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RESUMO 

A nova ordem mundial, denominada de Tecnocracia (XAVIER, 2009) indica que a 

escola não pode ignorar a realidade na qual está inserida, vez que é constituinte de um 

processo de transformação das comunicações promovido pelas novas tecnologias, mas 

incidentes também nos modos de trabalhar, de decidir, de pensar. Diante desse novo 

quadro pedagógico, objetivamos, pois, investigar a constituição do ethos discursivo 

ancorado em três vertentes de narrativas tecnoautobiográficas, a saber, o relato da práxis 

pedagógica docente - frente a influência contextual pós-moderna e  o desafio de 

adequação à atual conjuntura educacional na entrevista clínica (MAIA-

VASCONCELOS, 2005),  a ressignificação da imagem de si no récit de vie dos 

professores e a autorreceptividade narrativa. O corpus da pesquisa é composto de 20 

narrativas tecnoautobiográficas e a composição retórica da pesquisa tem um aporte 

teórico multidisciplinar, que compreende estudos nas áreas da educação, da sociologia, 

filosofia e da Linguística, sob diferentes eixos, a saber, os estudos das narrativas 

autobiográficas, enquanto método de pesquisa, análise dos dados e narrativa de 

formação (BOLÍVAR, DOMINGO e FERNÁNDEZ, 2001; DOMINICÉ, 2007; 

PASSEGGI, 2011; BERTAUX, 2010; BRUNER, 2006; JOSSO, 2009; LEJEUNE, 

[2008] 2014; MAIA-VASCONCELOS, 2003; PINEAU e LE GRAND, 2012; 

BAKHTHIN, 2003); os estudos da imagem de si no discurso (AMOSSY, 2005), a 

corporificação biográfica (JOSSO, 2007, 2008, 2012); o corpo sensível (BOIS e 

RUGIRA, 2006; HUMPICH, 2008) o ethos discursivo (MAINGUENEAU, 1995, 2006, 

2011); o habitus tecnológico (BOURDIEU, 2002, 2003, 2004; ALBUQUERQUE, 

2005); a relação entre a prefiguração, a figuração e a refiguração da narrativa 

(RICOEUR, 1994, 1995, 1997, 2000a, 2000b, 2011); as abordagens sobre o contexto 

educacional pós-moderno e a nova pedagogia (UNESCO, 2005, 2008; DEMO, 2009; 

FINO, 2008; LIBÂNEO, 1998; CHARLOT, 2008; KENSKY, 2012, 2013); a relação 

entre tempo e reflexividade (GIDDENS, 2002); o contexto histórico pós-moderno 

(BALMAN, 2001). A análise nos revelou que os professores demonstram ter 

consciência de que além da competência na sua área de atuação, deve apresentar, 

sobretudo, habilidades digitais (CARENZIO, 2012). Portanto, os resultados da pesquisa 

nos permitem afirmar que o ethos docente emerge na narrativa tecnoautobiográfica no 

desvelar de um jogo discursivo no qual a configuração narrativa atesta que, imbricados 

por uma relação dialética, na mesma proporção que o relato da práxis pedagógica 

corrobora para ressignificação e constituição da imagem de si, ele é também 



ressignificado e constituído a partir dessa imagem de si ressignificada. Nessa 

perspectiva, a força motriz, que impele o sujeito à essa constante ressignificação da 

imagem de si, se ancora no desejo de quebrar paradigmas e aperfeiçoar-se no uso das 

tecnologias digitais. Sendo assim, a formação do habitus tecnológico depende menos do 

fator geracional e mais do capital social, cultural e econômico do professor. Portanto, 

quer apresentando ou não um ethos geek, o professor pós-moderno que assumiu uma 

práxis mediada por artefatos pedagógicos digitais é, sobretudo, um curioso e essa 

insígnia se revela no desejo de aprender e de aperfeiçoar-se incessantemente.   

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa tecnoautobiográfica. Ethos discursivo. Habitus 

tecnológico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 

Le nouvel ordre mondial, appelé technocratie (XAVIER, 2009) indique que l'école ne 

peut pas ignorer la réalité dans laquelle elle est insérée, elle est constitutive d'un 

processus de transformation des communications favorisé par les nouvelles 

technologies, mais a également des conséquences sur les méthodes de travail , de 

décider, de penser. Compte tenu de ce nouveau cadre pédagogique, notre objectif est par 

conséquent d’enquêter sur la formation de l'ethos discursif ancrée dans trois aspects de 

récits autobiographiques, à savoir le rapport sur la praxis pédagogique d'enseignement - 

face à l’influence contextuelle postmoderne et au défi de l'adéquation à la situation de 

l’actuelle conjoncture éducationnelle dans l'entrevue clinique (MAIA-

VASCONCELOS, 2005), la resignification de l'image de soi dans le récit de vie des 

professeurs et l’auto réceptivité narrative. Le corpus de la recherche est composé de 20 

récits techno-autobiographiques et la composition rhétorique de la recherche a une 

apport théorique pluridisciplinaire, qui comprend des études dans les domaines de 

l'éducation, de la sociologie, la philosophie et la linguistique, les études de récits 

autobiographiques, comme une méthode de recherche, analyse  des données et 

formation du récit (BOLIVAR, DOMINGO et FERNANDEZ, 2001; DOMINICE, 

2007; PASSEGGI, 2011; BERTAUX, 2010; Bruner, 2006; Josso, 2009; LEJEUNE, 

[2008] 2014, MAIA-Vasconcelos, 2003; Pineau et LE GRAND, 2012; BAKHTHIN, 

2003); les études de l’image de soi dans le discours (Amossy, 2005), un mode de 

réalisation biographique - la corporification biographique (Josso, 2007, 2008, 2012); le 

corps sensible (BOIS et RUGIRA, 2006 ; HUMPICH, 2008) l’ethos discursif 

(MAINGUENEAU, 1995, 2006, 2011); l’habitus technologique (Bourdieu, 2002, 2003, 

2004; ALBUQUERQUE, 2005); la relation entre la préfiguration, la figuration et  la re-

figuration  de la narrative (Ricoeur, 1994, 1995, 1997, 2000a, 2000b, 2011); les 

approches sur le contexte éducatif post-moderne et la nouvelle pédagogie (UNESCO, 

2005, 2008; DEMO 2009; FINO, 2008; LIBANEO, 1998; CHARLOT, 2008; 

KENSKY, 2012, 2013); la relation entre le temps et la réflexivité (GIDDENS, 2002); le 

contexte historique postmoderne (BALMAN, 2001). L'analyse nous a révélé que les 

professeurs démontrent qu’ils sont  conscient qu’en plus de leur expertise dans leur 

domaine, ils doivent présenter, par dessus tout, des compétences numériques 

(CARENZIO, 2012). Par conséquent, les résultats de l’enquête nous permettent de dire 

que l’ethos de l'enseignement émerge dans le récit techo-autobiographique dans le 

dévoilement d'un jeu discursif dans lequel la configuration narrative démontre que, 



imbriqué par une relation dialectique, dans la même proportion que le compte-rendu de 

la praxis pédagogique rend plus fort la résignification et la constitution de l’image de 

soi, il est également resignifié et constitué à partir de cette image de soi resignifiée. 

Dans cette perspective, la force motrice qui pousse le sujet à cette redéfinition constante 

de l'image de soi, est ancrée dans le désir de briser les paradigmes et de se perfectionner 

dans l'utilisation des technologies numériques. Ainsi, la formation de l’habitus 

technologique dépend moins du facteur générationnel et plus du capital social, culturel 

et économique de l’professeur. Donc, souhaitant ou non présenter un ethos geek, le 

professeur postmoderne qui assume une praxis à travers des artéfacts numériques 

pédagogiques est, par dessus tout, un curieux et cet marque ce trait particulier est révélé 

dans le désir d'apprendre et de se perfectionner constamment. 

MOTS-CLÉS: Récits tecno-autobiographie. Ethos discursive. Habitus technologique. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The new world order, called Technocracy (XAVIER, 2009) indicates that the school can 

not ignore the reality in which it operates, it is constituent of a communications 

transformation process promoted by new technologies, but incidents also in ways of 

working , to decide, to think. Given this and new pedagogical framework, we aim 

therefore investigate the constitution of the discursive ethos anchored in three aspects of 

autobiographical narratives, namely the report of the teaching pedagogical praxis - front 

postmodern contextual influence and adequacy challenge to current educational 

environment in the clinical interview (MAIA-VASCONCELOS, 2005), the redefinition 

of the self-image of the teachers vie “récit” and narrative self-receptivity. The research 

corpus is composed of 20 techno autobiographical narratives. The research rhetoric 

composition has a multidisciplinary theoretical approach, which includes studies in the 

areas of education, sociology, philosophy and linguistics, under different axes, namely: 

the studies of autobiographical narratives, as a research method, data analysis and 

formation of narrative (BOLÍVAR, DOMINGO e FERNÁNDEZ, 2001; DOMINICÉ, 

2007; PASSEGI, 2011; BERTAUX, 2010; BRUNER, 2006; JOSSO, 2009; LEJEUNE, 

[2008] 2014; MAIA-VASCONCELOS, 2003; PINEAU e LE GRAND, 2012; 

BAKHTHIN, 2003); studies of the self-image in speech (AMOSSY, 2005), the 

biographical embodiment (JOSSO, 2007, 2008, 2012); the sensitive body (BOIS e 

RUGIRA, 2006; HUMPICH, 2008); the discursive ethos (MAINGUENEAU, 1995, 

2006, 2011); technological habitus (BOURDIEU, 2002, 2003, 2004; BOURDIEU e 

CHARTIER, 2012; ALBUQUERQUE, 2005); the relationship between the 

foreshadowing, figuration and refiguration narrative (RICOEUR, 1994, 1995, 1997, 

2000a, 2000b, 2011); the approaches to the post-modern educational context and the 

new pedagogy (UNESCO, 2005, 2008; DEMO, 2009; FINO, 2008; LIBÂNEO, 1998; 

CAHRLOT, 2008; KENSKY, 2012, 2013); the relationship between time and 

reflexivity (GIDDENS, 2002);  the postmodern historical context (BALMAN, 2001). 

The analysis has revealed that teachers show be aware that, in addition to expertise in 

their area, must show, in particular, digital skills (CARENZIO, 2012). Therefore, the 

survey results allow us to say that the teachers ethos emerges in techno autobiographical  

narrative in the unveiling of a discursive game in which the narrative setting signifies 

that, interwoven by a dialectical relationship, in the same proportion that the 

pedagogical praxis report influences in the reframing and the constitution of the image 



itself, it is also reinterpreted and made from that image of themself new meaning. In this 

perspective, the driving strength that propels the subject to this constant reinterpretation 

of the image itself is grounded in the desire to break paradigms and improve on the use 

of digital technologies. Thus, the formation of technological habitus depends less 

generational factor and more social capital, cultural and economic teacher. So whether 

or not presenting a geek ethos, the postmodern teacher who took a praxis mediated by 

pedagogical digital artifacts is, above all, curious and this insignia is revealed in the 

desire to learn and improve themselves constantly. 

 

KEYWORDS: Techno autobiographical narrative. Discursive ethos. Technological 

habitus. 
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1 AVANT-PROPOS2: A- PRESENT- AÇÃO DE SI E TESSITURA RETÓRICA 

DA PESQUISA. 

Iniciamos com o récit de vie da pesquisadora na mesma perspectiva das 

narrativas elaboradas pelos participantes da pesquisa, cujo fio temático repousa nas 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 

1.1 Récit de vie da pesquisadora.  

Nesse caminhar incessante de busca por respostas a perguntas que se renovam 

sempre, ensaio narrar minha história, fazendo jus à ideia de Connelly e Clandinin 

(1995) de que o ser humano é um contador de história, organismo que, individual e 

socialmente, vive vidas narradas. Inspiramo-nos também na ideia de Saramago (2008) 

sobre a indispensabilidade de deixarmos nossas vidas narradas. Nas palavras do autor: 

Creio que todas as palavras que vamos pronunciando, todos os 
movimentos e gestos, concluídos ou somente esboçados [...] podem 
ser entendidos como peças soltas de uma autobiografia não 
intencional [...] Esta convicção de que tudo quanto dizemos e fazemos 
ao longo do tempo, mesmo parecendo desprovido de significado e 
importância, é, e não pode impedir-se de o ser, expressão biográfica, 
levou-me a sugerir um dia, com mais seriedade do que à primeira vista 
possa parecer, que todos os seres humanos deveriam deixar relatadas 
por escrito as suas vidas (SARAMAGO, 2008)3. 

Mesmo após o encorajamento de Saramago, creio que escrever sobre mim é um 

dos propósitos mais desafiadores da tese, uma vez que arquivar nuanças da minha vida 

aqui significa muito mais que arquivar relatos de mim numa pesquisa acadêmica. Por 

não estar diante de uma prática neutra, tenho plena consciência de que minhas palavras 

ocupam um lugar contextualizado e definido. Sei, ainda, que se trata de uma atitude 

pensada e por isso imagino a melhor maneira de dizer quem sou eu. Sim, hoje sei, 

escrever uma autobiografia é isso: despir-se e preparar-se para apresentar o melhor 

ângulo de si. 

                                                            
2 Termo usado na língua francesa para designar uma breve introdução de um livro, geralmente, escrito 
pelo próprio autor, para expor o conteúdo e o objetivo da obra.  
3 Tive a felicidade de ler esse texto primeiramente em Souza e Passeggi (2011, p. 237). Desde então 
cogitei a possibilidade de ser a minha primeira epígrafe na Tese. O texto de Saramago está postado em: 
SARAMAGO, José. Biografias. Em O caderno de Saramago, 22 de setembro de 2008, Disponível em: 
http://caderno.josesaramago.org/2807.html Acesso em 18/04/2015. 



Fernando Pessoa4 nos diz que temos duas vidas! A verdadeira é a que sonhamos 

na infância. Seguindo, pois, os passos do poeta, inicio por um rastro de lembrança dessa 

época pueril. Conta-me minha mãe que eu quando bebê só dormia se tivesse um rádio 

tocando no punho da rede. De fato, um pequeno rádio vermelho a pilhas5 é minha 

primeira lembrança tecnológica. Lembro-me de ficar imaginando como homens tão 

grandes podiam caber dentro daquela caixinha pequenina. Certa vez tentei quebrá-lo 

para, finalmente, descobrir o mistério daquelas vozes humanas que habitavam aquele 

pequeno radinho vermelho. Não consegui! Minha mãe chegou a tempo de salvá-lo. 

Hoje vejo crianças que ainda não completaram 1 ano de vida e já tiveram mais 

contado com tecnologias digitais do que eu durante toda a minha infância iluminada a 

luz de lamparinas. Isso me leva quase a dizer que nasci numa “era jurássica”6 no quesito 

tecnologia digital. Isso me leva também a pensar que na minha vida, o moderno foi 

chegando em doses moderadas. Com cheiro de eucalipto me chegaram, por exemplo, 

folhas brancas desenhadas e perfumadas que me eram entregues para que eu pudesse 

colorir meus primeiros anos escolares.  

No entanto, desde cedo eu aprendi a desenhar embaixo da sombra dos grandes 

tamarindeiros e a ensinar a teoria dos conjuntos para atentas ovelhinhas que assistiam a 

minhas aulas de matemática. Com o giz eu aprendi que podia escrever e desenhar em 

outros lugares que a poeira e o vento não apagariam, por isso voltava da escola com os 

bolsos lotados de pequenos pedaços de giz colorido que eram os meus preferidos. As 

janelas e os grandes “boiões de zinco7” eram minhas telas de riscos, rabiscos e letras. 

Tudo isso na casa da minha avó, na zona rural de Russas. E assim foi todo o meu ensino 

fundamental sem muito acesso às tecnologias de informação e comunicação.  

 Eu tinha um primo professor. Por ele conheci uma máquina de escrever. 

Lembro-me dele todo habilidoso datilografando trabalhos em sua máquina Olivette 

verde. Eu queria muito conseguir datilografar com a habilidade dele uma linha pelo 

menos de um texto. Com muita insistência, Ricardo me deixava dedilhar na sua 

                                                            
4 Alusão ao poema Datilografia de Fernando Pessoa (escrito pelo heterônimo Álvaro de Campos). 
5 Na casa da minha avó materna, onde morei grande parte da minha infância não tinha energia elétrica. 
Somente na pré-adolescência meu tio resolveu, sobre protestos de minha avó, fazer a ligação da energia 
elétrica. 
6 Expressão usada por uma professora participante da pesquisa. 
7 Recipiente usado para armazenar sementes para o plantio.  



máquina depois de finalizar os seus trabalhos acadêmicos. Mas nunca passou disso. Eu 

era uma criança de uns 11 anos e achava aquilo somente uma diversão.  

Ao chegar o ensino médio, morando agora na capital, com 14 anos de idade, 

ainda permaneci sem muito acesso a artefatos tecnológicos, porque longe de casa as 

prioridades mudam e passamos a disponibilizar o pouco dinheirinho para questões mais 

urgentes. Todavia, foi já morando em Fortaleza que tive a oportunidade de adentrar no 

universo digital.  Por volta dos 17 anos fiquei cara a cara com um computador. Comecei 

um curso de informática literalmente do zero. Iniciei pelo Ms Dos, mas torcia pelo 

momento de conhecer o Windows. A experiência no curso de informática foi pequena. 

Tudo sempre me pareceu muito difícil e inacessível quando eu pensava nesse mundo da 

informática. É a lembrança que eu tenho dessa época. 

Não obstante, o universo digital se ampliou para mim quando entrei no curso de 

Letras e pude ter acesso ao Laboratório de informática do Centro de humanidades da 

Uece. Mas tudo ainda muito cerceado. Anotava as dicas de uma colega de curso sobre 

como pesquisar determinados assuntos para trabalhos na faculdade.  O site de busca 

mais famoso, naquela época, era o “Cadê”.  Por meio dele, naveguei nas primeiras 

páginas da Internet. 

No entanto, casei-me seis meses após iniciar a Faculdade de Letras, esse fato, 

com certeza, retardou as vivências digitais na minha vida, por isso navegar sem destino 

na net, jogar conversa fora nas famosas salas de bate-papo da Uol, viver a febre inicial 

do Orkut, visualizar vídeos no YouTube... Tudo isso foi uma experiência que me chegou 

tardiamente. Algumas cronologias, comprovam o que digo. Tive acesso a Internet pela 

primeira vez somente aos 18 anos. O primeiro computador me chegou aos 22 anos em 

meio às muitas tarefas acadêmicas. E me lembro de ter feito minha primeira conta de e-

mail no IG nessa época. Eu, que estava acostumada ao papel e lápis, sofri para me 

acostumar a pensar em frente à tela do computador. Passava eternos minutos sem 

conseguir digitar uma só linha, mas também me lembro de fazer uma jura de não 

recorrer ao papel para escrever e só depois digitar o trabalho completo. Esse hábito foi 

adquirido quando eu não tinha computador e precisava escrever a mão todo o trabalho 

para depois contratar alguém para digitá-lo. Sim, eu sou dessa época!  

