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INTRODUÇÃO

Compreender o conceito de tecnologia implica contextualizar inú-

meros fatores implícitos, milenarmente, na história das invenções, criada
e modificada pelos homens, com a finalidade, de dominarem, em seu pro-
veito, o ambiente material e natural. Esses fatores estiveram e estão rela-

cionados com a criação de artefatos e as descobertas de novas técnicas,
pelos homens, para facilitar o seu cotidiano, de modo que �uma tecnologia
muitas vezes demanda o desenvolvimento de outra em seu caminho�

(BURKE; ORNSTEIN, 1998, p. 35). Assim, as sociedades, no decorrer
de alguns séculos, seria marcada pela modernidade, refletida através de
diferentes tecnologias e, consequentemente, com a criação de inúmeros

instrumentos tecnológicos.

Deste modo, tecnologia é o conhecimento de uma arte. A arte de
buscar soluções a um número significativo de problemas próprios de uma
determinada época histórica, e o animal laborans desenvolveu um con-

junto de ações para dar sustentação à condição da vida humana e o homo
faber empreendeu seus esforços nas técnicas que criam instrumentos para
dominar o mundo em seu favor. Assim, a tecnologia reestruturou profun-

damente a consciência, a memória humana e a busca de soluções para
grandes e pequenos problemas. Nela há conteúdo subjetivo que envolve
o animal laborans e os artífices que envolvem a racionalidade do homo
faber. Segundo Arendt (2001, p. 166),

a tecnologia realmente já não parece ser o produto de
um esforço humano consciente no sentido de multipli-
car a força material, mas sim uma evolução biológica da
humanidade na qual as estruturas inatas do organismo
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humano são transplantadas, de maneira crescente, para
o ambiente do homem.

A partir da visão de Arendt (2001), é possível identificar as diferen-

tes possibilidades de representação que a presença da tecnologia provoca
nos processos formativos do ser humano. De modo geral, poucos sujei-
tos, advindos de ambientes formais de educação, pensam a tecnologia

como um processo humano, considerando que ela se encontra incorpora-
da na cultura cotidiana de forma simplista, por isso o seu conceito e os
seus significados são descontextualizados e deslocados dos sentidos

epistêmicos subjetivos.

Essa simplificação atrela-se aos usos, rotineiros, dos recursos
tecnológicos como a escrita, a imprensa, a TV, o rádio, o telefone, o com-
putador, o celular entre outros, os quais, efetivamente, denotam signifi-

cados e significâncias de praticidade e não são concebidos, devido as in-
terpretações simplistas, como criação humana, inerente aos processos
cognitivos do ser humano. Pensar nas tecnologias remete-nos a percebê-

las como formas corpóreas em que se encarnam a linguagem do fazer e do
saber, ou melhor, a palavra, a ação e a ação da palavra em simultaneidade
(MARQUES, 1999).

Dessa forma, há um redimensionamento e uma compreensão dos pro-

cessos técnicos e suas implicações sociais e culturais, próprios à determina-
da época, os quais denotam os fazeres e os saberes humanos que desenca-
dearam idéias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias

de poder e conjuntos de esforços que geraram as modernas tecnologias.

Assim, os processos que acontecem, para que determinada tecnologia
possa ser criada e redimensionada, geram estes ou aqueles recursos

tecnológicos. Nestes processos existem condicionantes que abarcam as
relações com indivíduos e com coletivos, sob três aspectos: relação de
homem-homem, relação de homem-natureza e relação homem-socieda-

de. Diante deste tripé, desencadeia-se a necessidade do homem pensar
no redimensionamento das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) como potenciais aos processos comunicativos e aos saberes e co-

nhecimentos produzidos pela humanidade.
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Essas TICs podem ser percebidas como instrumentos com caracte-
rísticas próprias da microeletrônica, da informática e das telecomunica-
ções. Sob o ponto de vista da automação de base microeletrônica, as no-

vas tecnologias comportam uma variada gama de equipamentos, integra-
dos por circuitos eletrônicos em escala microscópica, com o objetivo de
instruir e processar operações e dados em escala mundial. A informática,

advinda da Ciência da Informação, contém a virtualidade da teoria da
informação e do processamento de dados ancorados na linguagem biná-
ria e possibilita o entendimento dos caracteres que são produzidos atra-

vés dos softwares, instalados em instrumentos, como o computador, e
compreendidos por qualquer sujeito. Já a telecomunicação é entendida
como a transmissão, emissão e recepção de informações através de dispo-

sitivos que permitem a comunicação entre fonte e destino através de lon-
gas distâncias.

A Ciência da Informação e a Comunicação, neste sentido, se fize-

ram imprescindíveis à compreensão das TICs no mundo contemporâneo,
uma vez que trazem as possibilidades de ampliação de outras articula-
ções de linguagens, pelas quais os homens se comunicam e intercambiam
experiências, informações, saberes e criam outras representações acerca

dos aspectos intangíveis das TICs (MARQUES, 1999).

