspecto frisado no módulo “Formação docente e tecno-
logias” do curso de extensão envolvendo cinema e educação é que 
atualmente encontra-se informação em toda parte (por meio de 
dados, imagens, animações, figuras, sons, entre outros, e que, a 
partir de seu significado, torna-se compreensível ao receptor), mas 
ela é diferente de conhecimento, já que este envolve um processo de 
construção subjetiva, baseado na vivência e na sua exteriorização, 
bem como certo amadurecimento (Setzer, 2001).

Além disso, busca-se desmitificar o uso da tecnologia como um 
acessório educativo, no sentido fragmentado. As salas de informá-
tica, as agendas previamente organizadas, a presença de um “téc-
nico na escola”, os cursos de aplicativos como PowerPoint, Word e 
Excel, as lousas digitais, entre outros, acabam por concorrer com a 
desvinculação das TIC/TDIC dos conteúdos edu cacionais e de sua 
integração ao currículo escolar. Embora seja importante, o emprego 
de tecnologias na educação não pode ficar restrito ao manuseio das 
ferramentas disponibilizadas nas/pelas máquinas. 

Nesse sentido, Valente (2007) afirma que as tecnologias passam 
por diferentes letramentos, denominados como fases de apro-
priação, constituindo-se em processos que são experimentados. No 
caso da educação, em um primeiro momento, o professor se apro-
pria das tecnologias para seu uso, descobrindo suas possibilidades 
interativas. Já em um segundo momento, o professor consegue 
pensar na expansão desse processo para seu aluno. Somente após a 
vivência dessas etapas é que o professor consegue integrar as disci-
plinas e seus projetos ao uso das TIC/TDIC. 

Os resultados obtidos na pesquisa de Ribeiro e D’Água (2013) 
indicam ainda que os processos formativos relacionados às TIC/
TDIC propostos pelos sistemas de ensino ainda são atrelados 
apenas à utilização das ferramentas. Isso equivale a dizer que não 
refletem a construção de uma cultura digital. Mesmo os dirigentes 
dos sistemas de ensino, que se preocupam em “equipar” toda a es-
cola com recursos digitais, subestimam as possibilidades das TIC/
TDIC. Assim, ao serem questionados, entendem que aquisição é 
sinônimo de apropriação. 
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Ao assumir a discussão das TIC/TDIC na educação, enten-
demos a necessidade premente da reflexão e da mudança de postura 
em relação ao conhecimento, que passa a ser construído e adquire 
sentido autoral. Os aparatos tecnológicos não devem, portanto, ser 
considerados apêndices, mas recursos, subsídios importantes para o 
desenvolvimento de um currículo integrado. Desse ponto de vista, 
a web e outras tecnologias passam a ser tratadas como aliadas na ge-
ração de diferentes serviços à educação.

Os processos formativos discutidos nesse módulo dizem res-
peito às diferentes formas de ensinar e de aprender. Segundo Torres 
(2003), no sistema educativo existe um desperdício de informações 
que, efetivamente, são registradas e processadas pelos alunos. É 
preciso considerar que nem tudo interessa a todos, nem da mesma 
maneira, motivo pelo qual cada um seleciona e prioriza a infor-
mação que recebe. 

Os processos de ensino e de aprendizagem são distintos, as 
estra tégias e formas utilizadas pelo professor ao realizar o ensino 
são diferentes das usadas pelos alunos para aprender. Dessa forma, 
nem tudo que se ensina se aprende e nem toda aprendizagem neces-
sariamente passa pelo ensino. 

Ressignificar papéis que durante muitos anos foram protago-
nizados somente pelos “professores” indica que a interatividade é 
importante na medida em que muitas pessoas participam de um 
discurso, inúmeras vozes são ouvidas e diferentes visões são dis-
cutidas. Nesse sentido, os recursos midiáticos podem ser fortes 
aliados à discussão educativa. Segundo F. J. Almeida:

O computador, embora nascido de uma dada civilização e para 
solu cionar dados problemas, hoje é um patrimônio transcultural. 
A absorção crítica de sua utilização na educação deve ser precedida 
de análises das questões mais radicais que afligem esta dimensão 
da cultura brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre desen-
volver uma pedagogia do uso crítico da informática na educação. 
Um desafio. Outro desafio: a difícil questão do equilíbrio entre 
reflexão, competência e tempo. (Almeida, F., 1988, p.52) 
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Outro aspecto que discutimos nesse módulo se refere à partici-
pação da equipe de gestão nos processos formativos desenvolvidos 
na unidade escolar ou, dito de outra maneira, à preocupação com a 
“formação continuada”, tendo em vista que muitos licenciados 
exercerão funções relacionadas, justamente, à gestão escolar.