No meu estágio de ruptura e ingresso no mundo digital, passei grandes 

“sufocos”, mesmo assim,  decidi digitar e formatar minha monografia de Graduação. 



Foi o meu primeiro grande feito em um computador, assim, como foi para a PIEBPL–

TAB29 (professora participante da pesquisa). Nessa época, a Internet se restringia a 

pesquisas acadêmicas. Ainda posso considerar até aqui uma experiência meio incipiente 

se consideramos os muitos recursos disponibilizados pelo PC e pela Internet na época. 

Nessa época, eu lecionava língua espanhola. Era bem comum o uso de CD-ROM como 

mídia para estudar língua estrangeira e, também, uns joguinhos que eu não me sentia 

muito habilitada (nem com paciência) para acessá-los. Talvez porque nunca soube o que 

era um vídeogame na minha infância.  

O primeiro computador que eu pude chamar de “meu” para viver a liberdade 

digital, embora ainda me faltasse uma boa internet banda larga, foi o “Dellzinho de 

açucar”, nome carinhosamente dado ao meu notebook Dell Vostro 1310, que eu adquiri 

em 2009 ao iniciar o Mestrado em Linguística e que me acompanha até hoje. 

Como professora, tive a oportunidade de desenvolver um projeto de leitura em 

ambiente digital. Iniciei também minha jornada na EaD. Busquei implementar o uso de 

diversas mídias na minha sala de aula. Mas tudo muito atravessado, por vezes, pela 

minha inabilidade digital. Nesse aspecto, contei sempre com a ajuda de habilidosos 

alunos, colegas e amigos que sempre me socorreram no quesito dúvidas digitais.  

Minha primeira experiência numa aula via webconferência na EaD foi meio 

surreal. Não a realizei em casa, corri para o Campus do Pici (no Núcleo Tecnológico de 

Estudos - NTE), porque lá eu sabia que teria suporte técnico para me ajudar em caso de 

apuros. Era uma realidade nova dar aula “totalmente virtual”, mesmo já tendo realizado 

chat na plataforma Solar. Todavia, ouvir os alunos sem poder vê-los cara a cara (como 

sempre costumava ser o primeiro encontro com a turma de EaD) me deixou com uma 

sensação de não ter ministrado uma “aula de verdade”. 

Lembro-me de uma participante da minha pesquisa de Doutorado fazer 

referência às tecnologias digitais como uma esfinge, ou a deciframos ou ela nos 

devora... Identifiquei-me com a metáfora. Talvez as tecnologias sempre tenham sido pra 

mim esse mistério, essa “coisa a ser decifrada sempre”. Mesmo assim sempre tentei ir 

ao encontro delas.  

Por isso, logo no primeiro ano do Doutorado comprei meu Ipad por julgar que 

seria interessante me apropriar de mais um artefato tecnológico e porque julguei que me 



seria útil nas leituras. Lembro-me de minha orientadora dizer: “anote todas as suas 

impressões sobre o uso do Ipad”. E o que mais me vem à lembrança é pegá-lo em 

minhas mãos e não saber o que fazer. Foi então, que, na época, descobri que precisava 

fazer uma espécie de conta para poder baixar os aplicativos. E, realmente, descobri que 

aquela era uma condição tácita. Foi aí que meu mundo se expandiu mais um pouco, a 

partir do meu ID na Apple.  Ter acesso a Apple Store me pareceu elegante. Restava 

saber se me seria útil também. Posteriormente, surgiu a oportunidade de comprar meu 

Macbook Air, que por ser leve e pequeno facilitaria o manuseio para as aulas do 

Doutorado e para aulas que eu ministrava na universidade.  

Todavia, a familiaridade com o Windows acabava por me prender mais ao meu 

notebook Dell que ao Mac. Sinto-me mais segura usando meu Dell. Geralmente, nas 

aulas, apresento vídeos e fico com receio de não conseguir abrir as mídias no MacBook. 

E sei que apesar de parecer menos moderno e/ou sofisticado, é o meu Dellzinho antigo 

que tem me acompanhado com mais frequência e que me deixa mais à vontade na sala 

de aula com meus alunos. Foi o Dell também que me acompanhou durante a grande 

parte dessa jornada na tese.  

Analisando brevemente minha relação com as tecnologias digitais, de certa 

forma, ela revela o porquê de uma tese em Linguística abordando a ressignificação da 

imagem de si frente à incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação - TDIC. Quiçá, eu busque saber também que imagem tenho de mim nesse 

“universo paralelo8” que repousa no frenesi das tecnologias digitais. Paradoxalmente, 

foram minhas fragilidades tecnológicas, no cotidiano e também profissionalmente, que 

me instigaram á pesquisa. Portanto, minha pesquisa inevitavelmente está imbricada ao 

meu fazer docente e de certa forma, todo o meu viver acadêmico durante esses quatro 

anos repousou os pés no chão da escola.  

1.2 Tessitura retórica da pesquisa.  
 
Apresentamos ao leitor a sumarização do movimento retórico empreendido na 

elaboração das seções teóricas e de análise do corpus, embasado em Maia-Vasconcelos 

(2003), a partir do qual estabelecemos a hiperlinkagem entre as seções da tese.  

 
 

                                                            
8 Termo usado por uma professora participante ao  referir-se ao mundo digital.  



Figura 1- Tessitura retórica da pesquisa 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 
 

O mundo, assim como a gente, nunca tá 

pronto. Vive mudando. Muda pra viver. 

Ser contra todas as transformações faz 

tão pouco sentido quanto ser a favor de 

todas elas.  

Humberto Gessinger, 20119. 

Estabele-se a ideia de que vivemos em um mundo cambiante. E nesse aspecto, a 

inserção das tecnologias ao longo da história da humanidade representa uma vertente 

desse mundo em constante mutação. Assim, elas vêm paulatinamente modificando 

nossos costumes, nossa rotina e nossa maneira de transmitir informações. A cada dia, 

formas novas de comunicação surgem no universo midiático e digital. Ao se referir a 

essa sociedade da informação e sua imbricação com as novas tecnologias digitais, 

Coscarelli (2009, p. 13) afirma que “vivemos o digital, somos o digital, fazemos o 

digital”. “Isso faz parte de nós”, “e se não faz ainda, deveria fazer, ou vai fazer logo”. A 

autora reafirma, pois, nossa condição digital enquanto cidadãos inseridos no mundo 

contemporâneo e diz que não precisamos imaginar um ciberespaço que se contrapõe ao 

espaço cotidiano das nossas vidas.  

E esse mundo não parece tão novo e estranho, como salientou Coscarelli (2009), 

ao dizer que já sonhamos com ele há anos, a autora remete a Ribeiro (2008), em artigo 

intitulado HIPERTEXTO E VANNEVAR BUSH: um exame de paternidade, no qual esta 

autora destaca que a ideia original de hipertexto é atribuída a Bush. Sendo assim, essa 

ideia de registrar o conhecimento humano e deixá-lo interligado entre informações já 

prontas não é uma novidade do século XX, mas remonta aos anos de 1900: “A máquina 

permitia essa simultaneidade de “janelas”, isso é certo, mas a necessidade disso já era 

sentida antes, muito antes, quando Agostino Ramelli apresentava sua roda de livros 

mecânica, ainda na Idade Média” (RIBEIRO, 2008, p. 55).  

No entanto, o advento da internet trouxe outra infinidade de possibilidades de 

interação. As fronteiras físicas são transpostas. Foi uma revolução na comunicação 

social. As práticas sociais de linguagem a cada dia ganham novas maneiras de mediação 
                                                            
9 Fonte: http://blogessinger.blogspot.com.br/2011/10/prsa-cm-ntas-de-rdape-17.html 
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tecnológica, quer seja pelo telefone fixo ou móvel (celular), quer seja pela internet - por 

meio do Skype, pelas Redes Sociais (Facebook, Twitter Instagran, WhatsApp). A 

influência dessa mediação nas inter-relações hodiernas se configura também nos 

neologismos que surgiram após o uso dessas tecnologias, tais como: Twittar (tuitar), 

configurando uma nova maneira de se comunicar pelo Twitter, por exemplo. 

Atreladas a questões dessa natureza temos também outras mediações cotidianas 

marcadas pelo uso do computador: o autoatendimento nos bancos, o código de barras no 

supermercado e o bilhete eletrônico no ônibus. Para Tavares (2009) está ocorrendo uma 

espécie de revolução da informatização, no que concerne às novas práticas sociais 

implementadas por esses aparatos tecnológicos. O que significa dizer que o ato de 

comunicar-se cotidianamente está sendo afetado e/ou modificado e, independe do nível 

social e/ou cultural, tem abrangido desde o trabalhador mais simples que anda de ônibus 

até o executivo intelectual no seu carro equipado com diversas convergências de mídias. 

Desse modo, percebemos que a mídia tem mostrado por meio das mais diversas 

fontes (outdoors, internet, comerciais televisivos, jornal impresso etc.), por exemplo, a 

corrida frenética das instituições escolares, tanto as escolas particulares (das mais 

simples situadas em bairros periféricos às mais tradicionais) quanto às públicas no que 

concerne à adaptação às novas tendências do mercado no quesito tecnologia 

educacional. Nas Universidades essa mudança parece ocorrer num compasso menos 

acelerado. 

 A tecnologização vem sendo inserida no campo educacional em meio a ares de 

evolução, embora algumas conjunturas educacionais funcionem sem muita 

transformação, tanto no que concerne à estrutura física quanto ao que diz respeito às 

inter-relações entre professores e gestores. E paradoxalmente, sem que tenha ocorrido 

ainda uma mudança radical nos rumos da educação brasileira, os professores têm sido 

responsabilizados como um dos principais obstáculos para a melhoria da qualidade do 

ensino no Brasil e como responsáveis pela resistência das escolas em efetuarem as 

necessárias inovações exigidas pelos “novos tempos” (GENTILINI e SCARLATTO, 

2015, p. 22). 

 Essa é uma das questões que nos encorajou à pesquisa, embora a ideia inicial 

não fosse voltada especificamente para a práxis docente. Mesmo assim, quanto ainda 

estava no processo de elaboração do anteprojeto para seleção do Doutorado visitei 
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algumas instituições de ensino em Fortaleza que estavam se inserindo nesse processo de 

tecnologização digital do ensino. Em algumas tive a oportunidade de conversar com 

coordenadores e professores. Ouvi histórias que remetiam ao entusiasmo pelo aspecto 

de inovação que as tecnologias implicavam, mas também ouvi relatos de rejeição e/ou 

receio às tecnologias de modo que levaram professores a optar pela demissão a ter que 

inseri-las em sua prática de ensino.  

 Nesse mesmo período, entre final de 2011 e início de 2012, o Governo Federal 

anunciara outro programa com tecnologia digital voltado para sala de aula, além do já 

existente Programa Um Computador por Aluno (UCA), que seria o Projeto de tablets na 

escola. Ao ler sobre esse novo projeto, deparei-me com o seguinte relato sobre a 

experiência de uma escola de São Paulo com a inserção desses artefatos tecnológicos na 

rotina escolar: 

À contragosto, “A. L.” foi incluída no programa de capacitação para o 
corpo docente. Aos poucos, com o incentivo dos colegas, ganhou 
“amor” pela tecnologia. “O fundamental aqui foi a coletividade. Uma 
ir olhando e vendo que a outra estava conseguindo”, diz a 
coordenadora “A.” Assim, aos poucos, todos os professores acabaram 
aderindo à novidade10. 

  Nossas ponderações diante dessas experiências e de pesquisas que, ao abordar a 

transição de uma escola analógica para uma escola digital, afirmavam que as 

instituições de ensino ainda estavam perdidas e perplexas “frente a crianças e jovens 

cada vez mais informados, participantes e conscientes (mesmo que confusamente) de 

seus direitos, além de serem digitalmente competentes e de se mostrarem totalmente à 

vontade diante dessas novas tecnologias” (BELLONI, 2013, p. 74) nos levaram a 

amadurecer a temática das tecnologias digitais para o projeto de Doutorado, 

considerando toda essa efervescência causada pelas novas tecnologias, que segundo 

Xavier (2009) constitui a nova ordem mundial, a saber, a Tecnocracia11, que se 

vislumbra inevitavelmente “delegando à globalização a hegemonia nas relações 

socioculturais, ao Neoliberalismo a ideologia política gestora da economia, e à 

informática digital a incumbência de acelerar a aplicação das diversas tecnologias 

recém-inventadas” (XAVIER, 2009, p. 21). 

                                                            
10 Fonte: http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/38876/MEC-avan%C3%A7a-em-projeto-de-tablets-
nas-escolas-tablet-em-sala-de-aula;-tablet-na-escola;-aulas-interativas.htm. Acesso em 12/11/2012. 
11 Xavier (2005, p. 170), conforme o autor, “essa conjuntura nos tem imposto um formato de texto sobre o 
qual os discursos doravante deverão se (hiper) textualizar”. 
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Interessávamos investigar, a priori, se esse “novo tempo” (GENTILINI e 

SCARLATTO, p. 22) de uma sociedade cambiante frente ao frenesi tecnológico, 

necessariamente passaria exigir uma nova docência. Assim, o fio argumentativo que 

sustentaria a gênese da nossa tese começava a ser esboçado na nossa hipótese geral de 

que repercutiria na vida do professor todo esse discurso midiático em torno das 

tecnologias pedagógicas digitais, bem como o discurso oficial por parte do Ministério 

da Educação, que visava à inserção de artefatos tecnológicos digitais na rotina escolar. 

E assim, tomando como pressuposto que esse discurso contribuiria para mudar práticas 

sociais (concebendo a prática pedagógica, como uma prática social também), apontar 

novas filosofias de ensino, apresentar as tecnologias digitais como ferramentas 

pedagógicas indispensáveis para o bom funcionamento da educação moderna requereria 

mudanças na práxis do professor, que envolto a essas modificações pedagógicas, seria 

chamado a adaptar-se a essa nova ordem educacional. 

 O desafio nos estava posto. Como podíamos engendrar uma pesquisa de modo a 

refletir e obter respostas para nossas inquietações? Como ressalta Freitas (2015, p. 22, 

23)  

Uma tese não é um dado disponível no mundo, obtida tão somente a 
partir da observação de um fenômeno por parte do pesquisador. A 
constatação da existência de um evento que inspira uma investigação 
deve ser submetida a inúmeros enquadres, que passam pelo 
estabelecimento da relevância da pesquisa para o campo discursivo no 
qual ela se pretende inscrita e pela tentativa de propor contribuições 
para esse campo. 

  Como também afirma Bourdieu (2007, p. 27) “essa construção não é algo que 

aconteça de uma hora para outra ou sem grandes esforços, não é um plano que se 

desenhe antecipadamente”. Portanto, nosso objeto de pesquisa foi sendo constituído a 

partir da temática da constituição do ethos docente em narrativas tecnoautobiográficas. 

E assim, começávamos a casar as inquietudes em relação à docência mediante uma 

práxis pedagógica digital aos estudos autobiográficos desenvolvidos no Grupo de 

Estudos Linguísticos e Discurso Autobiográfico – Gelda12, que vem desenvolvendo na 

Universidade Federal do Ceará pesquisas alinhadas ao referido aporte teórico das 

narrativas autobiográficas, das quais destacamos as pesquisas de Viana (2012); de 

Siqueira (2014); de Freitas (2015); Rodrigues (2015); Cardoso e Maia-Vasconecelos 

(2009); Maia-Vasconecelos (2014); Maia-Vasconcelos; Gomes e Viana (2008). 

                                                            
12 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8487577482391069 
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A emergência dos estudos autobiográficos e a formação docente são, pois, 

ressaltadas por Silva e Mendes (2009), segundo os autores, esse entrelaçamento deve-se 

ao movimento de profissionalização do ensino e dos professores. Trata-se, portanto, de 

mudanças significativas no modo de pensar e estudar questões educacionais e “as 

formulações engendradas no âmbito desse movimento, relativas à formação e ao 

trabalho docente, colocam o professor, em todas as suas dimensões, na centralidade da 

problemática educacional” (SILVA E MENDES, 2009, p.02). Essa perspectiva de olhar 

motivou, portanto, cada vez mais pesquisas relacionadas a professores por meio de 

história de vida, relatos de experiência e narrativas autobiográficas.  

Concordamos com Lima (2012, p. 16), ao afirmar que há sempre várias 

respostas para as questões de pesquisa, “uma vez que cada nova investigação refletirá 

um recorte individual e específico motivado pela atenção, interesse e conjuntura do 

pesquisador”. Passamos, pois, a discorrer sobre as pesquisas e leituras que contribuíram 

para o arranjo do nosso objeto de pesquisa.   

Nesse cenário, a pesquisa de Ortega (2014) salienta a importância de abordar o 

discurso do professor que vivencia essas transformações em sua vida pessoal e 

profissional. Na concepção da autora, pesquisas dessa natureza são extremamente 

relevantes uma vez que, como ressalta a pesquisadora, embora exista um grande debate 

público e político sobre os desafios enfrentados pela educação, sobretudo das mudanças 

no exercício da docência, há ainda poucas pesquisas que se disponibilizem a partir da 

voz do professor para problematizar essa vertente pedagógica na educação. Por essa 

razão, Ortega (2014) julga necessário analisarem-se essas mudanças a partir da reflexão 

dos próprios professores. Dessa maneira, o trabalho da pesquisadora aponta para um 

olhar mais compreensivo sobre o fenômeno das novas tecnologias, a partir da história 

de vida dos professores, que buscam entender suas vivências e mostrar o uso e o sentido 

das tecnologias em práticas cotidianas. 

Para nossa pesquisa, essa perspectiva autorreflexiva nos pareceu um ponto 

crucial para que pudéssemos considerar esse professor protagonista da sua história, e 

desse modo, saber o que ele pensa de todo esse contexto educacional no qual está 

inserido. O professor sente-se deslocado com tantos artefatos tecnológicos disponíveis 

para auxiliá-lo em sua prática docente? Ou recebe sem resistências essas novas 

potencialidades pedagógicas? Como esse professor lida com suas crenças, desejos, 
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angústias e alegrias nessa eferfescência de uso das tecnologias digitais na sua vida 

cotidiana e profissional? E, finalmente, como se dá a influência desse contexto 

educacional moderno sob o seu discurso e a ressignificação da imagem de si, levando 

em consideração o relato sobre sua práxis pedagógica mediada por artefatos 

tecnológicos digitais, o seu processo de adequação nesse contexto mediado pelas 

tecnologias e a constituição do seu perfil profissional frente ao uso das TDIC?  

Já a pesquisa de Klein (2008) se estabelece mediante a junção feita pela 

pesquisadora entre os modos de ser docente e a inserção de tecnologias na educação. A 

autora buscou analisar discursos que circularam na Revista Nova Escola na perspectiva 

de mostrar como se ensina modos de ser docentes e de se exercer a docência nos artigos, 

nas propagandas e nas notícias veiculadas na revista, tomando como recorte o tema 

sobre as novas tecnologias.  Sua pesquisa suscitou a necessidade de investigarmos a 

influência dessa representação docente sobre a ressignificação da imagem de si e, 

sobretudo, a influência desse campo educional pós-moderno nesse contexto 

contemporâneo.  Nessa perspectiva, o aporte biográfico propiciria ao participante 

refletir e problematizar sua própria experiência docente, na perspectiva de poder obter 

respostas a partir da ressignificação “que se faz no retorno a si mesmo” (PASSEGGI, 

2011, p. 154).  