A compreensão das TICs requer, portanto, pensar nas diferentes lin-
guagens como forma de inserir e explorar a cultura da informação e do

conhecimento. E mais, é por meio da oralidade como laço visceral, da
escrita como possibilitadora de sentidos e significados das informações e,
através da convergência das diferentes liguagens (falada, escrita, icônica...)

que é possível estreitar os espaços-tempos da sociedade e alargar os hori-
zontes dos processos educacitivos formais e não formais.

Essa reconceitualização do espaço-tempo nos remete a Lévy (1999),
o qual vem demonstrar a declaração de Albert Einstein na década de 1950,

quando o mesmo afirmava que o século XX desencadearia três grandes
bombas: a bomba demográfica, a atômica e a das telecomunicações. Tais
bombas definiram o século XX da seguinte forma: a) a bomba demográfica,

provocada pela transnacionalização do emprego e pelo êxodo rural, au-
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mentando assustadoramente a superpopulação das grandes cidades; b) a
bomba atômica, utilizada na Segunda Guerra Mundial, como elemento
ameaçador dos EUA às outras nações, e, finalmente; c) a bomba das tele-

comunicações, concebida pela necessidade de agilizar as trocas de infor-
mações e a comunicação entre povos e nações, incluindo a flexibilização
dos espaços capitalistas.*

Essa terceira bomba, das telecomunicações, hoje é simbolizada pela
Internet, a qual se mostra incomensurável, sem fronteiras, fluida, prós-
pera a flutuações, a mutações e a um movimento próprio. Esta, diferente-

mente das demais, é capaz de desenvolver capacidades para mediar a flui-
dez e construir um movimento singular, um mar informacional, uma rede
sem nós, sem centro, aberta às produções e criações da humanidade, ou

seja, esse dilúvio informacional não cessará. Ele é intenso e se
desterritorializa, multiplicando-se incessantemente.

Assiste-se à desterritorialização da escrita e da oralidade, através da
influência das TICs e a elas associam-se outras linguagens que expandem

os acessos e potencializam o conhecimento, o qual pode ser transmitido,
recriado e ressignificado pelas comunidades vivas, virtualmente. Marques
(1999) enfatiza a oralidade como um processo em que se articulam vári-

as linguagens1 numa complexa coreografia de coordenação, gestos, ex-
pressões faciais, corporais. Ela é um laço visceral entre o som, o sentido e
o corpo e estabelece o ciberespaço enquanto promissor da cultura da ima-

gem, do som e do espetáculo como o cinema, radiofonia, televisão, os
quais convergem diferentes linguagens formando uma interatividade in-
comensurável.

A articulação de diversas linguagens produz maior conectabilidade e

acesso às informações veiculadas pelo mundo, uma vez que novos espa-
ços-tempos são fluídos, formam redes e constróem comunidades singula-
res e estabelecem uma inteligência coletiva, a qual está por �toda parte,

1 Articulam-se linguagem corporal, linguagem icônica, linguagem afetiva, linguagem cognitiva,
linguagem digital, linguagem falada, linguagem lúdica entre outras formas de linguagens que
podem ser inter-relacionadas.

* Não é objetivo da autora aprofundar sobre flexibilização do capitalismo neste artigo.
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incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em
uma mobilização efetiva dos sujeitos� (LÉVY, 1998, p. 28).

Essa inteligência coletiva cria uma a engenharia do laço social, onde

acontece a reciprocidade, a hospitalidade, a justiça como guias, a inclu-
são e a relação do coletivo com outro coletivo enquanto potências e capa-
cidades de barganha, bem como este espaço coletivo possibilita a

potencialização das qualidades humanas. �O problema da engenharia do
laço social é inventar e manter os modos de regulação de um liberalismo
generalizado� (LÉVY, 1998, p. 43), onde cada sujeito se sinta produtor

individual das qualidades humanas sem que ninguém se aproprie dos meios
de produção.

Desta forma, Lévy (1998, p. 5) destaca que a produção antrópica da
Inteligênica coletiva associaria a cultura da qualidade humana e a admi-

nistração da sociedade, respeitando o humano na sua diferença, pois a

transmissão, a educação, a integração, a reorganização
do laço social deverão deixar de ser atividades separa-
das. Devem realizar-se do todo da sociedade para si
mesma, e potencialmente de qualquer ponto, que seja
um laço social móvel, a qualquer outro.