As concepções de educação, a organização curricular, as meto-
dologias, as formas de avaliação, o uso das TIC/TDIC, os processos 
de formação continuada, entre outros tantos aspectos, passam neces-
sariamente pelo projeto político-pedagógico (PPP) da escola. Docu-
mento construído na escola com a participação de todos os seus 
membros, o PPP envolve a elaboração de um trabalho coletivo e, por 
conta disso, partilhado pelo grupo. 

Priorizar e fazer que o uso das TIC/TDIC na unidade escolar 
tenha sentido pedagógico, de fato, passa, portanto, pela intenciona-
lidade presente nas ações diretivas da gestão, quer seja dos sistemas 
de ensino, por meio de propostas formativas que envolvam a rede 
educacional, quer seja por meio de projetos específicos, que são 
orga nizados a partir da necessidade premente da própria unidade. 

O fato é que dentro da organização escolar é imprescindível 
haver momentos específicos com os profissionais da educação, de 
modo a atender seus anseios e buscar formas e alternativas que 
façam suplência às necessidades formativas, incluindo aqui discus-
sões sobre a cultura digital. Nesse sentido, o papel da gestão pode 
ser promotor ou inibidor do uso das TIC/TDIC no ambiente 
escolar.

Ainda nesse sentido, inclui-se no debate menção ao fato de mui-
tos professores mais experientes, que se formaram academicamente 
há algum tempo, pouco terem presenciado em sua formação o uso de 
equipamentos digitais e, por conta disso, passarem a utilizá-los mais 
como um adereço de comunicação da modernidade do que como 
uma possibilidade efetiva de mediação do conhecimento.

Promover a discussão em torno da cultura digital com licen-
ciandos (muitos dos quais se tornarão, inclusive, futuros gestores, 
conforme frisado anteriormente) é importante, uma vez que a insti-
tuição escolar faz-se a partir de seus instituintes e são eles os respon-
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sáveis por deflagrar ações, posturas e comportamentos refletidos 
nas concepções de educação de cada grupo. 

Tecnologia, cultura e conhecimento:  
o uso do Prezi na educação

A empresa Prezi foi criada em 2009, por Peter Arvai (empreen-
dedor na área de negócios), Péter Halácsy (professor na Univer-
sidade de Budapeste), e Adam Somlai-Fischer (arquiteto e artista 
visual). A empresa criou um dos softwares mais completos para 
apresentações, sendo usado em conferências renomadas, como a 
Technology, Entertainment e Design (TEDx), conjunto de pales-
tras com duração média de vinte minutos e que estão relacionadas à 
reflexão de questões problemáticas da atualidade. 

O Prezi é um software que, como um quadro branco virtual in-
finito, permite que os usuários criem apresentações não lineares. 
Hoje, o software conta com mais de 50 milhões de usuários em todo 
o mundo e tem dois núcleos principais de criação: Budapeste (Hun-
gria) e São Francisco (Estados Unidos). Em 2013, a empresa Prezi 
lançou sua versão em português, sendo que no período já contava 
com mais de meio milhão de usuários no Brasil e era tratado como  
a nova promessa dos negócios, principalmente das startups, em-
presas inovadoras na área de tecnologia. 

Na área de educação, a empresa possui alguns programas espe-
ciais, entre os quais citamos os principais: “Sociedade de Educa-
dores da Prezi”, que funciona como um fórum de professores que 
usam a tecnologia de forma inovadora, e “Embaixadores Universi-
tários”, um programa para que estudantes de várias partes do 
mundo possam exercitar o uso do Prezi em suas universidades. 
Além dessas iniciativas, a Prezi tem uma conta específica para 
profes sores com e-mails institucionais, com mais espaço do que a 
conta gratuita, um incentivo importante ao uso desse recurso em 
sala de aula. 
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Em 2014, a Prezi tornou-se uma das empresas parceiras do 
projeto ConnectED, criado no mesmo ano pelo presidente norte-
-americano Barack Obama. O objetivo do projeto é garantir que 
todas as escolas dos Estados Unidos tenham acesso à banda larga 
até 2018. Quando questionado sobre a parceria com empresas do 
ramo de tecnologia, o presidente declarou: “We are living in a 
digi tal age, and to help our students get ahead, we must make sure 
they have access to cutting-edge technology”.2

Por se configurar como uma organização não linear do conhe-
cimento e possibilitar a criação e a reconstrução de conteúdo a 
partir da intencionalidade dos usuários, apresentamos o software 
Prezi aos alunos do curso de extensão universitária envolvendo ci-
nema e educação, na forma de workshop, destacando as inúmeras 
possibilidades didático-pedagógicas.