Já Nardini (2011) dialoga com nossa pesquisa, na medida em que objetivou 

contribuir para melhor entender a emergência de novas identidades que circulam entre 

os sujeitos implicados com o ensino-aprendizagem de línguas no momento 

contemporâneo, permeado pelas novas tecnologias, e como estes lidam com o trânsito 

entre os diferentes regimes de verdade que lhes são impostos. O pesquisador ressalta a 

emergência das novas tecnologias bem como discursos que as legitimam como 

indispensáveis aos sujeitos contemporâneos, nas mais diversas áreas, inclusive na área 

educacional. O argumento do pesquisador a respeito da emergência dessas novas 

identidades docentes se ancora na hipótese de que “os sujeitos-professores transitam 

entre os regimes de verdade fluídos (impostos pelo contexto contemporâneo) e sólidos 

(dentro dos quais se constituem), sofrendo assim bruscas modificações em suas 

identificações” (NARDINI, 2011, p. 14).  

Esse ponto específico nos instigou a refletir sobre a importância de investigar a 

ressignificação da imagem de si sob os aspectos metamórficos implicados pela 
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incorporação das tecnologias digitais na vida cotidiana e profissional dos professores, 

que na nossa pesquisa se delinearia na corporificação13 tecnoautobiográfica a partir dos 

estágios de ruptura14 e travessia. Para tanto, lançaram luz sobre esse aspecto discursivo 

da ressignificação da imagem de si, os estudos de Maia-Vasconcelos (2003), Bois, 

Josso, Humpich (2008) e Bois e Rugira (2006).  

Nessa perspectiva, vários teóricos reconhecem esse impacto das tecnologias 

digitais na constituição identidária dos sujeitos pós-modernos, bem como a busca por 

adequação15 ao uso dessas tecnologias. Libaneo (1998) também reconhece essa 

influência na sala de aula, ele assinala, portanto, a necessidade de esse professor ajustar 

sua didática à nova realidade da sociedade. Fonseca (2012) também aborda a 

necessidade de uma pedagogia adequada para um mundo digital e, por conseguinte, 

propõe que o professor precisa se ressignificar e ressignificar suas práticas pedagógicas. 

Já Filgueiras (2013) remete às transformações que a atual sociedade tem passado e 

afirma que a educação deve acompanhar esse cenário, em seu estudo a pesquisadora 

lança a indagação se seriam os professores incluídos ou excluídos da sociedade do 

início do século XXI. Ela ressalta que para que a inclusão desse professor se faça 

possível, ele deve estar disposto a compreender a si próprio em relação ao que o novo 

tempo demanda em relação à função de ensinar. 

Desse modo, Giddens (1991) ressalta a importância da linguagem nas sociedades 

modernas. O autor caracteriza esse momento como reflexivo, ou seja, trata-se de um 

fenômeno social marcado para o voltar-se para si mesmo, no qual o sujeito toma 

consciência de si e de suas práticas mediante o uso do seu próprio discurso. 

É essencial também considerarmos a relação entre as práticas linguajeiras e o 

refletir sobre as práticas não linguajeiras. Assim sendo, Pineau (2010, p.105) pontua que 

o desenvolvimento é fruto das interações entre as pessoas, o meio e a relação entre 

ambos. Nessa perspectiva, ao supormos ser o atual contexto educacional pós-moderno 

um desafio a ser vivenciado pelo professor, ao requerer dele necessidade de atualização 

                                                            
13 Cf. Josso (2012). 
14 Cf. Maia-Vascocelos (2003). 
15 Adequação do latim adaequatio, -onis, ação de igualar – esse termo sugere que o professor num dado 
momento da sua vida se viu diante da escolha de usar ou não usar as ferramentas digitais. E se opta pelo 
seu uso, essa ação é desencadeada por uma necessidade externa que lhe é apresentada, configurando, 
dessa forma, um ajuste de comportamento diretamente proporcional à natureza  de sua escolha. in 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: 
http://www.priberam.pt/dlpo/adequa%C3%A7%C3%A3o  . Acesso em: 20/05/2015. 
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profissional frente às demandas desse universo digital que hora se apresenta, com a 

provisoriedade e a plasticidade que lhe são características, um profícuo desvelar de 

novas identidades docentes, a experiência tecnoautobiográfica se apresenta bastante 

pertinente na apreensão do ethos docente, ao permitir aos professores colocar-se na 

escuta de sua história. Bem como, perceber as mudanças advindas dos novos hábitos 

tecnológicos ao mostrar-se consciente de suas próprias práticas e, assim, poder refletir 

sobre as necessidades contextuais impostas pela sociedade pós-moderna.  

Logo, essa evidente exigência de adequação comprova que a prática pedagógica, 

assim como toda prática social é situada num tempo e num espaço determinados. 

Portanto, o falar e o refletir sobre essa práxis e sobre a sua própria identidade podem 

revelar, dentre várias questões, que é no cotidiano, ou mesmo no contínuo da prática, 

que se estabelecem as transformações corpóreas e psíquicas indispensáveis ao professor 

pós-moderno.   

Nessa perspectiva, argumentamos a favor de que é na instauração de uma 

relação de congruência entre o relato da práxis pedagógica e a narrativa de si que se 

constrói a corporificação tecnoautobiográfica como um movimento metamórfico de 

ressignificação da imagem de si, comprovando, dessa forma, sua natureza cambiante e 

multifacetada na constituição da identidade docente pós-moderna. Assim, buscamos, ao 

analisarmos a ressignificação da imagem de si mediante a corporificação 

tecnoautobiográfica do enunciador no récit de vie, perscrutar seus rastros de 

tecnologização que hipotetizamos marcar, além da inscrição do corpo na narrativa, a 

evidência dos efeitos metamórficos da incorporação tecnológica na ressignificação da 

imagem de si subjacente ao ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica. Ademais, 

supomos que, mediante a autorreceptividade narrativa, seja possível atestar na 

autointerpretação do leitor-autor um perfil profissional docente que demonstre adesão e 

identificação às exigências educacionais modernas na perspectiva de conferir 

credibilidade à sua imagem docente frente a essas demandas do ensino pós-moderno.   

Logo, a autorreceptividade narrativa representa para o professor, ao imbuir-se da 

ação de leitor-autor, mais um espaço de autorreflexão de si mesmo e de sua práxis. E, 

quiçá, seja também esse lugar discursivo propício para o encorajamento de revelar seu 

“projeto de vida profissional”, uma vez que a “condição biográfica na modernidade 
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avançada, decorre do imperativo de dizer quem somos para nossas instituições”16. 

Assim, “nessa nova ordem individualista, a reflexividade representa uma perspectiva 

real de emancipação humana”17 (PASSEGGI, 2011, p. 153. Grifo da autora). 

  Dessa maneira, sob esse ponto de vista, constrói-se o nosso objeto de pesquisa, 

a saber, a constituição do ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica sob três 

perspectivas basilares que são: o relato da práxis pedagógica docente - frente à 

influência contextual pós-moderna e o desafio de adequação à conjuntura educacional 

contemporânea; a ressignificação da imagem de si no récit de vie e a autorreceptividade 

narrativa.  Desse modo, o desenho da nossa pesquisa se delineia por meio de três eixos 

narrativos: o récit de vie dos professores, a autorreceptividade narrativa e a entrevista 

clínica. A costura a ser urdida entre os três esteios narrativos e a constituição do ethos 

docente se efetivará em primeira instância abordando o sujeito e as TDIC mediante 

ressignificação da imagem de si no récit de vie e atrelando-se numa segunda vertente à 

autorreceptividade narrativa na autointerpretação da imagem de si ressignificada, ambas 

as ações narrativas são a posteriori interligadas à entrevista clínica, sendo a relação com 

récit de vie responsável por abordar o sujeito e o seu contexto a partir das exigências 

educacionais; e a relação entre a entrevista clínica e a autorreceptividade narrativa 

responsável por abordar o sujeito e a sua prática a partir da autorreflexão da práxis 

pedagógica.   

Nessa perspectiva, julgamos ser necessária a investigação sobre questões de 

natureza epistemológica no âmbito da linguística no que diz respeito ao estudo do ethos 

discursivo18 na narrativa tecnoautobiográfica e sua interface à ressignificação da 

imagem de si19, bem como também a influência do avanço da tecnologia digital na 

constituição do que estamos admitindo ser um habitus20 tecnológico docente.  

Nesse panorama de imbricação entre tecnologia e formação docente, alinhadas 

aos preceitos pós-modernos de inovação digital na educação, citamos ainda a pesquisa 

de Ruiz (2016). Para a autora, essa esfera pós-moderna – regida pelas relações de 

mercado e pela lógica neoliberal de governo – que caracteriza o campo educacional 

                                                            
16 Cf. Delory-Monberger (2009) apud Passeggi (2011, p. 153). 
17 Passeggi ancora-se em Rustin (2006), para afirmar que “as teorias contemporâneas de individualização 
avançam de tal forma que a sociedade moderna confere uma nova importância aos indivíduos e a sua 
história” (PASSEGGI, 2011, p. 153). 
18 Cf. Maingueneau (1995, 2006, 2011). 
19 Cf. Amossy (2005). 
20 Cf. Bourdieu (2002, 2003, 2004); Bourdieu e Chartier (2012); Albuquerque (2005). 
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contemporâneo, tem se configurado num processo atual de fabricação de uma nova 

identidade para o sujeito professor. O posicionamento de Ruiz (2016) reforça o 

delineamento da essência norteadora da hipótese geral dessa tese, ou seja, a de que os 

tempos pós-modernos têm imposto um ritmo diferenciado aos sujeitos imergidos nessa 

seara digital, na qual esse sujeito para manter-se update cria estratégias que visam a sua 

continua adaptação de modo a vivenciar rupturas sucessivas que marcam a dinâmica de 

acomodação/desacomodação incessante exercida por quem pretende permanecer nessa 

roda viva estabelecida pela dinâmica plástica e cambiante das tecnologias digitais.  

Assim sendo, na medida em que também buscamos as razões pelas quais um 

professor se lança no desconhecido de novas fórmulas pedagógicas, ao mesmo tempo 

em que outros optam por resisti-las ou rejeitá-las (DOMINICÉ, 2007)21, concluímos que 

a tese em questão revela um instigante objeto de estudo, o que nos faz considerar, pois, 

de relevo acadêmico a seguinte problemática geral de pesquisa: Como se dá a 

constituição do ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica, considerando o relato da 

práxis pedagógica docente frente a influência contextual pós-moderna e  o desafio de 

adequação da conjuntura educacional contemporânea, a ressignificação da imagem de si 

nos récits de vie de professores(as) e a autorreceptividade narrativa? 

Ademais, pareceu-nos pertinente também buscar respostas para outras questões 

específicas, a saber: 

 Em que aspecto o relato da práxis pedagógica demonstra a influência contextual 

pós-moderna e a busca por adequação à atual conjuntura educacional de uso de 

tecnologias digitais no campo educacional pós-moderno? 

 Como se caracteriza o processo de corporificação tecnoautobiográfico mediante 

o processo metamórfico de ressignificação da imagem de si empreendido pelo 

narrador com vista ao uso e adaptação às TDIC?    

 A partir da autorreceptividade narrativa, que imagens docentes caracterizam o 

perfil profissional docente frente às demandas educacionais contemporâneas? 

Assim, pois, defendemos nossa tese sob o prisma de que há uma relação 

dialética entre prática discursiva (relato de si) e prática não discursiva (práxis 

                                                            
21 Nossa paráfrase para: En d'autres termes, j'ai cherché à élucider les raisons pour lesquelles un 
enseignant ou un formateur se lance dans l'inconnu de formules pédagogiques nouvelles ou, au contraire, 
y résiste, voire même les rejette. 
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pedagógica) na constituição da identidade docente pós-moderna que se caracteriza por 

uma natureza metamórfica dada a plasticidade determinada pela incorporação das 

tecnologias digitais tanto no cotidiano quanto na vida profissional docente.  

Sendo assim, buscamos comprovar com nossa pesquisa que o ethos docente 

emerge na narrativa tecnoautobiográfica mediante a elaboração de estratégias 

discursivas pelo enunciador de maneira a revelar que o sujeito que opta pela 

incorporação das tecnologias digitais e assume uma práxis pedagógica digital elabora a 

narrativa de si e o relato sobre sua práxis pedagógica numa relação de congruência e de 

recíproca constituição, uma vez que a ressignificação da imagem docente em 

conformidade às demandas educacionais pós-modernas implica no relato de uma práxis 

pedagógica também ressignificada consoante o uso e adequação às TDIC. Assim, 

dialeticamente, também o relato reflexivo-crítico da práxis pedagógica, em 

conformidade às demandas educacionais pós-modernas, implica no ajuste da imagem 

docente delineada para si em conformidade com essa práxis ressignificada.  

Como hipóteses secundárias admitimos que: 

 O contexto de ensino pós-moderno mediado pelas TDIC se apresenta como um 

desafio a ser vivenciado pelo professor - dado a provisoriedade e plasticidade 

das ferramentas pedagógicas digitais. Desse modo, o processo de 

desacomodação profissional desencadeado pelo discurso de regulação de uso de 

tecnologias na educação impele à constituição do habitus tecnológico docente, 

mediante o qual o professor passa a despojar-se de “velhas” práticas analógicas 

no intuito de atualizar-se em relação ao uso das tecnologias digitais.  

 O processo de corporificação tecnoautobiográfica constituí-se-á no desvelar de 

um corpo biografado em processo metamórfico de ressignificação da imagem de 

si, considerando que “toda mudança real de paradigma exige modificações 

profundas no modo de vida” (JOSSO, 2012, p. 20) que implica um ajuste tanto 

corpóreo quanto psíquico desse sujeito em estado cambiante mediante 

incorporação das tecnologias digitais.  

 As imagens docentes apreendidas mediante autorreceptividade narrativa 

caracterizar-se-ão por demonstrar um perfil profissional docente que demonstre 

adesão e identificação com as exigências educacionais modernas, de modo a 

conferir credibilidade à imagem de si frente ao contexto pós-moderno de ensino. 
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Logo, os indícios linguístico-discursivos remeterão à conceituação da imagem 

docente clivada pelo processo de formação ad infinitum22 que marca a busca do 

professor em busca de constante atualização tecnológica.  

Em busca de respostam que confirmem e/ou refutem nossas hipóteses e em 

função dos nossos problemas de pesquisa, objetivamos especificamente:  

 Investigar o relato da práxis pedagógica docente considerando a influência 

contextual pós-moderna e o desafio de adequação à atual conjuntura educacional 

de uso de tecnologias digitais na sala de aula. 

 Perscrutar a corporificação tecnoautobiográfica nos récits de vie de professores 

mediante o processo metamórfico de ressignificação da imagem de si 

empreendido pelo narrador com vista ao uso e adaptação às TDIC. 

 Apreender, mediante a autorreceptividade narrativa, as imagens docentes que 

caracterizam o perfil profissional docente frente às demandas educacionais 

contemporâneas. 

Assim sendo, em virtude das questões que remetem a epistemologia das 

narrativas de vida, quer seja de natureza metodológica (vista como método de 

investigação), quer seja como processo de formação e ressignificação docente ou como 

fenômenos linguísticos (ao abordarmos a narrativa e o ethos discursivo), consideramos 

que nossa pesquisa possa contribuir tanto para os estudos linguísticos, quanto para os 

estudos no campo da educação. Desse modo, buscarmos, também, contribuir com as 

pesquisas autobiográficas, no que concerne à estreita relação da história de vida com a 

Educação e as Ciências Humanas e Sociais, no que concerne à autobiografia como 

dispositivo de formação, em educação e a narrativa de vida compreendida como um 

método de pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais (SOUZA e PASSEGGI, 2011).  

Esperamos, portanto, que a presente pesquisa de Doutorado possa colaborar 

também com as discussões em torno da temática: tecnologia e educação, na perspectiva 

de que para fazer nascer e permanecer viva a educação que queremos, teremos, ainda, 

que pensar para as instituições educacionais, quer seja a escola, quer seja a universidade 

“instrumentos que propiciariam sua permanência como instituição formadora de 

                                                            
22 Cf. Uyeno (2010). 
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indivíduos que, além de letrados, exercem seu papel de cidadão, de forma crítica e 

consciente” (MOURA, 2008, p. 84).  

Para tanto, atendendo ao intuito de materializar nossa proposta de pesquisa, a 

presente tese apresenta a seguinte organização retórica: 

Elaboração do avant-propos, por meio do qual apresentamos a nossa 

tecnoautobiografia e a tessitura retórica da pesquisa; 

A primeira seção, intitulada de Considerações iniciais, demonstra o movimento 

retórico da tese, bem como as pesquisas que subsidiaram a construção do nosso objeto 

de pesquisa; 

A segunda seção, nomeada de Práxis docente na relação modernização e uso 

das TDIC no campo educacional pós-moderno, apresentamos as escolhas teóricas que 

fundamentam a relação história, educação, tecnologia e discurso subjacente ao nosso 

objeto de pesquisa;  

A terceira seção, denominada de (Re)invenção de si em récits de vie de 

professores(ras): da corporificação tecnoautobiográfica à constituição do ethos 

docente na narrativa tecnoautobiográfica, compreende a seção na qual discorremos 

sobre o projeto artesal de si e suas vertentes constitutivas: o pacto tecnoautobiográfico; 

a corporificação tecnoautobiográfica; o ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica; 

A quarta seção, designada de Autorreceptividade narrativa: a hermenêutica da 

tecnoautobiografação a partir do projeto (re)inventivo de si, fundamenta a 

autorreceptivada narrativa, fruto das nossas leituras sobre a obra de Paul Ricoeur que 

inspiraram e nortearam desse o nosso instrumental de pesquisa à nossa análise do 

corpus. Assim, ancorada na mimese III ricoueriana e remetendo à imbricação entre 

mundo do texto e mundo do leitor, a autorreceptivada narrativa inscreve-se na estética 

da recepção vinculando-se também à questão do sentido e da referência.  

A quinta seção, nomeada de Tessitura teórico-metodológica da narrativa 

tecnoautobiográfica, explicita nossa escolha pela narrativa autobiográfica como aporte 

teórico e metodológico. Bem como relatamos a escolha dos participantes, além de 

descrever a composição do intrumental de pesquisa, a coleta, a catalogação, a análise e a 

interpretação dos dados da pesquisa; 
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A sexta seção, intitulada Análise dos dados e discussão dos resultados da 

pesquisa, como o próprio título já explicita, nela apresentamos nossas análises 

subcategorizadas de acordo com o nosso objeto de pesquisa e ancorada nas narrativas 

tecnoautobiográficas basilares para na constituição do ethos docente, que são: a 

entrevista clínica, o récit de vie e a autorreceptividade narrativa. Ademais, concluímos 

essa seção com os resultados de nossa investigação em consonância com o aporte 

teórico que a fundamentou e assinalando futuras investigações ancoradas nessa 

permanente busca que caracteriza a pesquisa acadêmica; 

A sétima e última seção denominada de Considerações finais cumpre o seu 

papel de último passo na escrita da tese, na qual tecemos as considerações que 

arrematam nossa pesquisa.  
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3. PRÁXIS DOCENTE NA RELAÇÃO INSTITUIÇÕES DE ENSINO E USO 

DAS TDIC NA EDUCAÇÃO PÓS-MODERNA. 