Nesse sentido, entende-se, que o objetivo da inteligência coletiva,
em uma perspectiva antropológica, é possibilitar uma discussão política
sobre as práticas, criações e acontecimentos no ciberespaço. Para tanto,

é necessário entender os três coletivos humanos como tecnologias políti-
cas: a) tecnologias orgânicas, espaço onde as pessoas obedecem regras,
tradições, códigos, mas estes princípios não são fixos, porém são incorpo-

rados pelo comunidade constituída em corpo; b) tecnologia da
transcendência, espaço burocrático, onde os líderes, chefes e represen-
tantes polarizam o espaço do coletivo, divisão do trabalho, tecnologia

molar, identidade de pertença, separam, organizam e unificam o coletivo,
pertença a categorias e; c) tecnologia da imanência ou tecnologia
molecular, onde os grupos são fontes de energia, elaboram e reelaboram

seus projetos, o grupo evolui sem rupturas brutais, promove o laço social,
abarca diversidades das competências e qualidades individuais, multipli-
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cação do coletivo através do ciberespaço, valorização do humano, reco-
nhecimento mútuo e ausência de centro (LÉVY, 1998).

Assim, percebemos que a tecnologia da imanência é geradora de di-

ferenças, próprias a um espaço invisível de conhecimentos e potências e
que possibilita descobrir e reinventar um além da escrita, capaz de de-
sempenhar uma mobilização subjetiva e individual, ética e cooperativa e

compreender que o conhecimento e os saberes são diferentes e transfor-
mam-se uns nos outros.

Essas possilidades estão prenhes, porém ainda encontramos muitos
obstáculos a serem superados quando se trata dos processos formativos e

educativos, os quais estão, geralmente, atrelados a educação formal. As-
sim, faz-se necessário levantar as possibilidades e potencialidades dessas
tecnologias imanentes dentro da escola e como redimensionadoras de no-

vas formas de fazer educação.

POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DAS TICS NA
EDUCAÇÃO

É importante afirmar o caráter potencializador das TICs na Educa-

ção e as possibilidades de mudanças que elas podem trazer ao processo
ensino-aprendizagem. Mesmo sabendo-se que não é possível afirmar que
na realidade essas tecnologias se encontram em todas as dimensões da

sociedade, pois são visíveis as dificuldades à sua �democratização e
universalização� nos múltiplos espaços sociais.

Para Lévy (2002) o principal obstáculo à democratização e à

universalização não é a falta de recursos tecnológicos, mas a falta de re-
cursos culturais. Ele considera também que o uso da Internet �conduz a
uma renovação da democracia participativa local e a formas de governo

mundial mais eficazes do que as atuais�. Também destaca que nada acon-
tecerá sem o comprometimento e o apoio dos cidadãos, pois os movimen-
tos democratizantes, através da rede, podem se organizar rapidamente e

de forma eficaz, uma vez que a Internet deve ser e deve permanecer como
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um espaço virtual de livre expressão e de acesso a todos. Iniciativa que
evitaria muitos problemas de mobilidade entre as classes sociais dos gran-
des centros urbanos e das periferias.

Na obra de Pierre Lévy (2001), em A conexão planetária, essas difi-
culdades também são destacadas. O autor se refere aos problemas de
mobilidade entre o centro e a periferia aprofundado pelas TICs no cená-

rio social, cultural e educacional. Para Lévy, o centro é um nó de fluxos
representado por um lugar geográfico ou virtual onde tudo é �próximo� e
�acessível�. Esse centro é �densamente conectado consigo mesmo e com

o mundo, já a periferia é uma extremidade da rede, uma rede em que as
interações são de curto alcance ou de frágil densidade, em que os conta-
tos de longa distância são difíceis e caros� (LÉVY, 2001, p. 28).

Essa preposição sugere pensar as políticas públicas do Estado-Na-

ção, como centro interconectado consigo mesmo e a escola enquanto pe-
riferia, uma vez que os interesses se concentram nos grupos que definem
como as políticas públicas devem ser aplicadas e quais as dimensões da

sociedade civil que elas devem atingir, bem como as formas de incorpora-
ção das mesmas. Já a periferia é representada pelas instituições escolares,
as executoras sem voz ativa na definição das políticas públicas e, com a

mímina informação sobre as decisões nacionais, assim as escolas não têm
alcance sobre os fluxos, sobre os interesses e sobre a densidade da mobi-
lidade do centro, apenas são conectadas para a legitimação das regras

pré-estabelecidas.

A escola, porém, da condição de oprimida diante do contexto nacio-
nal, passa a ser opressora quando instala seu poder dentro de uma comu-
nidade. Ou seja, a escola, como se mostra, representa um centro

mobilizador inerte e a comunidade permanece na situação periférica. Na
sua atual conjuntura, ela ainda desempenha um lugar centralizador e não
mobilizador de ações e de situações conjuntas com a comunidade, e as

redes de conexão Escola-comunidade apresentam ruídos nas relações e na
participação consciente de pais, alunos, professores, entre outros setores
que compõem o cenário.
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Ao referir-se ao saber escolar, Schön (1995, p. 82) destaca a lógica
do controle do centro sobre a periferia e diz que o �conhecimento emana-
do do centro é imposto na periferia, não se admitindo a sua reelaboração.
De fato, quando o governo procura reformar a educação tenta educar as
escolas, do mesmo modo que estas procuram educar as crianças�. Mas, o
momento requer pensar nas possibilidades de um laço social e fazer uso
das TICs enquanto potencialidades à ampliação e à articulação de dife-
rentes linguagens, com as quais os homens podem se comunicar e estabe-
lecer novas formas de fazer educação.