A tecnologia de ponta que a Prezi aplica influencia em uma 
alte ração na forma de pensar os conteúdos, sendo essas alterações 
estimuladas pelo funcionamento da plataforma. Assim, torna-se 
um espaço propício para a compreensão da tecnologia como apro-
priação de cultura e não apenas como técnica ou ferramenta, des-
vinculada da realidade. Dessa feita, corroboramos a ideia de que: 
“Cultura é tudo o que é criado pelo homem. [...] A cultura consiste 
em recriar e não em repetir” (Freire, 1979 apud Celani, 2004, p.44). 

Nesse sentido, para que algo passe a integrar a cultura de um 
espaço é necessário que seja sempre um processo de (re)criações,  
de (re)fazimentos, (re)descobertas. O Prezi pode ser considerado, 
portanto, uma tecnologia dentre muitas que formam as TIC/
TDIC destinadas à constituição de processos coletivos de conheci-
mento, tornando-se, por isso, viáveis e exequíveis para fins de en-
sino e de aprendizagem.

 2. “Nós estamos vivendo numa era digital e, para ajudar nossos alunos a pro-
gredir, devemos ter a certeza de que eles têm acesso à tecnologia de ponta” 
(Blog Prezi EUA. Answering the President’s Call. Disponível em: http://blog.
prezi.com/latest/2014/2/28/answering-the-presidents-call.html. Acesso em: 
28 fev. 2014, tradução nossa). 
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Embora, a princípio, os softwares PowerPoint e Prezi possam 
parecer iguais, não o são, e trazem em suas configurações concep-
ções diferentes. Aproveitamos essa dessemelhança para aprofundar 
as discussões com os alunos do curso. Ao colocar os dois programas 
lado a lado, é possível exemplificar a partir de suas estruturas a 
oposição entre tecnologia como ferramenta e tecnologia como apro-
priação da cultura.

O PowerPoint funciona de forma linear, ou seja, o usuário cria 
sua apresentação slide após slide. Cada slide tem um lugar fixo e não 
é possível ver o todo de sua ideia. Temos, portanto, de forma meta-
forizada, uma ideia de sucessão de fatos, mas não necessariamente 
de interligação dos mesmos. Claro que sabemos que essas interli-
gações podem ser feitas por quem é responsável pelo processo for-
mativo, mas acreditamos que essa comparação seja válida quando 
olhamos para o Prezi.

Já as apresentações não lineares do Prezi permitem que o do-
cente interligue as ideias em sua apresentação, mostrando o quadro 
geral e focando em pontos específicos. Além disso, é possível mu-
dar completamente a ordem, de acordo com a reação e/ou partici-
pação das pessoas envolvidas no momento da interação. Portanto, 
o PowerPoint e o Prezi possuem níveis diferentes e graduados de 
interação. Ou seja, mesmo dispondo das TIC/TDIC nas mãos, o 
condutor desse processo sempre será o professor, que, a partir de 
sua intencionalidade, poderá escolher de forma consciente qual 
será o software mais adequado aos seus objetivos.

Pierre Levy, em seu livro Cibercultura (1999), traz diferentes 
níveis de interação. O autor problematiza o conceito de interati-
vidade, da relação dos sujeitos entre si, não somente de um para 
um, mas de um para muitos. Ao mesmo tempo, discute as possibi-
lidades de as TIC/TDIC oportunizarem um deslocamento de um 
estágio para outro, por meio da mediação. 

Para exemplificar a ideia do autor, podemos usar o compara-
tivo entre a televisão e um videogame: enquanto o primeiro meio é 
interativo, já que permite ao telespectador mudar de canal, o se-
gundo permite que cada ação do jogador tenha efeitos diferentes 

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   162 17/08/2016   16:47:38



VER, FAZER E VIVER CINEMA 163

sobre o jogo, ou seja, as duas mídias têm interatividade, mas em 
graus diferentes. Assim como, no próprio videogame, temos níveis 
diferentes de interatividade para um jogo, que permite apenas um 
jogador e jogos multiplayers. 

Nesse sentido, o PowerPoint possui uma interatividade ba-
seada na linearidade e sucessão de fatos, usada aqui para exem-
plificar a tecnologia como ferramenta. Já o Prezi possui vários 
níveis de interatividade, podendo ser aplicado em uma grande con-
ferência, mas também na sala de aula, com vários grupos de alunos 
montando Prezis e colaborando uns com os outros através do 
software. 