 

Se o tempo é uma forma inscrita a priori 

na capacidade cognitiva humana, não é 

menos verdade que a essa forma subjaz 

uma mudança histórica e cultural. 

Robert Kurtz, 1999. 

 

No século XVI, um poeta português já falava no desconcerto do mundo23 nos 

versos: E, afora este mudar-se cada dia,/outra mudança faz de mor espanto,/que não se 

muda já como soía. Depois de tanto tempo, seus versos continuam significativos na 

realidade do século XXI. O mundo continua mudando rapidamente. E, quiçá, a 

característica mais evidente seja mesmo a mudança, ou, como diria o poeta, a aceleração 

da mudança. Mudança que traz em seu bojo ora conforto, ora desconforto, traz 

tecnologia, que diminui distâncias ao ofertar o mundo ao alcance das nossas mãos. 

Entretanto, o mundo pós-moderno reserva também algumas incertezas ou quem sabe 

certa desorientação aos que não estão, ainda, acostumados com esse frenesi tecnológico 

digital. Sendo assim, nessa subseção, apresentamos um apanhado histórico das 

globalizações mundiais e buscamos tecer uma sucinta abordagem conceitual da pós-

modernidade apresentando algumas conceituações para o termo em questão. 

A discussão que passamos a empreender nessa seção diz respeito, pois, ao nosso 

primeiro objetivo de pesquisa, que se ancora na investigação do contexto tecnológico e 

midialógico sob o qual as práticas sociais pedagógicas são exercidas. Para tanto, 

abordaremos especificamente a noção conceitual do termo pós-modernidade que 

permeia toda a escrita da tese. Além de discorrer sobre a relação tempo e modernização 

na perspectiva da inserção das TDIC no contexto educacional.  

                                                            
23 In: LF fól. 8v.  No Cancioneiro de Luís Franco Corrêa (1557-1589), já agora publicado pela Comissão 
Executiva do IV Centenário da Publicação de Os Lusíadas, 1972. Versão completa em: 
http://www.uc.pt/fluc/classicosparapublicações. Acesso: 26/05/2014. 
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3.1 Abordagem da pós-modernidade: aspectos conceituais e implicações práticas e 

econômicas.  

De acordo com Kurtz (1999), os últimos anos foram marcados por um volume 

espantoso de literatura que abordou a categoria tempo. “O tempo se tornou uma estrela 

da mídia”, destaca o autor. Kurtz afirma ainda que não é somente a teoria científica de 

Stephen Hawking a respeito do tempo - vista pelo viés da Física - que desperta 

interesse. Mas, sobretudo, desperta a atenção os componentes cultural e social do 

conceito tempo.  

Alevato (2015) ancorada nas proposições de Kurtz (1999) declara que tempo e 

espaço são dois eixos fundamentais para referenciar o ser humano e que ambos foram 

revolucionados pelo cenário tecnológico contemporâneo:   

O simultâneo, o virtual, o intangível, o efêmero, a complexidade, a 
multirreferencialidade, entre outros, são conceitos bem mais típicos do 
movimento atual que a sequência, a linearidade, o ordenamento, a 
tradição, a perspectiva cumulativa e previsível que caracterizavam tais 
referências – tempo e espaço – décadas atrás (ALEVATO, 2015, p. 
221). 

Toda essa evolução e mudança de paradigmas resultaram no aplainamento do 

mundo, segundo Friedan (2007). Essa conclusão lhe sobreveio em uma viagem à Índia 

em que ele buscava “componentes lógicos, inteligência, algoritmos complexos, trabalho 

intelectual, call centers, protocolos de transmissão, as últimas novidades da engenharia 

óptica” (FRIEDMAN, 2007, p. 14). Em uma de suas reuniões na Infosys, “[...] uma das 

pérolas do mundo da tecnologia da informação indiana”24, em que o diretor executivo 

da empresa lhe explicava como a terceirização havia alavancado o investimento maciço 

em tecnologia no mundo atual. Milhões de dólares foram investidos na instalação de 

conectividade e banda larga para que se tornasse possível a conectividade com o mundo 

inteiro. Por volta dos anos 2000, foi engendrada uma plataforma por meio da qual 

trabalho e capital intelectual podiam ser interconectados de qualquer parte do globo. 

Segundo Friedman (2007), a convergência tornou-se viável e mundo ficou plano. O 

autor afirma que 

Quando se começa a pensar no mundo como sendo plano, ou pelo 
menos se achatando, um monte de coisas passa a fazer um sentido que 
não fazia antes. Contudo, a minha animação também tinha um motivo 
pessoal, pois esse achatamento quer dizer que estamos interligando 

                                                            
24 Cf. Friedman (2007, p. 15). 
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todos os centros de conhecimento do planeta e costurando uma única 
rede global, o que (se a política e o terrorismo não atrapalharem) pode 
precipitar uma era notável de prosperidade, inovação e colaboração 
entre empresas, comunidades e indivíduos (FRIEDMAN, 2007, p. 
18,19). 

Era um patamar inédito para globalização, que segundo esse autor, havia 

começado justamente com a viagem de Colombo às Índias. O quadro que elaboramos 

segue esses processos explicitados por Friedman e sumariza o processo de globalização. 

Quadro 1- Sumarização dos processos de Globalização 
 

Conceito 
 

Período 
 

Caracterização 
 

Força motriz 
Globalização 

1.0 
Até por 
volta de 
1.800. 

Redução do mundo de grande 
para médio e se caracterizou 
basicamente pelo envolvimento 
de países e músculos. 

A principal força 
dinâmica por trás do 
processo de integração 
global foi a potência 
muscular (a quantidade de 
força física e de cavalos a 
vapor) que o país possuía 
e como a empregava. 

Globalização 
2.0 

De 1800 
a 200025 

Redução do mundo de médio 
para pequeno. Nesse período as 
multinacionais, que se 
expandiram em busca de mão-
de-obra – movimento 
impulsionado pela sociedade, 
por ações holandesas e inglesas 
e pela Revolução Industrial. 

O principal agente de 
mudança por trás dessa 
etapa foram as inovações 
de hardware (dos bancos 
a vapor e ferrovias, 
telefones e mainframes) 

Globalização 
3.0 

A partir 
dos anos 
2000. 

Reduzindo o mundo de pequeno 
para minúsculo e aplainando o 
terreno.  

A força dinâmica vigente 
nessa etapa é a recém-
descoberta de colaboração 
dos indivíduos em nível 
mundial. 

Fonte: elaborado pela autora baseado em Friedam (2007, p. 20-23) 

Friedman (2007) discorre sobre os processos de globalização, que ocorreram em 

três grandes eras. Tendo seu início com a partida de Colombo que inaugurou o comércio 

entre o velho e o mundo novo, por volta de 1492 até atingir o patamar da convergência a 

partir dos anos 2000, pela qual os indivíduos acendem ao papel de colaboradores entre 

si. Na globalização 3.0 estabeleceu-se a oportunidade de empresas (de grande e também 

de pequeno porte), além dos indivíduos também, agirem em âmbito global. 

Em meio às globalizações temos a chegada do tempo pós-moderno. Nessa 

perspectiva, tomando como pressuposto que “ao tentar compreender uma realidade, faz-
                                                            
25 Com interrupção da grande depressão e das duas Guerras mundiais. 
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se necessária a busca de definições como ponto de partida” (SILVA, NOGUEIRA, 

BARROS, 2007, p. 26), mesmo não havendo um consenso entre os estudiosos da área 

do que seja a pós-modernidade, passamos a apresentar um breve apanhado conceitual 

acerca desse período histórico que sinteticamente pode ser entendido como um 

movimento sociocultural que se firmou em meados do século XX.  

Ao referir-se a esse período, Santos (2002, p. 7,8) afirma que o 

Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas 
ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, 
por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950). Ele nasce com 
a arquitetura e a computação nos anos 60. Cresce ao entrar pela 
filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E 
amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no 
cotidiano programado pela tecnociência (ciência + tecnologia 
invadindo o cotidiano com desde alimentos processados até 
microcomputadores) sem que ninguém saiba se é decadência ou 
renascimento cultural. 

 

Já Umberto Eco afirma que o termo pós-modernismo infelizmente, é “um termo 

bom à tout faire” (ECO, 1989, p. 55 – grifo do autor). O autor julga que “o pós-

moderno não é uma tendência que possa ser delimitada cronologicamente, mas uma 

categoria espiritual, melhor dizendo, um Kunstwollen, um modo de operar” (ECO, 

1989, p. 55 – grifo do autor). Seguindo os passos de Umberto Eco, podemos dizer que 

ser pós-moderno é estar apto ao vanguardismo. Segundo o autor, a vanguarda, por meio 

de sua metalinguagem, sempre procura ajustar contas com o passado de modo a não 

destruí-lo porque sua destruição levaria ao silêncio. Desse modo, a vanguarda histórica 

ao prestar contas como o passado o faz de modo a revisitá-lo de maneira irônica e não 

inocente.   

Revisitar o passado, quebrar paradigmas ou simplesmente manter um dinamismo 

constante de mudanças, parecem ser a ideia mais prototípica de avanço temporal. Uma 

tradição que a cultura ocidental herdou dos gregos segundo (KENSKI, 2013).  Sendo 

assim, quer seja nomeada como modernidade tardia (CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999), ou mesmo tempo líquido (BAUMAN, 2001) esse é um tempo 

que se caracteriza pela aceleração, a ponto de “a expectativa pessoal e social estar 

voltada para a inovação, o inesperado, que chega cada vez mais rápido” (KENSKI, 

2013, p. 32). Por isso, o novo é mais privilegiado, ou seja, o que está por vir. Vivemos 
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uma época em que “o futuro confunde-se cada vez mais com o presente, e navegamos 

em diferentes temporalidades, todas em movimento” (KENSKI, 2013, p. 32).   

Quando Bauman (2001) fala de liquidez, ele caracteriza esse momento histórico, 

a saber, a era da liquefação ou a modernidade líquida. A metáfora é usada para 

caracterizar o estado de instabilidade atual e se justifica porque as moléculas dos 

líquidos são mantidas num arranjo ordenado que atinge apenas poucos diâmetros 

moleculares, enquanto os sólidos necessitam de uma espécie de liga para unir seus 

átomos e seus arranjos estruturais. É essa liga, que os gases não têm, que caracteriza a 

estabilidade dos sólidos. Os fluidos se movem facilmente, [...] diferentemente dos 

sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e 

invadem ou inundam seu caminho (BAUMAN, 2001, p.8). 

A agilidade passa a ser uma palavra de ordem nesse mundo líquido, que 

escorregar, flui, vaza... Por isso o ser humano deve ser ágil na corrida rumo à 

atualização. Principalmente se estiver disposto a acompanhar as inovações tecnológicas, 

que se apresentam sempre com validade temporal irrisória. Nesse cenário mutante, a 

“era de inovações em que vivemos”, o “mundo se desfaz e renasce a cada minuto” 

(SAYAD, 2011, p. 38). 

Para manter o status de moderno, ao indivíduo é revelado que ele pode ir sempre 

além das suas expectativas. Ele deve, portanto, descobrir que é “capaz de fazer e esticar 

essa capacidade ao máximo” (BAUMAN, 2001. p.74 – grifo nosso).Vivemos, pois, em 

um mundo cheio de oportunidades. Poucas coisas são pré-determinadas ou irrevogáveis: 

Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos contratempos, 
irrevessíveis; mas nenhuma vitória é tampouco final. Para que as 
possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de 
petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que permaneçam 
líquidas e fluidas e “tenham data de validade”, caso contrário 
poderiam excluir as oportunidades remanescentes e abortar o embrião 
da próxima aventura (BAUMAN, 2001, p. 74 – grifo do autor). 

 Sendo assim, nessa “era da criatividade”, em que “a sociedade sofre tão 

intensamente o impacto das mudanças rápidas do mundo” (SAYAD, 2011, p. 74), o 

mundo líquido tem imposto aos sujeitos certo estado de permanente construção. A 

experiência de maior acesso à informação possibilita diversas oportunidades de 

reinvenções, em que o sujeito imerso em questões do cotidiano é levado a repensar a si 

mesmo e a sociedade na qual está inserido. 
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Após tratarmos sobre esse breve panorâmica histórico, buscamos na subseção 

seguinte traçar a correlação dos adventos relatados anteriormente com a constituição do 

ambiente educacional, sobretudo da escola de ensino básico, que se materializa a partir 

do simbolismo do grupo social (ALEVATO, 2015, p. 225) que a compõe. Discorremos, 

ainda, sobre o processo de modernização tecnológica que abrange essas instituições ao 

longo dos anos na perspectiva de que a educação, como uma invenção social, também 

está em constante processo de reinvenção (BRUNER, 2014). 

3.2 Abordagem das instituições de ensino na relação modernização e educação.  

A organização social escolar remonta a princípios de organização do trabalho 

constituintes dos primeiros modelos de produção alavancados pelos processos de 

industrialização. Essa relação entre sociedade, trabalho e educação é problematizada por 

Fino e Sousa (2008). Para os autores há uma relação de interdependência entre 

instituição de ensino e mundo do trabalho. Dessa maneira, podemos vislumbrar a 

gênese do embrião escolar na comunidade fabril. Vejamos, assim, o porquê do 

surgimento do ensino institucionalizado, apontado por Fino e Sousa (2008), “a 

sociedade industrial, fundada sobre a sincronização do trabalho” iniciava a busca por 

mão de obra voltada para o universo urbano industrial, um contingente de “indivíduos 

que pouco tinha que ver com um passado rural e bucólico, em que os ritmos naturais 

prevaleciam” (FINO e SOUSA, 2008, p. 03). 

Essas formas de organização do trabalho se constituíram ao longo dos anos a 

partir de relações historicamente situadas. Desse modo, a mundialização do capital 

(MARX; ENGELS, 1998) assumiu, além do status econômico, um caráter também 

social. Relacionada a essa questão, destacaram-se três grandes modelos de produção, 

que atuavam na perspectiva de aumentar cada vez mais o lucro dos patrões: o fordismo, 

o taylorismo e o toyotismo.  

No início do século XX, Henry Ford sistematizou a linha de produção 

automobilística por meio da esteira de montagem. Desse modo, com a padronização de 

poucos modelos, a produção de carros em série foi customizada (BATISTA, 2008). Já a 

preocupação de Taylor era evitar o desperdício, portanto ele buscou instituir uma 

organização racional do trabalho, ou seja, ele intentou “indicar a enorme perda que o 

país” vinha “sofrendo com a ineficiência de quase todos” os atos diários. [...] atestar, 

pois, “que a melhor administração é uma verdadeira ciência, regida por normas, 
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princípios e leis claramente definidos, tal como uma instituição” (TAYLOR, 1990, 

p.23). Nesse aspecto, o taylorismo aprimorou a técnica de divisão do trabalho, de modo 

que os trabalhadores só tinham acesso à sua função enquanto o processo produtivo era 

de conhecimento do gerente. 

No entanto, Batista (2008, p. 42) salienta que “os ganhos de produtividade 

obtidos pela redução do tempo morto eliminado com a administração científica das 

tarefas, ao lado da produção em série, acabaram por esbarrar no limite orgânico do 

modelo de fragmentação do trabalho”. Isso implicou em diversas resistências por parte 

dos trabalhadores, das quais a autora destaca: “absenteísmo, sabotagem, boicote” etc. 

A partir, pois, da década de 1970 outro marco de reestruturação produtiva é 

constituído mediante as práticas toyotistas de organização do trabalho. Batista (2008, 

p.42) assinala que essa difusão das técnicas japonesas da empresa Toyota se deu com 

base na estruturação produtiva e politica do capital nos principais polos capitalistas, 

“declarando sua crise estrutural por meio do retrocesso das reformas sociais do Estado 

do Bem-Estar, do estímulo da acumulação predominantemente financeira”. 

 A esse respeito, Ohno (199726) declara: “o mundo já tinha mudado, de uma 

época em que a indústria podia vender tudo que produzisse, para uma sociedade 

afluente onde as necessidades materiais são satisfeitas rotineiramente”, porque “os 

valores sociais mudaram”. Para Ohno, o mundo industrial havia mudado e por isso seria 

necessário dominar “de verdade o sistema de produção múltiplo, em pequenas 

quantidades”. Estabelece-se, dessa forma, a ideia de adaptação às necessidades do 

mercado. Para Ohno, se o mundo industrial havia mudado, o mais lógico para uma 

empresa atuando no ramo industrializado, era agir de acordo com as mudanças que se 

anunciavam. 

Nessa perspectiva, a “nova ordem industrial precisava de um novo tipo de 

homem, equipado com aptidões que nem a família nem a igreja eram capazes, só por si, 

de facultar” (FINO e SOUSA, 2008, p. 03). Sendo assim, concomitante às mudanças 

processuais experimentadas pela indústria, havia um sistema escolar diante do desafio 

de formar cidadãos aptos ao trabalho fabril.  

                                                            
26 Cf. Ohno (1997) In: apresentação da edição inglesa.  
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Há de fato uma relação dialética entre a constituição dos modelos de trabalho na 

sociedade e o modelo educacional a ser implementado nas instituições de ensino de 

maneira que essa possa acompanhar o avanço tecnológico daquele, ou seja, à medida 

que o sistema produtivo passa a exigir mudanças na sociedade industrial, o universo 

escolar passa a empreender um novo propósito formativo de modo a atender essa 

exigência. 

Fino e Sousa (2008) concordam com Toffler (1970, p. 393) quando este afirma 

que a resposta ao perfil que atenderia às necessidades industriais estaria na constituição 

de “um sistema educacional que, na sua própria estrutura, simulasse esse mundo novo”. 

Para Toffler (1970, p. 393) a ideia de “reunir multidões de estudantes (matéria-prima) 

destinados a ser processados por professores (operários) numa escola central (fábrica), 

foi uma demonstração de génio industrial”. Desse modo, surge a escola seguindo os 

preceitos da sociedade industrial e ancorada na ideia do ensino em massa, agrega a sua 

estrutura os elementos mais criticados da burocracia industrial: “a arregimentação, a 

falta de individualismo, as normas rígidas de classes e de lugares e o papel autoritário 

do professor” (FINO e SOUSA, 2008, p. 03).  