Segundo Santos (2000), uma das formas de mobilizar a sociedade é
estabelecer efeitos de vizinhança, uma vez que estes efeitos sugerem um
sujeitos que trazem consigo variados e múltiplos entendimentos, interpre-
tações e críticas à sua existência, pois eles se enriquecem com suas próprias
experiências e com as do vizinho. Assim, a dialética da vida inclui o caldo
da cultura necessário ao exercício e à efetivação de uma nova política, ou
seja, mesmo que o mundo revele diversidades, a história será universal.

Desse modo, a dialética gera espaços a uma comunicação com visões
abrangentes, fortalecendo o bem-estar social e a busca da cidadania, propici-
ando conexões das práticas políticas à coabitação dinâmica e ao exercício da
inventividade e das demandas sociais e individuais. Essa dinâmica possibilita-
ria mutações nas relações de trabalho, de sociabilidade, de educação e nas
relações com o outro, assegurando a cada homem um lugar no mundo.

Lévy (1998, p. 14) enfatiza que

a universalidade repousa, então, sobre a interconexão
em tempo real da comunidade científica, sua participa-
ção cooperativa mundial nos eventos que lhe dizem res-
peito, antes que sobre a depreciação do evento singular
que caracterizava a antiga universalidade das ciências.

Ou seja, as tecnologias intelectuais ampliam, exteriorizam e modifi-
cam numerosas funções cognitivas humanas, desencadeando uma inteli-

gência coletiva, a qual é entendida como uma inteligência distribuída e
valorizada, coordenada em tempo real, que pode resultar em uma
mobilização efetiva. Ademais, não apenas em tempo real, mas considerar

todos os tempos e movimentos possíveis de ressonâncias entre os sujeitos.
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Compreender que a inteligência distribuída está em toda parte é
entender que ninguém sabe tudo, porém, todos sabem alguma coisa e o
saber está na humanidade. É este saber que deve ser explorado e não

considerado apenas como possível, se mediado pelo auxílio das tecnologias
digitais, mas sim, através de todas as formas pelas quais os homens se
comunicam, se entendem, convergem e lançam novos olhares. Se faz pre-

mente pensar além das possibilidade do ciberespaço; caso contrário, mais
uma vez estará sendo negado o acesso a muitas pessoas e à dimensão
ético-política dos educadores. Não se deve priorizar esta ou aquela

tecnologia, mas pensar que todas podem oferecer condições para fazer
uma educação melhor.

Será possível viabilizar isso? A obra de Milton Santos (2000), Por
uma outra globalização, sugere essa possibilidade, todavia para isso não
basta acreditar, é preciso agir. A globalização deveria ser mais humana
pois as técnicas, hoje, predominantes, fundadas em planos sociais e polí-

ticos comprometidos poderiam alavancar outros objetivos nos planos te-
óricos e empíricos: no plano empírico, através da sociodiversidade, seri-
am permitidas revanches ou vinganças à escassez provocada pela
globalização homogeneizadora; por outro lado, o plano teórico produzi-

ria uma nova metanarrativa com relevância histórica, em que emergiriam
novas possibilidades do homem escrever uma nova história.

Essas novas possibilidades são marcos importantes para descobrir

um novo sentido, quem sabe, o sentido de

saber-viver (savoir-vivre), indissociável da construção e
da habitação de um mundo [...]. A necessária escuta do
outro não pode se reduzir à construção de um saber a
seu respeito, à mera e simples captação de sua especiali-
dade ou das informações que ele detém (LÉVY, 1998,
p. 28).

Por isso, é imprescindível não aceitar a relação centro-periferia.
É necessário considerar os aspectos micro e macro que envolvem os con-
textos sociais, bem como compreender as redes e as relações que permeiam

os interesses políticos. Sabemos que a escola se encontra fragilizada para
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tomar a frente, mas, se somados seus esforços com outras instâncias da
sociedade, é possível estabelecer fortes agenciamentos ressonantes rumo
a uma solidariedade horizontal:2 construir juntos para haver mudanças.

As TICs podem estar aliadas ao processo de solidariedade horizontal
em que predominarão os comprometimentos com os valores democráticos,
com compreensão do papel social da escola e seu contexto sociopolítico,

cultural e econômico, com valorização das diferenças, bem como na articu-
lação desses fatores na prática pedagógica dos professores, construindo,
assim, a rede hipertextual que atenda as perspectivas e situações comple-

xas da sociedade. Entende-se, pois que, paralelo aos fragmentos das lógicas
centralizadoras, surgem ações geradas pela inconformidade que se insta-
lam e criam ritmos diferentes de evolução, elaborando seus próprios dis-

cursos reativos para gerar seu próprio movimento.