Outro dado importante no que tange aos níveis de interati-
vidade do Prezi é a possibilidade de a apresentação criada pelo 
aluno ou professor ficar disponível na internet e ser incorporada a 
blogs e sites. Ou seja, outros alunos e professores podem localizar 
essas apresentações na própria plataforma e comentar o trabalho, 
reutilizar e recriar o que foi feito. Essa possibilidade de acesso e de 
interatividade que elimina distâncias faz parte do entendimento  
da tecnologia como cultura, além de compartilhar e, concomitante-
mente, democratizar o acesso ao conhecimento produzido. 

No workshop sobre o uso do Prezi ministrado no módulo “For-
mação docente e tecnologias”, duas futuras professoras criaram 
um Prezi sobre Geografia, no qual eram focalizadas a Bacia Ama-
zônica, em um mapa do Brasil e, depois, a Cantareira, no estado de 
São Paulo. Havia sido solicitado o desenvolvimento de apresen-
tação com emprego do Prezi que tivesse a seguinte temática: “For-
mação de professores e tecnologia”. Em outro contexto, essas 
alunas poderiam ter sua apresentação classificada como fora do 
tema, entretanto, compreendemos que foi acertada. Isso porque 
elas entenderam como poderiam usar o que aprenderam na dis-
cussão do módulo e o relacionaram a conteúdo significativo, de 
acordo com suas necessidades. 

O que essas futuras professoras fizeram são exemplos do que 
Celani (2004, p.38) chama de instabilidade delimitada, ou seja, elas 
assumiram um risco calculado, algo fundamental para quem, de 
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fato, compreende a tecnologia como cultura e sabe que, apesar de a 
cultura da sala de aula ser “herança, tradição social, aprendida” 
(ibidem, p.45), ela pode ser mudada. Esse risco calculado é, se-
gundo Giddens (2000, p.32), “inseparável das noções de probabi-
lidade e incerteza, não se confundindo com noções de perigo ou 
acaso”.

E é justamente nesse limiar, nesse risco que leva em conside-
ração o contexto, a probabilidade e a incerteza, que os professores 
devem encarar as TIC/TDIC. Não se trata de propagandearmos 
esse ou aquele software e, sim, por meio do uso de um (o Prezi, no 
caso), de promover espaço de discussões sobre as tecnologias e os 
professores. 

As metáforas do nosso tempo, como trata Celani (2004, p.38), 
são a flexibilidade e a adaptabilidade, em contraposição às metá-
foras dos anos 1950, por exemplo, quando tínhamos a estabilidade 
e a fortaleza particular. Estar, portanto, diante de um software como 
o Prezi, que é aberto, como um quadro branco infinito, com graus 
diferentes de interatividade, é estar num desses locais onde somos 
desafiados como profissionais, e é isso que nos interessa, pois espe-
ramos que os extensionistas busquem continuamente o (re)pensar 
e o (re)criar a partir de formação sólida, capaz de considerar o seu 
entorno e o emprego de tecnologias. 

Considerações finais

Observa-se, ao longo das edições do curso de extensão univer-
sitária envolvendo cinema e educação, que as discussões sobre for-
mação docente e tecnologias têm se intensificado, já que os alunos 
participantes trazem experiências pessoais em diferentes níveis de 
apropriação das TIC/TDIC. 

A partir de sua estrutura, o curso em questão permite redis-
cutir o sentido da formação de professores, que não é mais estática 
e dada a priori, mas construída, paulatinamente, a partir dos signi-
ficados atribuídos a cada conteúdo. 
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Durante o desenrolar do curso, os módulos apresentados vão se 
configurando como novas e inéditas formas de atuar na educação, 
uma vez que, ao inserirmos aspectos relacionados especificamente à 
formação docente, incitamos os alunos a ampliar seus repertórios, 
indicando diversas possibilidades e valorizando o prota gonismo e a 
autoria nos processos de ensino e de aprendizagem.

As discussões da educação e sobre a educação ultrapassam os 
muros da escola e das universidades, estão alocadas no mundo, estão 
relacionadas às pessoas e dizem respeito às relações que são estabele-
cidas nesse entorno, constituindo-se “culturas” que são refletidas na 
escola. A questão posta é: como fazer as TIC/TDIC, tão usuais no 
cotidiano dos jovens, serem ressignificadas na escola e para a escola?

Diante desse desafio, no módulo pelo qual somos responsá-
veis, optamos por provocar reflexões imbricadas, discutindo sobre 
a atuação docente na escola, sobre as tecnologias na educação e a 
constituição de uma cultura digital e, sobretudo, sobre as con-
cepções que temos de educação.
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