Durante certo período de tempo, o sistema produtivo se manteve estável bem 

como o sistema social típico da sociedade industrial, por conseguinte, a escola pública 

também manteve seu propósito formativo atrelado a esse modelo social. Essa 

estabilidade se manteve até meados do século XX, quando um fato relacionado à guerra 

fria e a corrida espacial iniciara o desconforto que se anunciara entre escola e sociedade 

(FINO e SOUSA, 2008). Desse modo ressaltam os autores que  

a humanidade saiu da II Grande Guerra dividida em dois grandes 
blocos político-militares e dotada de tecnologias de novo tipo, 
baseadas na informação e na cibernética, que iriam originar grandes 
mudanças na sua maneira de encarar o mundo, e a si própria, ao longo 
das décadas seguintes (FINO e SOUSA, 2008, p. 05). 

As instituições de ensino, como integrantes da sociedade, buscam acompanhar o 

ritmo de mudanças na proporção em que estas se delineiam na sociedade. Dessa 

maneira, teorias, métodos de ensino, formação de professores passam a ser revisitados e 

realinhados aos preceitos do século XXI, marcado substancialmente pelo avanço 

tecnológico digital.  
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Na contemporaneidade, vivenciamos a era da tecnologização digital, marcada 

pelo avanço das pesquisas científicas e o desenvolvimento de máquinas e computadores 

cada vez mais sofisticados.  Os últimos anos, pois, vêm sendo marcados pela inserção 

dessa tecnologia, agora traduzida de ferramenta pedagógica, nos redutos educacionais.  

Kenski (2007) afirma que é inegável a dependência, nos dias atuais, da 

tecnologia e a escola inserida nesse contexto histórico “não está imune ao que acontece 

ao seu redor” (2007, p.19). Ademais, a autora afirma, ainda, que a escola tem uma 

função social a cumprir no que diz respeito  

à transmissão da cultura e do conhecimento acumulados pela 
sociedade, pois essa é a forma de garantir que grupos sociais 
continuem a existir como tal nas gerações seguintes. Por ter essa 
função, é papel da escola garantir aos seus aprendizes condições que 
lhes permitam ter não somente uma vida com qualidade, mas também 
que possibilitem o domínio do conhecimento (KENSKI, 2007, p. 19). 

Reboul (1972)27 citado por Teves (2005) ressalta que cada etapa da história 

ocidental elaborou seus próprios objetivos educacionais concernentes à formação 

discente. O contexto greco-romano requereu um homem político; a Idade Média, um 

religioso; o Renascimento, um cortesão; o século XVIII, um culto; o século XIX, um 

cidadão. Já no séc. XXI, afirma Teves (2005, s.p.) que “nossos objetivos estão sendo 

repensados a partir da ideia dos direitos da pessoa humana, daquela que irá responder às 

questões de seu tempo”. A autora destaca a temática da sustentabilidade quando se 

refere a questões contemporâneas. Todavia, se “vivemos hoje em um mundo 

informatizado, conectado em nível planetário, sob a hegemonia da perspectiva 

mercadológica” (ALEVATO, 2015, p. 238), afirmamos que o atual século requer um 

homem que capaz de exercer sua autonomia, bem como possuir “habilidades digitais” 

(CARENZIO, 2012) para conectar-se com o mundo por meio dos variados artefatos 

tecnológicos. 

Resta, pois, saber como “a escola irá incorporar esse complexo evolutivo, 

principalmente, a perspectiva das interações interpessoais proporcionada pelas redes 

sociais”, dentre as quais destacamos o Facebook, o Twitter, o Instagran, por meio das 

quais os “alunos estabelecem laços permanentes de comunicação (COSTA e MATTOS, 

2013, p. 264).  Esse questionamento é pertinente, uma vez que, com o advento da Web 

                                                            
27 REBOUL, O. Les fins de l’ éducation. In: Les études philosophiques – Actes du Colloque 
International de Royaumont, Paris, 2, abr/jun. 1973. 
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2.0, várias possibilidades interativas surgiram, além da ampliação significativa das 

possibilidades de pesquisa on-line.  As grandes enciclopédias cederam lugar para os 

sites de busca, dentre o mais famoso, o Google, além de outras atividades e ferramentas 

disponibilizadas, tais como armazenamento de dados, elaboração e resolução de 

atividades on-line, webconferências etc.  

Desse modo, Paiva (2010, p.11) diz que “a escola não pode mais se dar ao luxo 

de ignorar as tecnologias da Internet”. A autora ressalta, ainda, que sua neta de 6 anos já 

se comunica pelo computador, ao exemplificar que as práticas sociais mudaram por 

causa das tecnologias digitais, a autora afirma que as práticas pedagógicas também 

devem mudar. “É a escola que precisa acompanhar a evolução da comunicação e dos 

artefatos tecnológicos mediadores das novas práticas sociais” (PAIVA, 2010, p. 11), 

uma vez que ela “não tem sua existência em si-mesma. Portanto não subsiste isolada”. 

A escola, pois, é “chamada a reinventar-se com a eclosão da revolução tecnológica no 

final do milênio passado” (ALEVATO, p. 225,226, 2015). Portanto, 

o panorama social determina que a educação apresse seu ritmo, 
oportunizando ao seu destinatário, o aluno, descobrir e criar seu 
próprio conhecimento, através do uso de equipamentos digitais e 
ferramentas virtuais encontradas no seu cotidiano (computadores, 
tablets, ipods, celulares, internet e softwares entre outros) (PEREIRA 
e OLIVEIRA, 2012, p. 229. Grifo nosso). 

As autoras compreendem que a escola, enquanto um ambiente que promove a 

cultura, deve incorporar os produtos culturais e as práticas sociais mais desenvolvidas 

da sociedade em seu projeto pedagógico (PEREIRA e OLIVEIRA, 2012).  

A construção de um ambiente educacional de acordo com novos paradigmas 

favoreceria a inserção das TDIC no seio educacional numa perspectiva crítica de 

aprendizagem. E nesse contexto, é pertinente a proposta de Demo (2009) para a 

aprendizagem mediada digitalmente, o autor ressalta que as novas tecnologias não 

devem ser utilizadas para maquiar um ensino instrucionista e ultrapassado, de modo a 

camuflar as tendências educacionais ainda pautadas pelos ideais mercantilistas de 

formação adequada apenas às lógicas do mercado.  

Ademais, Sayad afirma que o simulacro criado pela educação em relação à vida 

favorece o sentimento de repulsa dos jovens pelo ambiente educacional. Ele diz que 

também não se trata de defender um ensino idealizado no qual fosse prazeroso e alegre, 

“mas um modelo de educação que gere interesse e curiosidade, que dê vazão à 
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expressão e à criatividade e que, portanto, aproxime naturalmente seus educandos, 

recolocando a escola, num patamar importante da vida do jovem estudante” (2011, p. 

59).  

Desse modo, paradoxalmente, para afirmar-se (como lugar de aprendizagem) em 

que as TDIC estejam presentes corroborando na promoção de um ensino por meio do 

qual a comunicação seja profícua e a formação para a vida deixe de ser apenas um 

slogan, o campo educacional deve negar-se a priori. Isso significa dizer que para 

desempenhar o papel de também lugar frutífero para inserção de um ensino 

tecnologizado e como campo fértil de aprendizagem mediada pelas TDIC, o contexto 

educacional deve negar-se como o (único) reduto de ensino por excelência. Logo, um 

bom campo educacional fértil para a inserção das novas tecnologias é aquele que não 

tem a pretensão de confinar em suas fronteiras físicas alunos e professores.   

Nessa desterritorialização dos redutos educacionais (BARRETO, 2004; DEMO, 

2009) a sala de aula perde seu status-quo de lugar de aprendizagem por excelência. 

Nesse aspecto, Barreto (2004) afirma que o crescente uso da informática e das redes de 

comunicação, por meio das quais alunos e professores podem obter acesso a 

informações rápidas tendem a ressignificar a função dos ambientes educacionais. 

Ademais, as instituições de ensino não se apresentam mais como as únicas agências 

especializadas na promoção da cultura (BELLONI, 1998). 

Esse processo de desterritorialização impõe, pois, uma nova dinâmica 

pedagógica, logo, a descoberta e criação do próprio conhecimento por parte do aluno 

(PEREIRA e OLIVEIRA, 2012) pode surgir mediante a interação on-line, com 

postagens de vídeos, áudios e textos, por exemplo. “São possibilidades de criação de um 

contínuo processo educativo para além do espaço físico e temporal da sala de aula, 

promovendo atitude investigativa, cooperação interpares, autonomia e dialética 

reflexiva” (COSTA e MATTOS, 2013, p. 266). 

A educação pós-moderna deve, pois, fomentar um ensino que “contribua no 

desenvolvimento das linguagens, da reflexão crítica, da capacidade do próprio aluno 

selecionar, dentro de uma avalanche de dados disponíveis, aqueles que podem ter 

relevância para questões que ele precisa saber formular” (ALEVATO, 2015, p. 238). A 

esse respeito, a autora afirma que “é mais importante saber perguntar que saber 

responder” (ALEVATO, 2015, p. 238).  
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Contudo, Sayad afirma que o “modelo francês, de herança fordista, que separa 

disciplinas em gavetas, ainda impera hoje na coluna vertebral escolar: o currículo” 

(2011, p. 57 – grifo do autor). Almeida e Valente (2011) também ponderam a inserção 

das tecnologias digitais no ensino e atrelam o uso das TDIC à seleção prévia de 

conteúdos curriculares. Dessa maneira, subjacente ao desenvolvimento de uma 

dinâmica de uso das novas tecnologias há ideologias e interesses sociais dos 

especialistas incumbidos de compor o currículo. Só depois de prescrita no currículo, o 

professor pode se apropriar desses conteúdos e transformá-los em planos de trabalhos. 

Fino e Sousa (2008, p. 02) ao problematizarem a questão curricular, afirmam 

que é pertinente o reconhecimento de que há muito tempo o currículo deixou de ser uma 

“área simplesmente técnica, ateórica e apolítica” responsável por organizar o sistema 

escolar. Desse modo, os autores ressaltam a importância de considerar-se a relação entre 

currículo e os panoramas político, filosófico e econômico que o cercam.  

Já Gentilini e Scarlatto (2015) afirmam, em relação às universidades, que os 

cursos de formação inicial não contemplam também um currículo que corrobore com a 

necessidade de formação interdisciplinar dos professores em formação.   

São muitos os obstáculos nas universidades, cujas áreas, 
departamentos e mesmo grupo de pesquisas ainda trabalham de forma 
isolada, apesar dos órgãos avaliadores ou agências financiadoras 
recomendarem a formação, tanto quanto possível, de projetos 
coletivos de pesquisa que contem com a contribuição de docentes das 
diversas áreas de conhecimento e com a participação de alunos de 
diferentes cursos (GENTILINI e SCARLATTO, 2015, p. 32).  

Além de uma grade curricular que contemple os desafios dos professores em 

formação, outro impasse ocupa a agenda das instituições superiores. Segundo Costa e 

Matos (2013), o professor universitário também se confronta com essa crise de 

paradigma: ele ainda não aprendeu a lidar com todos os recursos da TV, da multimídia e 

da internet, mas sua formação necessita contemplar conhecimento suficiente para lidar 

com essa geração de professores em formação que pertence a uma geração “cujo meio é 

informacional e informatizado”, ou seja, a questão se ancora justamente no que diz 

respeito à formação continuada de professores universitários e no que se refere “à 

utilização de ferramentas das chamadas tecnologias sociais, que por meio da 

virtualidade podem propiciar ampla gama de interações com o objetivo de construção de 

conhecimento” (COSTA e MATOS, 2013, p. 268, 269 – grifo dos autores).  
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Essa tecnologização dos ambientes educacionais é um processo dinâmico 

(COSTA e MATOS, 2013) e cabe a cada instituição assegurar a implementação dos 

meios técnicos para que se possa preparar professores e alunos de maneira ativa e crítica 

no que se refere ao uso dessas tecnologias digitais. Nesse aspecto, ressaltam Costa e 

Matos (2013) que é um princípio educacional formar cidadãos livres e autônomos. 

Desse modo, considerando os novos papeis a serem desempenhados por professores e 

alunos, cabe à Instituição de Ensino Superior, também, transformar o seu campo 

educacional, bem como, “reavaliar e reinventar estratégias e práticas”. Especificamente, 

caberá a essas instituições, “investir na produção acadêmica, nos aspectos teóricos e 

metodológicos e integrar efetivamente o ensino e a pesquisa” (COSTA e MATOS, 

2013, p. 271).  

Quatro pontos, relacionados a questões sociais, políticas e econômicas, são 

destacados, por Costa e Matos (2013), como imprescindíveis nesse processo de 

tecnologização do ensino superior e de formação dos professores. São eles:  

A produção de conhecimentos, no que diz respeito ao processo interdisciplinar  

que deve pautar a nova pedagogia, a saber, a “utilização cada vez maior das tecnologias 

de produção, de estocagem e transmissão de informações, por um lado, e, por outro, o 

redimensionamento do papel do professor” (COSTA e MATOS, 2013, p. 271).  

A criação de laboratórios multimídias que funcionassem tanto para ensino, 

quanto para pesquisa. Além de servir também para o campo de estágio. Esse espaço 

seria, pois, um ambiente para “produzir conhecimento inovador, sob a forma de 

estratégias de utilização de materiais pedagógicos” (COSTA e MATOS, 2013, p. 271).  

A implementação de novas metodologias de ensino, por meio das quais se 

repensaria a prática educativa, e a partir delas desenvolver propostas de pesquisa-ação 

que criassem situações de mudanças no universo escolar mediante o uso cada vez mais 

frequentes de redes informáticas interativas. 

A investida na produção de materiais, sobretudo, de materiais pedagógicos em 

suportes tecnológicos, na perspectiva de que as novas tecnologias possam ser “novos 

meios de construir e difundir conhecimentos” (COSTA e MATOS, 2013, p. 272). 

Costa e Matos (2013), salientam, no entanto, que reconhecem a distância e a 

dificuldade entre o planejar e o executar, uma vez que estão inseridos, em questões 
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dessa natureza, a previsão de orçamento público e/ou privados, uma gestão eficiente 

desses recursos financeiros e, ainda, a defasagem de determinados programas de 

formação docente.  

Todavia, há outro assunto tão pertinente quanto o acesso à internet por meio das 

instituições educacionais, a saber, as estratégias executadas para que efetive esse acesso. 

Sobre isso, citamos a pesquisa de Kaztman (2010) sobre o impacto social da 

incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação no sistema educativo 

na América Latina.  

Para as Nações Unidas, no que diz respeito à Divisão de desenvolvimento Social 

da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – Cepal, essa inserção 

tecnológica se apresenta estratégica na promoção do desenvolvimento sociocultural da 

região. Sendo assim, o objetivo geral dessa publicação das Nações Unidas é identificar 

as melhores condições de implantação das novas tecnologias de informação e 

comunicação visando à inclusão social e universalização de direitos civis. 

Especificamente, o estudo busca explorar as condições em que as escolas e faculdades 

estão incorporando as tecnologias digitais no intuito de diminuir a brecha digital e para 

fortalecer o próprio papel dessas instituições educacionais como agentes na promoção 

social e educacional dos discentes.  

A brecha digital pode ser entendida como a separação que existe entre as pessoas 

(comunidades, estados, países etc.) que utilizam as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) como uma parte de sua rotina de vida em relação àquelas que não 

têm acesso às mesmas tecnologias, ou as tenham e não saibam usá-las (SERRANO; 

MARTINEZ, 2003)28.   

Desse modo, duas hipóteses orientam a análise de Kaztman (2010)29: a primeira, 

a brecha digital entre camadas socioeconômicas aumenta se for deixada à livre dinâmica 

                                                            
28 Nossa tradução para: La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las 
tengan no saben como utilizarlas (SERRANO; MARTINEZ, 2003). Mais informações em: 
www.labrechadigital.org  
29 Nossa tradução para: Dos grandes conjeturas orientan el análisis. La primera afirma que la brecha 
digital entre estratos socioeconómicos se amplía cuando la difusión de las TIC queda librada a la 
dinámica del mercado. La segunda propone que el sistema educativo es la principal (sino la única) 
institución del estado con aptitud para disociar orígenes sociales de logros en aquellos dominios de las 
TIC que aumentan las oportunidades de una participación plena en los circuitos principales de la 
sociedad. 
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do mercado; segunda, o sistema de ensino é a principal (se não a única) instituição 

estatal com capacidade de dissociar origens sociais de realizações nos domínios das TIC 

para aumentar as oportunidades para a plena participação nos principais circuitos da 

sociedade.  

Para Kaztman (2010), esses processos de mudanças desencadeados pela difusão 

das novas tecnologias tem produzido uma rápida transformação na vida econômica, 

social e cultural na região. Especificamente, o autor salienta que há uma crescente 

conscientização de que para ascender nesse novo cenário tecnológico, deve-se adquirir 

habilidades e competências na utilização das tecnologias digitais. A partir dessas 

habilidades adquiridas e ancoradas nessa revolução digital, Kaztman (2010) afirma que 

as pessoas precisam aproveitar as oportunidades surgidas na economia, o Estado e a 

comunidade, e, assim, garantir uma participação plena na sociedade contemporânea. 

Em outras palavras, de acordo com as habilidades dessa revolução digital 

relacionadas às competências com as TDIC ganha centralidade no pacote de ativos que 

as pessoas necessitam para aproveitar as oportunidades disponíveis na economia, o 

Estado e a comunidade, e permitir a plena participação na sociedade de seu tempo. 

Logo, essa centralidade se revela 

no capital humano, aumentando a autonomia na pesquisa e tratamento 
de informação; no capital físico, aumentando as oportunidades de 
inserção no mercado de trabalho; no capital social, como resultado da 
exploração do potencial interativo e da natureza descentralizada das 
TIC; e no capital cidadão ao multiplicar os meios para o exercício de 
direitos entre aqueles que transitam naturalmente pelo mundo digital 
(KAZTMAN, 2010, p. 08).  

 Todavia, atrelada a essas necessidades impostas pelo mundo moderno, o estudo 

levanta a problemática da falta de acesso às TDIC por parte da camada mais pobre dessa 

região, ou seja, para os setores de baixa renda torna-se cada vez mais evidente a sua 

exclusão em relação à falta de acesso ao mundo tecnológico e, por conseguinte, sua 

exclusão dos principais círculos da economia, política, sociedade e cultura.  

 Sendo assim, embora os estudos de Kaztman (2010) apontem as instituições 

educacionais como potenciais agentes no combate à brecha digital e à promoção do 

desenvolvimento sociocultural, um olhar crítico deve ser lançado para à dinâmica de 

inserção das TDIC nos diversos setores da sociedade, e, consequentemente, para as 

instituições de ensino também.   
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 De acordo com Costa e Matos (2013, p. 270), considerado “o objetivo de 

integrar os processos de globalização e adaptação ao modelo de desenvolvimento 

próprio desse período de mudanças e avanços da informação e da comunicação”, as 

investigações apontam que, de fato, tem sido desafiador a inserção das tecnologias 

digitais educacionais na América Latina.  

 No Brasil, também há desigualdade de acesso às redes digitais, esse fato acarreta 

prejuízo para parte da população que, sem esse acesso, não desenvolve fluência para o 

uso das tecnologias digitais. E desse modo, o país se divide em dois seguimentos 

distintos, a saber, os incluídos e não incluídos digitalmente (KENSKI, 2013). 