Esse processo exploraria todas as possibilidades criadas pelas TICs,
como fonte para alavancar inúmeras mudanças à construção de uma soci-
edade mais justa, não igualitária, nem homogênea, mas digna. As

tecnologias que a lógica centralizadora utiliza para homogeneizar serviri-
am como fonte para estabelecer uma lógica diferente: dialética interna
(SANTOS, 2000). Nessa dialética interna, estão localizados atores com

diferentes interesses e perfis que estabelecem contratos sociais implícitos
à hegemonia do mercado. Tal dimensão possibilita mostrar a debilidade e
a ineficiência da globalização e da política de mercado, pois a dialética

interna é gestora de uma solidariedade que concebe alianças e explora as
possibilidades da cibercultura, do ciberespaço, da virtualidade, da
hipertextualidade, das interatividades, das atemporalidades, das

potencialidades, da simbiose, da mobilidade e da sinergia.

Lévy (1999, p. 17) destaca que a cibercultura como um �conjunto
de técnicas [...], de prática, atitudes, de modos de pensamento e de valo-
res�, baseados na interconexão e na criação de comunidades3 é

2 Termo utilizado por Santos (2000).

3 Os princípios da cibercultura citados por Lévy são três. Queremos dar ênfase, nesse momento,
ao terceiro princípio: inteligência coletiva.
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possibilitador de intercâmbios entre comunidades, indivíduos e castas,
em tempos singulares e múltiplos, os quais incluem a interconexão e sen-
tidos e renovação permanentes. Assim, o ciberespaço, enquanto espaço

virtual de comunicação, mediado pelos computadores, representa uma
rede de informação entre os seres humanos, dotando-os de capacidade
para serem atores, compor cenários virtuais e abranger uma constelação

de espaços, formando uma teia de possibilidades dialéticas à construção
de uma nova lógica interna, pois o ciberespaço é aberto e acolhedor, bem
como interpenetra e admite, em todas as instâncias, uma multiplicidade

de interpretações.

O espaço virtual ou mundo virtual, somente, existe se o pensarmos
como potencializador às atualizações e trocas entre sujeitos, pois ele pos-

sibilita um deslocamento de situações, por expressar um �contexto dinâ-
mico acessível a todos e memória comunitária coletiva alimentada em
tempo real� (LÉVY, 1999, p. 146).

Diante dessas possibilidades, podemos entender que o ciberespaço

pode representar uma espécie de mosaico móvel, em permanente recom-
posição, no qual cada fragmento, cada pedaço já constitui, por si mesmo,
uma figura completa, mas que só adquire, a cada instante, seu sentido e

seu valor em uma configuração geral. Logo, os sujeitos submersos nesse
universo informacional, através do jogo, transformam-se, perdem e ad-
quirem atributos o tempo todo e geram uma outra dinâmica.

Moraes (2001, p. 141), ao ressaltar a emergência das mobilizações

sociais através das redes diz ser importante lembrar dois fatores:

a) a diversidade de organizações e movimentos que de-
senvolvem na Internet novas formas de ação, gestão e
participação; b) as potencialidades que se entreabrem
no âmbito virtual, fundadas em práticas interativas e
não submetidas aos mecanismos de seleção e
hierarquização da mídia.

Essa diversidade de movimentos pode ser potencializada através das
TICs, que já se encontram de alguma forma ou de outra nas escolas,

e poderá gerar novas discussões à lógica desencadeada pelas políticas pú-
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blicas através de ações coletivas entre comunidade escolar e sociedade
civil. A potencialidade das tecnologias está no objetivo de seu uso em
determinado contexto, uma vez que estão situadas em um movimento

sociohistórico e cultural e, articuladas por sujeitos e suas perspectivas.

TICS E PROCESSOS FORMATIVOS PARA OS PROFESSORES

Ao discutir aos processos educativos, diante de um cenário
tecnológico, faz-se necessário enfatizar que toda a racionalidade que se
impõe como absoluta na educação sempre deixa �aberturas�, ou seja pos-

sibilidades para novas discussões, propostas e ações. Uma vez que o mo-
vimento, mesmo que historicamente, encontra-se permeado pelas articu-
lações verticalizadoras, deixa espaços potenciais, os quais implicam na

busca de um outro entendimento sobre novas relações e formas de fazer
educação. Assim, esses espaços funcionam como uma espécie de fissuras
e por meio delas, será possível abordar temáticas como os processos de

formação dos professores e a necessidade de um laço social, mobilizado
pelas tessituras interativas inerentes às TICs.

Esse movimento instituído não deixa de produzir uma pluralidade e
uma multiplicidade de espaços e de tempos, férteis à criação, de forma

que,

para criticar a lógica identitária tradicional, aquela que
pensa o ser como total permanência, precipitando o ser,
nosso pensamento sobre o ser, o perdemos naquilo que,
igualmente, o ser jamais pode ser totalmente: a
impermanência, a total indeterminação (VALLE, 2000,
p. 99).

A pluralidade é um aspecto essencial para contemplar a complexida-
de nas relações sociais nestes múltiplos espaços, os quais Santos (2000),

denomina de espaço banal ou espaço vivido, possibilitadores de
horizontalidades e capazes de novas readaptações e novos sentidos, mas
principalmente como condição à criação. Nesse espaço seria atribuída a
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solidariedade horizontal interna, a qual poderá criar uma integração pró-
pria entre os processos socioeconômico, cultural, educacional. Simultanea-
mente à lógica verticalizadora, acontece uma dialética interna. Essa lógica

interna localiza atores com diferentes interesses e perfis e que estabelecem
contratos sociais implícitos à hegemonia instituíta, assim a dimensão é
potencializadora de conquistas aos processos educativos, principalmente

nos processos de formação dos professores, uma vez que a dialética e a
solidariedade são desencadeadas por um movimento instituinte.

Essa lógica instituinte tem como primazia o novo, aquilo que se

manifesta, às vezes com dificuldade, mas que mesmo assim é capaz de
colocar-se no espaço institucional (CASTORIADIS, 1982), ou seja, o
imaginário social instituinte, dentro das suas possibilidades, pode criar

novos elementos da cultura a partir da autonomia individual ou coletiva.
Ademais, a lógica instituinte estabelece a horizontalidade como fator es-
sencial à dinâmica específica de cada movimento, uma vez que o instituinte

oferece espaços para uma multiplicidade de interações, interlocuções e
aprendizagens, bem como ela possibilita repensar os espaços fluídos para
a formação dos professores.

Nesse sentido, faz-se imprescindível explorar os múltiplos espaços-

tempo, os espaços banais ou espaços de saber4 e compreendê-los e ampliá-
los à criação de um movimento instituinte nos processos educativos. Sig-
nifica dizer que para a formação de professores, as instituições educacio-

nais não representam o único espaço do saber, uma vez que co-existem
múltiplos espaços como a mídia, as empresas, os movimentos sociais, as
Organizações Não Governamentais (ONGs), os sindicatos, as comunida-

des virtuais, os blogs, o grupo de amigos, as associações entre outros es-
paços geradores de experiências e saberes.

Estes espaços se entrecruzam e, ao mesmo tempo, se ampliam, na
medida em que os sujeitos atuam enquanto coletivo solidário, envolvidos

4 Espaço do saber: é o espaço da inteligência e do saber coletivos, não suprime os outros
espaços, mas aglomera-os. Ele deve-se à velocidade da evolução, aparece como possibilidade
da massa e produz novos saberes pelo surgimento das novas ferramentas disponíveis do
ciberespaço (LÉVY, 1998, p. 25).
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por um compromisso social e político, gerado por interesses comuns e por
necessidades cotidianas. No processo do conhecimento, sempre �há uma
relação entre a cultura da escola e a cultura que existe fora dela, as quais

se articulam num complexo educacional que precisa ser entendido como
vivências de todos aqueles que fazem parte da escola� (CORRÊA, 2000,
p. 134), assim não é possível ignorar os espaços da cibercultura na forma-

ção dos professores.

Os novos espaços, que podem ser agregados às instituições educaci-
onais, ensejam a criação, a fim de que o indivíduo seja capaz de autocriar-

se e dar sentidos a existência do coletivo. Diante desta afirmativa, as
TICs podem auxiliar na descoberta de novas possibilidades para ampliar
práticas coletivas potencializadoras das redes de relações, uma vez que

estas comportam as vivências e a multiplicidade de linguagens. Esse movi-
mento poderá ser explorado pelos professores, pois o contexto contempo-
râneo demonstra a necessidade de processos formativos horizontalizados

e dialéticos.

Ademais, os conceitos e usos potencializados pelas TICs podem ge-
rar espaços sociais de vivências, pluralidade cultural, contradições, políti-
ca, conflitos, inovação, efeitos de vizinhança, dissensos e consensos pró-

prios de processos onde circundam sujeitos professores. Para Giroux (1997)
as instituições escolares são entendidas como esferas democráticas e com-
prometidas em educar alunos nas linguagens da crítica, da possibilidade

e da democracia. E afirma que essencial a essa forma de educação, é a
habilidade do professor agir como intelectual transformador e usar a pe-
dagogia crítica como uma forma de política humana e cultural.

Assim, o uso das TICs nos processos de formação de professores é

permeado por iniciativas de sucessos e de insucessos, próprios de um es-
forço à compreensão deste novo contexto sociohistórico e cultural, de-
marcado pelo ciberespaço e por novas linguagens, mas desencadeadas por

um coletivo preocupado em prescrever a educação como uma prática so-
cial e política.