Como já foi percebido toda a industrialização e, por conseguinte, a 

tecnologização são frutos de mudanças processuais que ocorrem ao longo dos anos. 

Dessa maneira, a inserção das tecnologias nos ambientes educacionais se deu de 

maneira também paulatina ao longo dos anos, de acordo com as mudanças ocorridas no 

seio da sociedade. Sendo assim, embora o atual contexto educacional reivindique a 

busca por essa inovação pedagógica, nessa subseção veremos o percurso de inserção das 

tecnologias no campo educacional até sua demanda em tempos pós-modernos. Os 

termos tecnologia e ferramenta são essenciais para empreendermos a nossa discussão 

nessa subseção. Para tanto, antes de nos determos nas questões educacionais e no que se 

refere à incorporação da tecnologia digital como ferramenta pedagógica, faremos uma 

breve discussão sobre os conceitos de tecnologia e de ferramenta. 

3.2.1 Contextualização do mundo tecnológizado num breve inventário de evolução 

das tecnologias.     

A ideia que podemos conceber a partir do termo tecnologia (do grego    

ofício e      estudo) envolve não apenas objetos, mas conhecimentos, 

estudos diversificados, métodos e processos usados em diversas atividades humanas. 

Portanto, todo esse processo de conquista tecnológica assume um caráter biopolítico, de 

modo que afetam profundamente o “modo humano de ser” (ALEVATO, 2015, p. 221).  

Já o conceito de ferramenta para Bruner (2006, p. 90) se ancora na natureza de 

sua utilização, nesse sentido, “ferramentas possuem sua significação própria como 

amplificadores das capacidades humanas e implementadoras da atividade humana”. 

Desse modo, a evolução humana ocorre paulatina ao desenvolvimento de ferramentas, 
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ou seja, de maneira geral, modificações nos tipos de ferramentas significa modificações 

nos modos de vida, de cultura e de organização social (BRUNER, 2006).  

Abaixo elaboramos um breve panorama histórico da evolução das tecnologias e 

seus respectivos artefatos tecnológicos em períodos específicos do desenvolvimento 

histórico da humanidade. 

Quadro 2- Evolução das tecnologias 

Natureza das tecnologias Artefatos tecnológicos 
Tecnologias primitivas Roda, escrita,  fogo,  ferramentas em 

pedra, arco,  funda, cobre, roda, bronze, 
ferro, catapulta. 

Tecnologias medievais Prensa móvel, óculos, moinho, tecnologias 
militares com a criação da pólvora e de 
armas. 

Tecnologias das grandes navegações  caravelas,  bússola,  astrolábio. 
Tecnologias da Revolução Industrial 
(século XVIII)  

Motor a vapor, locomotiva, tear mecânico 
e telefone. 

Tecnologias digitais de informação e 
comunicação. 

 Evolução das telecomunicações, 
utilização dos computadores, 
desenvolvimento da internet. 

As tecnologias avançadas Utilização de Energia Nuclear, 
Nanotecnologia e Biotecnologia. 

Fonte: elaborado pela autora30 

Por meio do quadro exposto, percebemos que ao longo da história, a 

humanidade buscou adaptar-se ao meio e explorá-lo de maneira satisfatória de modo a 

garantir o sustento e a evolução da espécie. Assim, à medida que o homem exerce esse 

papel de desbravador e inventor novos artefatos surgem e vão sendo agregados ao 

sistema de organização da sociedade, que dialeticamente se modifica na mesma medida 

que modifica seu agente.  

Para Bruner (2006), a habilidade de desenvolver ou utilizar ferramentas ou 

tecnologias que garante a utilização da mente do homem e, por conseguinte, lhe 

assegura a expressão e amplificação de seu poder.   

                                                            
30 Quadro construído a partir de pesquisas feitas nos endereços eletrônicos que seguem: 
Tecnologias primitivas ou clássicas: http://www.significados.com.br/tecnologia-2/ Acesso em: 11/12/15 
Tecnologias medievais: http://10-invencoes-medievais-que-mudaram-o-mundo/ Acesso em: 11/12/15 
Tecnologias da Revolução industrial: http://aventuras-historia/revolucao-nao-so-industrial Acesso em: 
Acesso em: 11/12/15. 
Tecnologias de informação e comunicação: http://tic-tecnologias-da-informacao-e-comunicacao/ Acesso 
em: 11/12/15  
As tecnologias avançadas: http://www.oei.es/revistactsi/numero7/articulo06.htm Acesso em: 11/12/15 
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Já McLuhan (1964, p. 115), ao se referir aos efeitos que invenções como a roda 

e o papel causaram nas estruturas de poder da época, afirma que paradoxalmente esse 

efeito foi centralizador, uma vez que “a aceleração das comunicações sempre permite à 

autoridade central estender suas operações a margens mais distantes” (1964, p. 115). 

Contudo, mesmo que o surgimento do papiro e do alfabeto tenha significado o 

treinamento de maior número de pessoas como os escribas e os administradores, foi 

somente com o advento da mecanização da escrita durante o Renascimento que se 

intensificou a centralização e unificação do poder. No entanto, nos exércitos do Egito e 

de Roma ocorreu “uma espécie de democratização pela educação tecnológica uniforme” 

(McLUHAN, 1964, p. 115). 

Bruner (2006) afirma que, embora pareçam ofensivos os termos ferramentas e 

tecnologias para designar a dependência do homem em relação a estes para “a 

realização de sua humanidade”, na verdade, ele não usa esses termos no sentido de 

hardware e sim no sentido de software, ou seja, “habilidades que são ferramentas”. A 

linguagem é, pois, para Bruner (2006) um exemplo de tecnologia avançada, ao denotar 

não somente seu poder de comunicação, mas sua capacidade de codificar a realidade por 

meio de um processo que ocorre “representando questões remotas ou imediatas e, 

realizando todas essas coisas de acordo com as regras que nos permitam tanto 

representar a realidade tanto transformá-la, por meio de regras convencionais e 

apropriadas” (BRUNER, 2006, p. 38). 

 Martino (2015) afirma que uma das preocupações da Teoria da Mídia de 

McLuhan é justamente compreender como os meios de comunicação interferem na 

sensibilidade humana, ou seja, como esses artefatos criados para comunicação humana 

afetam a maneira como passamos a perceber a realidade que nos cerca. Os sentidos são 

privilegiados de acordo com a natureza do artefato por exemplo. Assim, ao se referir à 

escrita, McLuhan (1964, p. 115) afirma que “a escrita alfabética traduziu o homem 

tribal para o mundo visual, convidando-o a empreender a organização visual do 

espaço”. 

 Já se remontarmos ao período da idade média, quando não havia papel impresso, 

os meios que promoviam a aprendizagem eram essencialmente auditivos, orais e 

visuais. Desse modo, quando Gutemberg revolucionou o mundo com a invenção da 

tipografia, por volta de 1450, esse cenário sofreu consideráveis modificações. Passou-se 
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a privilegiar mais um único sentido que foi a visão. De certa forma, aprender deixou de 

ser uma experiência somente ou essencialmente multissensorial (MARTINO, 2015).  

  Concebendo dessa maneira, a educação como sendo uma invenção social 

(BRUNER, 2006), é natural que ela acompanhe toda a evolução que desponta nas 

tecnologias em seu entorno. É, pois, a observação na “taxa de modificação na sociedade 

em que vivemos” que “força a redefinir como devemos educar a próxima geração” 

(BRUNER, 2006, p. 36).  

No entanto, Houot (1999) afirma que o desenvolvimento de novas tecnologias 

dificultou o trabalho de pedagogos em vez de simplificá-los, por exemplo, uma vez que 

ao inserir novos instrumentos pedagógicos, surgiram novas exigências escolares e novas 

dificuldades no meio familiar e social dos discentes a serem formados. Mas 

paradoxalmente a esse fato, ao mesmo tempo em que as novas tecnologias oferecem 

desafios, oferecem também meios novos para enfrentá-los.   

Kenski (2007) ao se referir às mudanças acarretadas pelas inovações 

tecnológicas na sociedade, afirma que “artefatos como a lousa, o giz, o material 

didático, o rádio, a televisão e, nas últimas décadas o computador e a internet foram 

sendo incorporados à prática pedagógica, à medida que surgiram como produtos de 

inovação”. A sociedade cambiante na qual convivemos tem dado suporte a essa 

evolução e inserção paulatina das tecnologias na educação.  

Esse processo evolutivo pode ser comprovado no quadro que elaboramos. 

Quadro 3-evolução e inserção das tecnologias no campo educacional 

De 1400 a 1900 
Democratização do saber 

Tecnologia Ano  Efeitos pedagógicos 

IMPRENSA  

 

 

O conhecimento passa a ser 
disseminado com mais praticidade. 
Surge um mercado editorial e 
autores clássicos chegam às mãos 
de mais leitores. 

 
Criação da imprensa pelo alemão 
Johannes Gutenberg cria a prensa 
de tipo móvel com caracteres 
usados na escrita manual e inicia a 
impressão que temos hoje. 

1440



56 
 

Imagem do Google31 

LOUSA  

 

 

Com a inserção dessa ferramenta, a 
aula ganhou a informação visual 
como uma estratégia pedagógica.  

 
Imagem do Google32

Criação da lousa por James Pillans, 
diretor da Escola Superior de 
Edimburgo (Escócia). Ele uniu 
placas de ardósia para mostrar 
mapas na aula de geografia. 

MIMEÓGRAFO  

 

 

O mimeógrafo, que antecedeu 
funcionalmente a fotocopiadora, 
representou um considerável avanço 
na confecção das tarefas escolares. 

 
Imagem do Google33

O empresário americano Thomas 
Edison recebe a patente do 
equipamento que faz cópias com 
ajuda de uma manivela e usa álcool 
e um papel chamado estêncil. O 
aparelho recebeu o nome de 
mimeógrafo. 

De 1900 a 1970 
Automatização de processos 

Tecnologia Ano Efeitos pedagógicos 

RETROPROJETOR  Com o retroprojetor o professor 
ganha ajuda para repassar o 
conteúdo em sala de aula, sem a 
necessidade de preencher diversas 
vezes a lousa. 

 
Imagem do Google34

O equipamento foi criado 
inicialmente para treinar militares 
na 2ª Guerra. 

LABORATÓRIO DE LÍNGUAS  A criação dos laboratórios de áudio 
culmina no apogeu do material 
gravado, embora não tenha tido 
muito sucesso devido a rigidez das 
instalações (MENEZES, s.d., p.6)35. 

Escolas nos EUA começam a 
instalar cabines individuais com 
fones de ouvido e fitas com aulas 
pré-gravadas.  

                                                            
31 Prensa de Gutenberg: http://www.geocities.prensa/gutenberg.html Acesso em: 14/12/15. 
32 Lousa de ardósia: http://pt.depositphotos.com/lousadeardosiahtml Acesso em: 14/12/15. 
33 Mimeógrafo: http://www.voceselembramimegrafo_12.html Acesso em: 14/12/15. 
34 Retroprojetor: http://retro--projetor./boa-e-velha-transparencia.html Acesso em: 14/12/15. 
35 Fonte:  http://www.veramenezes.com/techist.pdf Acesso em: 14/12/15.  
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Imagem do Google36

MÁQUINA DE ENSINAR: 
GABARITO INSTANTÂNEO 

 

 

Ao utilizar esse equipamento, 
professor pode supervisionar a sala 
inteira e poderia debater os 
conteúdos, também 
individualmente, enquanto cada 
aluno segue seu próprio ritmo de 
aprendizagem. 

 
 Imagem do Google37

 

 

Dispositivo do psicólogo 
americano Burrhus Skinner.  

FOTOCOPIADORA  Como ferramenta pedagógica, 
gradualmente substituiu o 
mimeógrafo e outros equipamentos 
semelhantes, diminuindo a sujeira e 
economizando tempo. 

 
Imagem do Google38 

 
Imagem do Google39

 

 

A invenção da Xerox para produzir 
cópias automáticas. Ao lado temos 
Chester Carlson com o primeiro 
protótipo de sua invenção e logo 
abaixo o modelo Xerox 914, 
primeira fotocopiadora a obter 
destaque em escala comercial. 

LIQUID PAPER  Como ferramenta escolar o liquid 
paper tornou mais viável a escrita à 
tinta, dada a praticidade de corrigir 

Criado por Bette Nesmith Graham, 

                                                            
36 Laboratório de línguas: http://fotos-de-laboratorio-de-linguas/ Acesso em: 14/12/15. 
37Máquina de ensina gabarito instantâneo: https://www.youtube.com/ Acesso em: 14/12/15.  
38 Protótipo recebeu o nome de xerography (xerografia): http://50-anos-da-lendaria-copiadora-xerox-914/ 
Acesso em: 14/12/15. 
39 Copiadora Xerox 914: http://50-anos-da-lendaria-copiadora-xerox-914/ Acesso em: 14/12/15.  
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secretária executiva, cansada de 
usar demasiadamente a borracha 
para apagar eventuaais erros de 
datilografia, o produto foi batizado 
inicialmente de mistake out 
(“elimina erros”), era um líquido 
branco, à base de água, que secava 
rapidamente, para ser passado com 
um pincel de esmalte de unha. Em 
1956, ela fundou a Mistake Out 
Company e no mesmo ano trocou o 
nome do produto para liquid paper 
(líquido para papel). 

os erros cometidos ao escrever com 
a caneta esferográfica. 

 
Imagem do Google40

CALCULADORA PORTÁTIL  A calculadora pode ser usada em 
contexto escolar sem prejuízo para 
o desenvolvimento do raciocínio 
matemático quando associado ao 
cálculo mental. Se o aluno não 
conseguir fazer estimativas, o uso 
da calculadora de torna inútil 
(SCHIFFL, 2006, p.24). 

Imagem do Google41

Engenheiros da Texas Instrument 
reduziram as calculadoras que 
antes eram objetos de mesa a 
equipamentos que cabem na palma 
da mão. 

De 1970 a 2000 
Informática na educação e inclusão digital nas escolas 

COMPUTADOR:  
PRIMEIRO PASSO 

 Brasil discute o uso de 
computadores para o ensino de 
física, em seminário promovido 
pela Universidade Federal de São 
Carlos (SP), com a presença de 
especialistas americanos.  

Inserção do uso do computador no 
ensino 

TELECURSO: AULAS NA TV  As aulas na TV permitem que a 
prática pedagógica seja virtualizada 
e por meio da transmissão via 
satélite chegue ao aluno. Esse 
formato digital pode tanto 
corroborar de maneira criativa na 
comunicação professor-aluno, 
quanto pode limitar-se à aula 
expositiva transmitida por um meio 
de comunicação de massa 

Programa de videoaulas começa 
com conteúdos para o ensino 
médio e, mais tarde, avança para o 
fundamental e para a população 
que não havia concluído os 
estudos. 

                                                            
40 Liquid paper: http://mundodasmarcas/liquid-paper-esquea-o-erro.html Acesso em: 14/12/15. 
41 Calculadora portátil: http://invencao-da-calculadora.html Acesso em: 14/12/15.  
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(SALDANHA, 2013).  
CD-ROM: ENCICLOPÉDIAS EM 

UM DISCO. 
 Os CD-Roms começam a fazer 

parte dos materiais didáticos das 
grandes editoras. Desse modo, o 
livro recebeu a companhia do som e 
da imagem, “oferecendo input 
menos artificial” (MENEZES, s/d, 
p. 7). 

Armazenamento em disco de 
coleções inteiras de enciclopédias, 
além de trazer recursos multimídia 
como vídeos e fotos.  

WORLD WIDE WEB (WWW) - 
INÍCIO DA INTERNET 

 Os ganhos pedagógicos com o 
advento da internet são maiores 
quando, a partir do século XXI, A 
rede mundial de computadores entra 
em uma nova fase, a chamada Web 
2.0. Nessa nova versão, o usuário 
deixa de ser mero consumidor de 
informações e passa também a ser 
um produtor de conteúdos 
(MENEZES, s/d, p. 9). 
 

O britânico Tim Berners Lee cria o 
sistema que utiliza o hipertexto 
para funcionar na internet e é usado 
para ligar páginas da web e para 
transferir dados.  

LOUSA INTERATIVA: AULA 
MULTIMÍDIA 

 A interação por meio da lousa se 
tornou mais dinâmica. Todavia, 
toda questão pedagógica não se 
resume a midiatização da sala de 
aula e da simples troca dos 
obsoletos quadros-negros por lousas 
digitais. A questão é redimensionar 
as práticas pedagógicas para que de 
fato elas se apresentem como uma 
inovação e não como uma mera 
transposição didática de conteúdos 
para suportes digitais. 

O modelo tradicional de lousa 
ganha um concorrente com 
computador e tela sensível ao 
toque.  

De 2000 a 2015 
O conhecimento nas mãos do usuário 

FACEBOOK: A REDE SOCIAL  O uso pedagógico do Facebook 
permite a organização de grupos de 
trabalhos de livre acesso e, assim, 
alguns documentos como textos, 
vídeos ou imagens podem ser 
compartilhados. Como várias 
ferramentas possibilitam a 
realização de enquetes, mensagens 
ou organização de eventos, o 
professor pode dialogar com os 
alunos, comentar suas postagens, 
enviar mensagens, expressar 
sentimentos e realiza intervenções 
(VAGULA, 2010, p. 9).  

Os americanos Mark Zuckerberg, 
Dustin Moskovitz e Chris Hughes e 
o brasileiro Eduardo Saverin criam 
a rede social na Universidade de 
Harvard.  

YOUTUBE: POPULARIZAÇÃO 
DOS VÍDEOS 

 O YouTube, como ferramenta da 
Web 2.0, pode possibilitar diversas 
oportunidades para a criação de um O site abre espaço para que 
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educadores compartilhem 
conteúdo, incluindo o Khan 
Academy, com estudantes do 
mundo todo.  

ambiente de aprendizagem eficiente 
e, desse modo, pode contribuir para 
a promoção da  inovação, da 
colaboração, da interação e da 
partilha. Tudo isso para promover a 
participação efetiva dos alunos e a 
construção do pensamento crítico-
reflexo (PATRÍCIO; 
GONÇALVES, 2010, p.3). 

LAPTOP X0 – COMPUTADOR 
DE US$ 100 

 Programas como o PROUCA - 
Projeto que destina a cada aluno um 
pequeno computador com material 
didático digital que pode ser levado 
para casa e trazido às aulas – só 
representará significativa mudança 
se a utilização dessas tecnologias 
forem abordadas de maneira 
inovadora (FINO, 2010). 

Estrela do programa “Um 
Computador por Aluno”, custava 
US$ 100 e era distribuído 
gratuitamente por governos para 
crianças, inclusive no Brasil.  

SMARTPHONES E TABLETS: 
APRENDIZADO MÓVEL 

 O uso de smartphones e tablets por 
si só não garante inovação na escola 
(SAYAD, 2011). Todavia pode 
abrir portas para “um modelo de 
intervenção pedagógica baseado em 
pressupostos que rompam com as 
rotinas e as crenças estruturantes da 
escola do tempo das tecnologias 
tradicionais” (FINO, 2010, p.2). 