O professor, através de sua ação, é capaz de situar a escola na socie-
dade e trazer a sociedade à escola, por meio de diferentes ações, tais como
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projetos, passeios, parcerias, intercâmbios e através das potencialidades
das TICs. Ser professor é também ser sujeito responsável pelas inúmeras
articulações, com seus alunos, das práticas sociais e das práticas pedagó-

gicas, estas responsáveis pelos sentidos e significados concebidos às lin-
guagens oral, escrita e digital, bem como pelo redimensionamento de
valores humanos e solidários, os quais possibilitam apreender, através da

mediação e da tessitura dos saberes historicamente construídos pelo co-
letivo, um movimento instuinte, dialético e acolhedor, associando às di-
ferentes tecnologias.

Segundo Linhares (2001, p. 170), �os movimentos instituntes não
emergem em redomas de vidro nem tampouco institucionais; não cres-
cem isolados da vida, da história, das ações coletivas e individuais, mas

alimentam-se de circuitos incessantes de religações�. Desta forma, estes
espaços acolhedores, auxiliados pelas TICs, possibilitam a autocriação e
estabelecem �novas concepções de vida, conhecimento e arte; avanços de

novos tipos de ciência e tecnologia que transcendem a racionalidade e a
política vigente e hegemônica� (LINHARES, 2001, p. 165). Subenten-
de-se que o professor no seu coletivo, poderá substituir a pedagogia das
certezas pela pedagogia das perguntas e reconhecer, que na sua condição

humana, deve buscar diferentes espaços aprendentes, ultrapassando a
linearidade das práticas e saberes instituídos verticalmente.

O caráter potencialidador das TICs, nos processos de formação dos

professores, está no movimento que as mesmas podem desencadear nas
práticas pedagógicas, as quais são permeadas por uma diversidade de prá-
ticas sociais, culturais, administrativas, religiosas, éticas entre outras. As

práticas pedagógicas são potencialmente representativas quando
estabelecidas na relação de sala de aula, onde o aluno deseja ser desperta-
do para a criticidade, para autonomia, para a reflexividade e a valoriza-

ção enquanto sujeito de saberes e conhecimentos, pois a �revalorização
do indivíduo contribuirá para a renovação qualitativa da espécie huma-
na, servindo de alicerce a uma nova civilização� (SANTOS, 2000, p. 169).

Essa revalorização, que Santos (2000) enfatiza, requer pensar em

uma outra globalização mais solidária, mais humana e coletiva, em que
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as técnicas hoje predominantes, fundadas em planos sociais e políticos,
poderiam promover outros objetivos nos planos teóricos e empíricos, con-
ferindo duas importantes mutações: a tecnológica e a filosófica da espé-

cie humana.

No que se refere às questões tecnológicas e filosóficas, Marques
(1999, p. 121), destaca a possibilidade de prospecção de

[...] novos espaços, os dos saberes emergentes em circu-
lação, da associação e das metamorfoses das comunida-
des pensantes, produzindo, cada qual seu mundo virtu-
al [...], suas realidades potenciais, das quais participam
mundos heterogêneos, eles mesmos heterogêneos e múl-
tiplos, sempre em devir, pensantes.

 Assim, os processos formativos dos professores não acontecem �an-

tes da mudança, faz-se durante, produz esforço de inovação e de procura
dos melhores percursos para a transformação da escola� (NÓVOA, 1995,
p. 28).

Compreendemos que os processos de formação de profissionais da
educação, associados ao uso das potencialidades das TICs, redimensionam
o professor como sujeito intelectual, capaz de interpretar o mundo e traz
uma criticidade no seu olhar, uma vez que é formador de opinião e que

tem como pressuposto à sua condição dialética, a relação com o aluno
como insubstituível em sua natureza e, por sua vez o aluno espera ser
reconhecido como pessoa e valoriza no professor qualidades que os ligam

afetivamente. Dessa forma, aprender e ensinar torna-se um processo
mútuo de solidariedade, de saberes e de humildade. A sapiência do pro-
fessor é entender os processos formativos e não apenas dominar o con-

teúdo à formação dos sujeitos-alunos.

Diante disso, o ciberespaço congrega a possibilidade de trazer dis-
cussões a partir da cidadania e da solidariedade planetárias, as quais

(re)posicionam os sujeitos da aprendizagem em outros espaços, ou seja
nos espaços fluídos, os quais potencializam novas formas de fazer edu-
cação e novas relações entre aluno e professor.
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(IN)CONCLUSÕES

Essas reflexões nos possibilitam analisar as potenciadades das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e os limites que encon-
tramos quando nos reportamos ao âmbito escolar, uma vez que as redes
de conexão, virtuais ou não, e os laços sociais encontram diferentes situ-

ações contextuais, sociais, políticas e técnicas.