Dispositivos móveis permitem a 
interação, produção e consumo de 
material de fotos, textos e vídeos 
em tempo real. 

APLICATIVOS: AULA 
PERSONALIZADA 

 A personalização do ensino42 é uma 
abordagem educativa que se 
apresenta como uma forte tendência 
do ensino atual. Ela consiste 
basicamente em promover o 
desenvolvimento dos estudantes de 
maneira individualizada, 
respeitando as limitações e os 
talentos de cada um e, desse modo, 
proporcionar um ensino 
significativo para cada estudante.  

Aplicativos permitem estudar a 
qualquer hora e em qualquer lugar, 
de acordo com o ritmo do aluno. 
Dados medem desempenho 
individual e traçam planos 
específicos de aula.  

Fonte: elaborado pela autora43 

A evolução dos artefatos tecnológicos evidencia como a estrutura da sociedade 

não é estanque, pois o homem vai alcançando melhor controle técnico de seu mundo à 

medida que avança na ciência moderna (BRUNER, 2006).  

                                                            
42 Para mais informações acessar: http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/ Acesso em:15/12/15. 
43 Produção inspirada na evolução processual das ferramentas como artefatos pedagógicos apresentada no 
site: http://porvir.org/especiais/tecnologia/ Acesso em: 14/12/15. 
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No entanto, Boaventura Santos (2002) aponta a influência das economias 

hegemônicas sobre mercados dos países considerados em desenvolvimento. A esse 

respeito, Almeida (2009) afirma que essa postura teórica e metodológica citada pelo 

autor contribui para que, no campo educacional, as tecnologias fossem inseridas como 

“velhas novidades” e com “forte viés tecninicista” deixando-se em segundo plano 

questões de ordem pedagógica e passando-se a readequar-se e preparar os profissionais 

apenas para obter conhecimentos a serem posteriormente vivenciados nas empresas 

(ALMEIDA, 2009, p. 9).  

O avanço das tecnologias tem sido diretamente proporcional ao papel que 

educação deve desempenhar para promover habilidades necessárias para gerenciar essa 

expansão. Logo, o primeiro passo das instituições educacionais em resposta a 

aceleração tecnológica é produzir técnicos, engenheiros e cientistas para gerenciar e 

controlar essa operação evolutiva (BRUNER, 2006). No entanto, Bruner afirma ser 

duvidoso aceitar que essa postura seja eficiente e se ela desenvolve-se, de fato, na 

medida do necessário, “simplesmente porque não há ciência ou tecnologia específica 

que ofereça uma metalinguagem em termos do que pensar sobre a sociedade, sua 

tecnologia, ciência e as constantes modificações que ela sofre com a inovação” 

(BRUNER, 2006, p. 45).   

Desse modo, seguindo a abordagem na subseção anterior, passamos à subseção 

seguinte discutindo a respeito da relação tecnologia e discurso tecnopedagógico. Para 

tanto, levantamos preliminarmente os seguintes questionamentos: Por que usar as 

TDIC? Como na realidade na vida cotidiana podemos usá-las e quando usá-las? Que 

discursos fomentam a sua regulação de uso? A quem interessa adquirir artefatos 

tecnológicos? Pressupondo que estamos inseridos numa sociedade em rede 

(CASTELLS, 2005), é possível (sobre)viver sem a interação tecnológica? Na busca por 

responder a essas indagações abordaremos em seguida o contexto de regulação desses 

artefatos digitais. 

3.2.2 Contextualização da regulação de uso das TDIC: um olhar reflexivo-crítico 

para o discurso tecnopedagógico. 

A comunicação sempre foi uma necessidade humana e para que ela se 

promovesse, ao longo da história da humanidade, diversas formas de tecnologias foram 

surgindo e sendo aperfeiçoadas. Nesse sentido, é pertinente dizer que o ato de 
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comunicar é inerente ao ser humano e essa peculiaridade tem viabilizado nossas inter-

relações. 

Vivemos na contemporaneidade uma sociedade em constante mutação. Essa 

revolução ancorada nas tecnologias digitais da informação e comunicação tem 

reconstruído nosso cotidiano de modo que passamos a “um novo sistema de 

comunicação que fala cada vez mais a mesma língua universal digital” e está “movendo 

a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa 

cultura e personalizando os gostos das identidades e humores dos indivíduos” 

(CASTELLS, 1999, p. 40). 

  O texto midiático de cunho tecnopedagógico que permeia esse contexto 

caracterizado por Castells (1999) é um objeto discursivo (MAINGUENEAU, 2008a) e 

manifesta-se, pois, por meio de uma semiose verbal integrada, a saber, o discurso. Sobre 

esse aspecto, o discurso faz esse elo entre o linguístico e o não linguístico, daí podemos 

compreender a relação intrínseca entre: sujeito, sociedade e ideologia (CARVALHO, 

2011). 

Todavia vale ressaltar que o sentido não é um dado a priori, o que significa dizer 

que ele se materializa na enunciação por meio da interação dos sujeitos 

(MAINGUENEAU, 1989). Portanto, todo ato de linguagem está intrinsecamente ligado 

à sua situação de comunicação, ou seja, o discurso é um fenômeno interativo que se 

constitui na imbricação entre linguagem e o meio social (CHARAUDEAU, 2009).  

A natureza do discurso tecnopedagógico é, assim, multifacetada, uma vez que 

nele há uma predominância do modo argumentativo, mas também se configura a 

presença dos demais modos descritivo e narrativo como estratégias de constituição 

discursiva na elaboração da tese desejada. Por conta dessa peculiaridade, por vezes, 

apresenta-se subjacente ao texto midiático de cunho tecnopedagógico, uma cena 

englobante (MAINGUENEAU, 2006) de caráter híbrido, ou seja, uma interseção de tipo 

de discursos, tais quais, publicitário, político e pedagógico. Como a cena englobante 

cumpre a função pragmática do discurso (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2012), 

essa convergência de tipos discursivos não ocorre de maneira aleatória, mas se relaciona 

diretamente com a intenção do falante, que no caso do discurso em foco, visa à adesão 

dos atores sociais ao uso dos artefatos digitais como ferramentas pedagógicas no campo 

educacional pós-moderno. 
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Desse modo, todo ato de linguagem se compõe de um propósito referencial, que, 

por sua vez, está encaixado em um ponto de vista enunciativo do sujeito falante, ambos 

integrados em uma situação de comunicação específica (CHARAUDEAU, 2009). 

Enunciar se refere, então, ao fenômeno que consiste em “organizar as categorias da 

língua, ordenando-as de forma que deem conta da posição que o sujeito falante ocupa 

em relação ao interlocutor, em relação ao que ele diz e em relação ao que o outro diz” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 82. Grifo do autor). 

Sendo assim, enunciar consiste em organizar as categorias da língua a fim de 

que essas expressem a posição do sujeito falante em três instâncias (CHARAUDEAU, 

2009). 

Dessa forma, na construção enunciativa temos três atos44: 

a) ATO ALOCUTIVO (foco no outro): relação sujeito falante / interlocutor 

b) ATO ELOCUTIVO (foco no eu): ponto de vista do sujeito falante sobre o mundo 

c) ATO DELOCUTIVO (foco na 3ª pessoa): há um apagamento do locutor e do 

interlocutor. 

Apresentamos a seguir o quadro resumo no qual o autor propõe os 

procedimentos da construção enunciativa, expondo a relação que se estabelece entre os 

comportamentos enunciativos, as especificações enunciativas e, finalmente, as 

categorias de língua que lhes são correspondentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
44 Cf. Ximenes (2012, p. 06). Esse modo se sobrepõe aos outros modos ao demonstrar a posição dos 
sujeitos da linguagem por meio de marcas formais como o sistema pronominal, os dêiticos e a 
modalização. 
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Quadro 4- Procedimentos da construção enunciativa 

 

 

Cada categoria modal proposta pelo autor presente no comportamento elocutivo 

diz respeito ao ponto de vista expressado pelo locutor sobre o seu próprio dizer. A 

construção enunciativa revela duas ordens: a linguística e a discursiva. Sendo a primeira 

responsável pelos diferentes tipos de relação do ato enunciativo, por meio dos processos 

de modalização do enunciativo; a segunda, ocupa-se dos procedimentos que contribuem 

para pôr em cena os demais modos de organização do discurso (Descritivo, Narrativo, 

Argumentativo).  

O discurso tecnopedagógico caracteriza-se, pois, por apresentar em seu bojo um 

comportamento enunciativo alocutivo e sua relação de influência sobre o interlocutor 

dá-se mediante planejamento de determinadas estratégias discursivas de natureza 

sugestiva, propositiva e, por vezes, injuntiva. Logo, esse discurso de natureza dialógica 

Fonte: Charaudeau (2009, p. 85). 
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manifesta seu caráter regulador quando cumpre seu propósito de conduzir o interlocutor 

a compreender o premente uso das novas tecnologias. Sendo assim, nesse processo 

discursivo, os sujeitos emanam da relação dialógica e da “situação de interação e de 

conflito tenso e ininterrupto” entre ambos (BAKHTIN, 1981, p. 96).  

Nesse momento chegamos ao ponto norteador de nossa abordagem discursiva a 

respeito da natureza reguladora do discurso tecnopedagógico. Intrínseca a essa relação 

dialógica, repousa uma relação metonímica entre as inovações tecnológicas inerentes à 

sociedade tecnologizada e midiatizada e quem de fato transforma essa inovação num 

discurso de necessária busca e atualização tecnológica, a saber, a ordem por parte da 

administração institucional educacional ao exigir do docente formação condizente com 

a incorporação das TDIC na nova práxis pedagógica; ou simplesmente a ordem velada 

de necessária atualização profissional condizente à era digital contemporânea, 

subjacente aos materiais de formação: documentos de organismos internacionais, 

manuais didáticos, pesquisas acadêmicas etc. destinadas aos docentes que compõem e 

constroem esse universo pedagógico pós-moderno.   

Esse discurso tecnopedagógico ancora-se também no processo de tecnologização 

que tem proporcionado ao longo dos anos, cada vez mais acesso à informação em 

variados e tradicionais suportes midiáticos: rádio, televisão, jornais, revistas, livros etc. 

A questão pontual é que, segundo Kenski (2013), toda essa gama de possibilidades 

garantiu ao homem avançar no conhecimento, mas não lhe tirou do lugar de apenas 

receptor dessa mensagem. 

Lits (1997) apud Kenski (2013) também afirma que, embora o zapping tenha 

mudado a maneira como o telespectador vê a TV, não passa de uma mera ilusão de 

poder sobre a programação televisiva. Para o autor, essa ilusão de configura no fato de 

ele apenas poder alterar o canal e não a programação disponibilizada pra ele pelas 

emissoras televisivas, por exemplo. Essa ilusão de controle é ainda maior na Rede 

mundial de computadores.  

Entendemos a afirmação do autor, na perspectiva de que, embora a Web 2.0 

tenha proporcionado ao usuário o poder de tornar-se também um produtor de 

conhecimento, no que concerne à área educacional, ainda encontramos muito material 

de cunho tecnopedagógico finalizado e disposto na Rede a funcionar tão só como 

manual de consulta e eventual desenvolvimento de projetos escolares. Essa gama de 
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possibildades de consulta no paraíso da informação chamado Google, poderia dá ao 

professor a ideia de liberdade, mesmo falseada, de escolhas pedagógicas a serem 

seguidas, quando de fato, as escolhas já teriam sido tomadas e o caminho construído, a 

priori. Ao professor restaria não mais que a ilusão de trilhar esse caminho como se fora 

o autor de sua obra pedagógica, e não apenas um intérprete.  

Todavia, se essa busca por novos conhecimentos e materiais tecnopedagógicos 

na Rede Mundial de Computadores necessariamente existirá atrelado a essa nova 

cultura digital, que traz em seu bojo determinadas especificidades que desafiam a 

formação de professores e a sua atuação profissional, como devemos agir em relação à 

formação de professores para o exercício de sua docência mediada por artefatos 

pedagógicos digitais? 

 Nos sites nos quais o discurso tecnopedagógico se evidencia, questionamentos 

dessa natureza são hipoteticamente respondidos. De acordo com site O canal do 

educador45, por exemplo, em matéria intitulada: As TICs na prática pedagógica, a 

Agenda do século XXI é estabelecida e por meio dela o professor deve “colocar as 

tecnologias como aliadas para facilitar o seu trabalho docente. Deve-se usá-las no 

sentido cultural, científico e tecnológico, de modo que os alunos adquiram condições 

para enfrentar os problemas e buscar soluções para viver no mundo contemporâneo”.      

Logo, o discurso tecnopedagógico traz em seu bojo os preceitos de evolução da 

era pós-moderna, portanto, impele o cenário educacional a mudar sua roupagem 

analógica e assumir a tendência digital como um novo parâmetro pedagógico a ser 

seguido. Esse fato é justificado, de acordo com Kenski (2013), porque são alterações 

necessárias à realidade educacional. Pois, tais ações: 

que mesclam aspectos os aspectos trabalhistas (como, por exemplo, a 
valorização personalizada do desempenho; atuação docente 
diferenciada em espaços e tempos diversos, entre outros), a formação 
e a permanente atualização para a compreensão das novas tecnologias 
disponíveis e das novas temporalidades docentes (que recaem sobre os 
seus variados papéis) e para o desenvolvimento, em equipe, de cursos 
e disciplinas mediadas pelas tecnologias (KENSKI, 2013, p. 15). 

Desse modo, toda essa contextualização tecnológica respalda o discurso de 

necessária atualização e uso das TDIC, além de evidenciar a postura que o professor 

deve assumir diante dessa questão, a saber, inserir-se nesse cenário cambiante com o 

                                                            
45 Matéria postada pelo Canal do Educador: http://educador.brasilescola.com/   Acesso em: 12/03/2014. 
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espírito desbravador para superar as eventuais dificuldades acarretadas pelas constantes 

mudanças na educação e no ensino.  

Seguindo essa mesma vertente, a Unesco também propõe uma reforma 

educacional e desenvolvimento dos professores: 

o projeto da UNESCO de Padrões de Competência em TIC para 
Professores representa as implicações que cada uma das três 
abordagens tem para as mudanças em cada um dos componentes do 
sistema: política, currículo e avaliação, pedagogia, uso da tecnologia, 
organização e administração da escola e desenvolvimento profissional 
(UNESCO, 2008, p. 10). 

Como é possível perceber, o projeto da Unesco de Competência em TIC para 

professores, o qual tece as bases dessa nova pedagogia ancorada na incorporação das 

TDIC como ferramenta pedagógica, está situado em um amplo contexto político de 

reforma educacional e desenvolvimento sustentável. A educação, nesse sentido, é posta 

como função central.  

Destarte, esse novo paradigma tecno-econômico, ancorado nas novas 

tecnologias de informação e comunicação, envolve a formação de diversos setores da 

sociedade e não apenas o campo educacional. Ademais, surgem novas formas de gerar 

inovações e transmitir conhecimento. Portanto, há “a necessidade de definir e 

implementar novas estratégias e politicas para o desenvolvimento”. Dessa maneira, 

novas parcerias são traçadas, tanto com empresas e instituições públicas e privadas, no 

intuito de promover ações nos setores do ensino e da pesquisa (OLIVEIRA, 2006). 

Oliveira (2006) destaca ainda que esse novo paradigma educacional pautado no 

uso das TDIC, surge em decorrência de uma exigência capitalista, a partir do 

esgotamento do sistema de acumulação. As causas que alavancaram, pois, o 

desenvolvimento tecnológico e, por conseguinte, a inserção das novas tecnologias, nos 

diversos setores da sociedade, inclusive no campo educacional, tem sua gênese no 

declínio do Fordismo. 

Sendo assim, a inserção tecnológica digital na sala de aula parece seguir como 

um futuro certo na educação, uma vez que a evolução tecnológica e a terceira revolução 

industrial, por meio das novas tecnologias, criaram uma nova dinâmica a partir de 

meados do século XX. Logo, a formação das pessoas e os grupos, bem como os avanços 
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científicos e técnicos e as expressões culturais, estão em constante evolução e tudo 

operando numa interdependência cada vez maior (UNESCO, 2005, p. 05).  

Claramente, as exigências pós-modernas impelem as instituições educacionais a 

uma remodelação. Não seria o fim da escola, mas o fim de uma escola, para o 

nascimento de outra sob novos paradigmas digitais. A esse respeito, embasamos nosso 

posicionamento na assertiva de Fino e Sousa: 

Vivemos numa forma de sociedade que, por ser pós-industrial, requer 
formas de educação pós-industrial, em que a tecnologia será, com 
pouca hipótese de dúvida, uma das chaves da concretização de um 
novo paradigma educativo, capaz de fazer incrementar os vínculos 
entre os alunos e a comunidade, enfatizar a descoberta e a 
aprendizagem, e de fazer caducar a distinção (2008, p. 12). 

Lançar, pois, um olhar crítico para essa conjuntura política se faz necessário e, 

desse modo, perscrutar as ideologias subjacentes às políticas públicas que fomentam a 

inserção das TDIC no seio cotidiano da sociedade e no campo educacional. Não se trata, 

todavia, de assumir um posicionamento reacionário, ou, simplesmente, negar a atual 

conjuntura tecnológica na qual estamos inseridos. Trata-se de os professores buscarem 

os reais motivos de usarem as tecnologias no âmbito social e profissional. Tomando 

ciência disso, buscar a melhor forma de desenvolver um uso desses artefatos 

tecnológicos de modo consciente quer seja no cotidiano, quer seja na sua práxis 

pedagógica. Assim sendo, é importante que se analise as reais intenções de uso das 

tecnologias digitais nas entrelinhas do discurso tecnopedagógico.  

Boaventura Santos (2002) destaca, por exemplo, que se considerarmos a 

influência hegemônica sob os mercados dos países em desenvolvimento, há uma 

tendência de ocorrer processos de subordinação, inclusive em relação a políticas 

públicas educacionais. Isso se evidencia porque esses países tendem a adotar uma lógica 

de obediência ao mercado.  

É pertinente, dessa maneira, considerarmos que “toda ação pedagógica é 

objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de 

um arbitrário cultural” (BOURDIEU e PASSERON, 2014, p. 26), ou seja, violência e 

arbitrariedade se estabelecem numa relação de interdependência:  

A seleção de significações que define objetivamente a cultura de um 
grupo ou de uma classe como sistema simbólico é arbitrária na medida 
em que a estrutura e as funções dessa cultura não podem ser deduzidas 
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de nenhum princípio universal, físico, biológico ou espiritual, não 
estando unidas por nenhuma espécie de relação interna à “natureza das 
coisas” ou a uma “natureza humana” (BOURDIEU e PASSERON, 
2014 p.29 – grifo dos autores). 

Sendo assim, o poder arbitrário está ancorado nas divisões de classes sociais e se 

apresenta subjacente à ação pedagógica que tende à reprodução cultural e social 

simultaneamente da classe dominante.  Desse modo, há que se analisar se ao contrário 

de promoverem a transformação social de seus alunos, por meio da inserção das TDIC, 

não tenhamos medidas pedagógicas que estejam corroborando para ratificar suas 

desigualdades.  