O professor, junto com seus alunos, aliado às TICs podem criar
movimentos intensos e ressonantes na comunidade e explorar novas prá-

ticas pedagógicas, criando espaços potenciais, onde não há centralidade
no aluno, no professor ou no conhecimento, mas reconhecimento de que
nestas práticas há um movimento dinâmico e um compromisso político,

capaz de congregar novas territorializações que se expandem e extrapolam
os espaços de sala de aula.

REFERÊNCIAS

ALAVA, S. CiberCiberCiberCiberCiberespaço e forespaço e forespaço e forespaço e forespaço e formações abertasmações abertasmações abertasmações abertasmações abertas: rumo a novas práticas
educacionais? Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: ArtMed, 2002.

ARENDT, H. A condição humana. A condição humana. A condição humana. A condição humana. A condição humana. 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de
Janeiro: Forense, 2001.

BURKE, J.; ORNSTEIN, R. O prO prO prO prO presente do fazedor de machadosesente do fazedor de machadosesente do fazedor de machadosesente do fazedor de machadosesente do fazedor de machados: os dois gumes
da história da cultura humana. Tradução de Pedro Jorgensen Jr. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1998.

CASTELLS, M. Sociedade em rSociedade em rSociedade em rSociedade em rSociedade em redeedeedeedeede. Tradução de Roneide Venâncio Majer. São
Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedadeA instituição imaginária da sociedadeA instituição imaginária da sociedadeA instituição imaginária da sociedadeA instituição imaginária da sociedade. 4. ed. Tradução de
Guy Reynaud. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

CORRÊA, V. Globalização e neoliberalismoGlobalização e neoliberalismoGlobalização e neoliberalismoGlobalização e neoliberalismoGlobalização e neoliberalismo: o que isso tem a ver com você
professor? Rio de Janeiro: Quartet, 2000. 160p.

GIROUX, H. A. Os prOs prOs prOs prOs professorofessorofessorofessorofessores como intelectuaises como intelectuaises como intelectuaises como intelectuaises como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica
da aprendizagem. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LÉVY, P. Educação contra a exclusão digital. JorJorJorJorJornal do Brasilnal do Brasilnal do Brasilnal do Brasilnal do Brasil, Rio de Janeiro,
26 ago. 2002. Caderno Especial, p. 10.



250 |||||

LÉVY, P. A conexão planetáriaA conexão planetáriaA conexão planetáriaA conexão planetáriaA conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência. São
Paulo: Editora 34, 2001.

LÉVY, P. A inteligência coletivaA inteligência coletivaA inteligência coletivaA inteligência coletivaA inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução
de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola, 1998.

LÉVY, P. As tecnologias da inteligênciaAs tecnologias da inteligênciaAs tecnologias da inteligênciaAs tecnologias da inteligênciaAs tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática. 3. ed. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34,
1996.

LÉVY, P. CiberCiberCiberCiberCiberculturaculturaculturaculturacultura.     Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora
34, 1999.

LINHARES, C. Os prOs prOs prOs prOs professorofessorofessorofessorofessores e a res e a res e a res e a res e a reinvenção da escolaeinvenção da escolaeinvenção da escolaeinvenção da escolaeinvenção da escola: Brasil e Espanha. São
Paulo: Cortez, 2001.

MARQUES, M. O. A Escola no computadorA Escola no computadorA Escola no computadorA Escola no computadorA Escola no computador: linguagens rearticuladas, educação
outra. Ijui: INIJUI, 1999.

MORAES, D. O concrO concrO concrO concrO concreto e o virtualeto e o virtualeto e o virtualeto e o virtualeto e o virtual: mídia, cultura e tecnologia. Rio de Janeiro:
DP&A, 2001.

NÓVOA, A. PPPPPrrrrrofissão profissão profissão profissão profissão professorofessorofessorofessorofessor. 3. ed. Portugal: Porto, 1995.

SANTOS, M. PPPPPor uma outra globalizaçãoor uma outra globalizaçãoor uma outra globalizaçãoor uma outra globalizaçãoor uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 175p.

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A.
(Org.). Os prOs prOs prOs prOs professorofessorofessorofessorofessores e a sua fores e a sua fores e a sua fores e a sua fores e a sua formaçãomaçãomaçãomaçãomação. 2. ed. Portugal: Dom Quixote, 1995.

VALLE, L. do. Espaços e tempos educativos na contemporaneidade: a paidéia
democrática como emergência do singular e do comum. In: CANDAU, V. M.
(Org.). Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e no aprCultura, linguagem e subjetividade no ensinar e no aprCultura, linguagem e subjetividade no ensinar e no aprCultura, linguagem e subjetividade no ensinar e no aprCultura, linguagem e subjetividade no ensinar e no aprenderenderenderenderender. Rio de
Janeiro: DP&A, 2000, p. 97-110.