Outrossim, se as ações fomentadas por tais instituições consideram a necessária 

formação que deve ser destinada ao corpo docente frente às habilidades digitais que lhe 

serão exigidas. Em outras palavras, faz-se necessário perscrutar de que maneira as 

instituições estão promovendo suas ações pedagógicas, se de modo a não ignorar as 

diferenças socioculturais entre as diferentes classes sociais, ou se de modo camuflado, 

numa política educacional que, embora se apresente preocupada em eliminar a brecha 

digital, por exemplo, privilegie determinados patrimônios culturais das classes mais 

favorecidas em detrimento das menos favorecidas. 

Nessa perspectiva, em seu primeiro informe mundial, a Unesco (2005) 

apresentou observações e projetos nos quais põem em evidência a necessidade de pautar 

“as novas bases de uma ética que oriente as sociedades do conhecimento em sua 

evolução. Uma ética da liberdade e da responsabilidade, que se baseia no 

aproveitamento compartilhado dos conhecimentos46” (UNESCO, 2005, p. 5). Essa base 

cumpre uma finalidade básica de estabelecer princípios éticos norteadores na aquisição 

de novos conhecimentos mediados pelas tecnologias digitais, bem como pretende 

estabelecer parâmetros éticos entre seus agentes.  

Prosseguindo no mesmo fio argumentativo, na subseção seguinte pretendemos 

problematizar a inserção das TDIC na sala de aula, considerando aspectos teórico-

metodológicos, históricos e culturais que remetem aos desafios da educação hoje 

                                                            
46 Nossa tradução para o trecho: La revolución tecnológica y cognitiva que hemos heredado del siglo XX 
ha dado una nueva dimensión al mandato de la Organización, haciendo que sean cada vez más 
estimulantes los desafios estratégicos y complejos que ha de afrontar hoy en día. Las observaciones y los 
proyectos que presentamos en este primer Informe Mundial de la UNESCO ponen de manifiesto la 
necesidad de sentar las nuevas bases de una ética que oriente a las sociedades del conocimiento en su 
evolución. Una ética de la libertad y de la responsabilidad, que ha de basarse en el aprovechamiento 
compartido de los conocimientos (UNESCO, 2005, p. 05). 
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(FANTIN e RIVOLTELLA, 2012). A pergunta central que colocamos é: Como 

praticamente tudo hoje em dia pode ser encontrado em formato digital, os professores 

têm encontrado um campo fértil para uma práxis pedagógica mediada pelas as TDIC no 

contexto educacional? Nosso fio condutor da reflexão é traçado entre o imperativo de 

uso das novas tecnologias (BELLONI, 2012) e à necessária reflexão crítica do seu uso 

no atual ambiente institucional de ensino (PORTO, 2012; CHARLOT, 2008) em 

diálogo com a necessária ressignificação curricular e, finalmente, a relação desses 

elementos frente à formação docente requerida nesse emergente processo de ensino e de 

aprendizagem mediado pelas TDIC (DEMO, 2009; KENKY, 2013; PORTO, 2012; 

QUARTIERO, 2012). Sendo assim, se o professor não recusa à mudança (PORTO, 

2012), como empreender uma formação inicial e continuada reflexivo-crítica apropriada 

à inserção das TDIC na sala de aula de modo a tornar o contexto educacional um campo 

fértil para a inserção dessas tecnologias? 

 

3.3 Abordagem da formação docente na relação incorporação das TDIC e 

inovação pedagógica: aspectos históricos e culturais.  

Sob os preceitos do discurso tecnopedagógico são traçados os parâmetros para o 

ensino e a formação de professores no século XXI. Ao professor, portanto, é delegado 

papel de destaque, uma vez que é posta como requisito para a integração das TIC na 

sala de aula, a habilidade do professor de estruturar o ambiente de aprendizagem de 

maneira não tradicional, ou seja, “fundir a nova tecnologia com a nova pedagogia” 

(UNESCO, 2008, p.9). Sendo assim, tal adequação  

dependerá da habilidade dos professores em estruturar o ambiente de 
aprendizagem de modo não-tradicional; em fundir a nova tecnologia 
com a nova pedagogia; em desenvolver turmas socialmente ativas; em 
incentivar a interação cooperativa, o aprendizado colaborativo e o 
trabalho em grupo. Para tanto, é necessário desenvolver um conjunto 
pertinente de habilidades de gestão de sala de aula (idem, p. 9 – grifo 
nosso). 

Logo, para a Unesco (2008, p.10), a melhoria educacional é atrelada ao 

desenvolvimento profissional do professor, que somente terá impacto se ele “se 

propuser a mudanças específicas no comportamento em sala de aula e, particularmente, 

se o desenvolvimento profissional for contínuo e alinhado as outras mudanças no 

sistema educacional”. Especificamente, o desenvolvimento profissional do professor é 
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considerado como crucial, ou seja, recai sobre os ombros dos docentes uma grande 

responsabilidade em todo esse processo de mudança.  

A partir dessa proposta de contexto educacional tecnologizado, Demo (2009) 

traz o conceito de aprender bem atrelado à informalidade promovida pelas TDIC. 

Entretanto, a informalidade ou mesmo o caráter menos tradicional que as TDIC 

permitem não deve ser encarado como brincadeira virtual. O processo de ensino e 

aprendizagem quer seja a distância, quer seja presencial47, não prescinde de uma 

genuína aprendizagem. E aprender bem, segundo o autor, pode ocorrer em qualquer 

ambiente de aprendizagem. As novas tecnologias tem evidenciado o caráter menos 

formalizado que a aprendizagem pode oferecer. Portanto, torna-se cada vez mais visível 

“a face informal da aprendizagem, cada vez mais visível e importante, não só porque em 

ambientes informais há mais motivação, chance individualizada, chance coletiva, 

fluência tecnológica, mas principalmente porque, de direito e de fato, pode-se aprender” 

(DEMO, 2009, p.13). 

Aprender bem, ademais, “exige mudanças profundas frente a vezos tradicionais 

anteriores” (DEMO, 2009, p. 14). Sendo assim, é necessário: a) construir alguma 

fluência tecnológica; b) usar a criatividade rumo aos textos multimodais, não lineares, 

complexos, exigentes; sem, portanto, usar do plágio. É conveniente, dessa maneira, 

começar a ver criticamente o uso da internet (DEMO, 2009) nesse processo virtualizado 

de ensino. 

Fino (2010) afirma que é indispensável discutir as condições que permitem 

instituir contextos de aprendizagem novos e, desse modo, possamos falar em mudança 

de fato de ensino e de aprendizagem. O autor enfatiza, ainda, que não se deve lançar um 

olhar para a tecnologia em si, mas para a maneira como ela é colocada a serviço de uma 

dada intervenção pedagógica, ou seja, a mudança não é intrínseca á tecnologia, mas ao 

modo como ela é utilizada. 

Logo, não se trata apenas de discutir “a incorporação das TIC nas escolas, mas 

em que tal incorporação vai resultar nos sistemas de interação, que são fundamentais em 

qualquer processo educativo” (GENTILINI e SCARLATTO, 2015, p. 30). A questão, 

pois, não está somente em as instituições educacionais possuírem ou não possuírem 

                                                            
47 Embora o autor tenha se referido à modalidade a distância, a mesma filosofia se aplica ao ensino 
presencial mediado pelas TDIC.  
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aparatos tecnológicos. A temática educação de qualidade mediada por tecnologias 

digitais não finaliza nessa questão tão exígua. Desse modo, além de políticas públicas 

que financiem as máquinas e deem suporte técnico adequado, há a necessidade de uma 

formação profissional que, de fato, contemple maneiras diferenciadas de ensinar por 

meio das TDIC.  

Sayad (2011, p. 60) afirma que a há uma dificuldade em como lidar com toda 

essa tecnologia, “uma deficiência que começa na formação universitária que não 

estimula seu uso na docência”. Não se trata, pois, para o autor, de delegar às tecnologias 

digitais um caráter redentorista da educação porque “tecnologia sozinha não faz boa 

educação”, todavia não se pode negar sua importância na interação pedagógica entre 

docente e discente na atual conjuntura de ensino e de aprendizagem. 

Fino (2010) ressalta que não se deve confundir incorporação das tecnologias 

como sinônimo de inovação. Portanto, é importante pontuar “como a mera incorporação 

de (nova) tecnologia não produz obrigatoriamente uma escola diferente, e como os 

ambientes saturados de tecnologia podem continuar a reproduzir os estereótipos mais 

comuns da escola tradicional” (FINO, 2010, p.5). 

Há, pois, um duplo desafio a ser enfrentado no que concerne à inserção das 

TDIC na sala de aula, a saber, a estrutura física e tecnológica adequado para dar suporte 

a um projeto de ensino de viés tecnológico-digital e também uma mudança curricular 

que abranja a inserção da tecnologia não apenas como suporte de aprendizagem, mas 

como um objeto a ser pensado, refletido, problematizado e vivenciado por professores e 

alunos. Essa abordagem de inserção da informática no ensino, principalmente na escola 

pública, é pautada no uso das tecnologias integradas ao que acontece na sala de aula, ou 

seja, como um suporte que auxilia no desenvolvimento de conteúdos das diversas 

disciplinas curriculares48 (ALMEIDA e VALENTE, 2011).  

Tomando como base o contexto educacional e suas peculiaridades, Kenski 

(2013, p. 15) faz referência à percepção dos professores na atual realidade de ensino e 

de aprendizagem: 

                                                            
48 A outra vertente possível (e desejável) seria agregar ao currículo escolar a temática tecnologia mediante 
a disciplina de informática visando ao ensino de diferentes recursos computacionais, tais como aprender a 
manusear diversos softwares, editores de textos, planilhas, editores de imagens etc. (ALMEIDA e 
VALENTE, 2011).  
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Isolados e solitários, cumprindo ações muito além de suas jornadas, os 
professores percebem que, para a reformulação das condições de 
ensino, não basta a mudança em suas formas de atuação. São 
necessárias também mudanças estruturais nos currículos, na 
administração, na organização do trabalho e na hierarquia de poderes 
que permeiam todas as esferas educacionais (2013, p. 15).  

Essas limitações físicas e curriculares povoam o universo educacional, tanto no 

nível de ensino médio quanto no nível de ensino superior. Nessa perspectiva, a inserção 

tecnológica muitas vezes esbarra em dificuldades de ordem estruturais (como a falta de 

artefatos tecnológicos adequados – notebook, wi-fi, Datashow, lousa digital – para uma 

aula interativa) e curriculares, uma vez que tanto escola quanto universidade parecem 

ainda estar deixando a desejar (salvo algumas excerções de instituições particulares de 

ensino) no quesito ambiente físico educacional adequado concernente ao letramento 

digital do corpo docente e discente.  

No entanto, a busca por uma formação profissional docente que dialogue com as 

novas tendências educacionais faz parte dos “novos cenários de mudança”, que conta 

com a escola, enquanto personagem formador e ator efetivo, em sintonia com o seu 

tempo para efetivar seu papel na formação das novas gerações (BELLONI, 2012, p. 53). 

Isso implica49: 

 levar para dentro da sala de aula as mídias e suas mensagens; 
 considerá-las como fatores de integração escolar e curricular; 
 provocar integração entre disciplinas e metodologias, entre alunos 

e professores; 
 estimular a motivação e interesse dos alunos; 
 desafiar os professores a se apropriarem dessas novas ferramentas. 

Com o avanço da história, novas gerações de professores vão incluindo a 

temática tecnologia em suas reflexões e os diversos artefatos tecnológicos em suas 

práticas (BELLONI, 2012)50. Do ponto de vista conceitual, o importante é a integração 

das novas tecnologias aos processos educacionais. É preciso, pois, conhecer as novas 

formas de aprendizagem por meio das novas tecnologias para poder ensinar às novas 

gerações de nativos digitais (BELLONI, 2012). 
                                                            
49 Cf. Belloni (2010) apud Belloni (2012, p. 53). 
50 Belloni (2012) a partir da sua própria vivência traça todo o perfil da mídia-educação no Brasil, que 
remonta a sua experiência inicial no magistério na década de 60 até o contexto dos anos 2000, na qual a 
autora afirma está ocorrendo a “quarta revolução industrial”, com sua “tirania tecnólogica”. A autora 
destaca ainda os avanços incríveis da telemática – casamento da informática com as telecomunicações – 
ademais juntam-se a essa realidade os avanços na nanotecnologia e novidades nos games e na realidade 
virtual. Tudo isso está criando uma nova cultura, a “civilização digital” que já tem seus nativos e, por 
conseguinte, seus imigrantes (pais, professores, psicólogos etc.). Embora, segundo a autora, já é possível 
encontrarmos professores também nativos digitais (BELLONI, 2012, p. 50). 
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As especificidades de uma “nova cultura digital” se tornam evidentes, nos dias 

atuais, e geram desafios à formação dos professores e à sua atuação profissional. Desse 

modo, indagações seguintes, propostas por Kenski (2013, p. 13) são pertinentes a essa 

nova realidade:  

Como formar professores para os novos cursos e para os novos perfis 
de formação e ação que a sociedade exige? Como agir 
pedagogicamente em todos os níveis e todas as áreas do saber para 
desenvolver cursos que sejam adequados a essa nova realidade? Como 
ensinar e aprender conteúdos em constante movimento de atualização? 

A questão da inserção das TDIC na sala de aula assume, pois, sua exigência de 

formação digital ao requerer do profissional docente conhecimento teórico e prático 

acerca das tecnologias digitais enquanto artefatos pedagógicos nesse contexto 

educacional de ensino midialógico. 

O trabalho com as TDIC requer uma “constante atualização, qualificação e 

formação continuada” (PORTO, 2002, p. 171). Todavia, a qualidade dos cursos de 

formação continuada é extremamente relevante nesse processo (PORTO, 2002; 

GENTILINI e SCARLATTO, 2015). Há muitos cursos de capacitação docente que 

reforçam o individualismo em sua prática pedagógica. Logo, a formação docente 

desejável ao uso consciente das TDIC implica muito mais que o simples conhecimento 

da ferramenta digital pedagógica e conhecê-la não significa apenas está apto para usá-la 

(PORTO, 2002).  

Logo, uma práxis pedagógica mediada pelas TDIC está para além do domínio 

instrumental de um artefato tecnopedagógico, se faz necessário além disso uma 

identificação cultural, ou seja, saber quais são as potencialidades dessa tecnologia em 

relação à prática docente. Portanto, é pertinente ao professor indagar-se: “de que modo 

essa tecnologia serve o meu trabalho? De que modo ela pode transformar a minha 

atividade, criando novos objetivos, novos processos de trabalho, novos modos de 

interação com os meus semelhantes?” (PONTE, 2000, p. 14 apud QUARTIERO, 2012). 

As necessidades que suscitam a incorporação das TDIC no seio das instituições 

educacionais e, principalmente, a discussão sobre uma formação docente condizente 

com esse novo cenário não é mais novidade, várias ações já foram implementadas nesse 

sentido desde a década de 1970. Especificamente, no final da década de 1990 os países 

da União europeia e parte da América Latina, bem como também, vários países do leste 



75 
 

europeu aderiram a políticas e programas governamentais visando promover a inserção 

das TDIC na sala de aula, sobretudo, computadores conectados à Internet. Na mesma 

década, mais precisamente em 1997, o governo FHC cria o Programa Nacional de 

Informática na Educação (ProInfo) 51 (QUARTIERO, 2012).  

Sendo assim, por meio do NTE/Proinfo – Núcleo de tecnologia Educacional, o 

Governo Federal propicia cursos de capacitação para os professores. Todavia, Porto 

(2002) afirma que, após realizar pesquisa com professores a respeito dessas formações, 

percebeu ser necessário uma “formação para o uso das tecnologias para além da 

instrumentalização propiciada pelo NTE, que evidencia ater-se ao uso técnico da 

ferramenta” (PORTO, 2002, p. 172).   

Ao fazer um apanhado e breve revisão no perfil docente das décadas de 70 e 80 

do século passado, Gentili e Scarlatto (2015, p. 16) analisam em que aspecto as 

mudanças ocorridas na educação modificaram o significado de formação docente e 

sugerem o termo “formação continuada”, considerando-se as constantes exigências 

advindas das inovações educacionais pós-modernas.   

Os autores apontam os retrocessos e avanços concernentes à formação docente 

sob esse novo paradigma tecnológico e afirmam que 

paradoxalmente, sem que tenha ocorrido ainda uma mudança radical 
nos rumos da educação brasileira, os professores e as suas deficiências 
de formação têm sido responsabilizados como um dos principais 
obstáculos para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil e como 
responsáveis pela resistência das escolas em efetuarem as necessárias 
inovações exigidas pelos “novos tempos” (GENTILINI e 
SCARLATTO, p. 22). 

Gentili e Scarlatto (2015) frisam que o paradoxal é que a inserção dessas 

tecnologias sejam responsabilidades dos professores e, por conseguinte, essa transição 

do “velho” (representado pelas práticas tradicionais) para o “novo” (ancorado no ensino 

com base nas novas tecnologias) passe a ser uma tarefa proeminentemente docente.   

Charlot (2008) comenta que embora os professores aleguem que não recebam 

formação adequada, eles serão convidados a usarem as novas tecnologias à medida que 

                                                            
51 O ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi criado 
pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, com a finalidade de promover o 
uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e 
médio. http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo Acesso 
em: 23/12/15. 
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as escolas vão sendo equipadas com computadores. O autor destaca dois obstáculos no 

uso pedagógico das novas tecnologias:  

Primeiro, existe uma diferença entre “informação” e “saber”: como 
usar as informações disponibilizadas pela Internet para transmitir ou 
construir saberes? Se não for desenvolvida uma reflexão fundamental 
sobre esse assunto, os computadores permanecerão nos armários das 
escolas, ou numa sala trancada. Segundo, a “forma escolar”, isto é, as 
estruturas de espaço e tempo das escolas, a forma como os alunos são 
distribuídos em turmas, os modos de avaliar não combinam com o uso 
pedagógico do computador e da Internet (CHARLOT, 2008, p. 21). 

Embora a LDB de 1996 traga novidades em relação à formação docente e após a 

promulgação, em 2002, as novas Diretrizes Curriculares também apontem para o 

investimento significativo na formação de professores, o contexto político-educacional 

acabou por burlar essa promessa de uma formação docente mais integrada (“formação 

disciplinar específica/formação para a docência”) (GENTILINI e SCARLATTO,2015, p. 

23) 

Ao citarem Glater (1998)52, os autores ressaltam, ainda, a importância de 

distinguir com clareza as diferenças entre mudança e inovação no campo educacional, 

ou seja, as inovações que ocorrem no ensino podem, necessariamente, não serem 

decorrentes de (ou provocarem) mudanças significativas.  

Desse modo, o sistema educacional clivado pelas inovações tecnológicas 

digitais, embora se apresente como uma forte tendência a ser seguida, enfrenta, ainda, 

desafios para estabelecer-se nos mais diversos ambientes educativos. Entretanto, “é 

inútil resistir”, alerta Demo (2009, p. 14).  

Mas é imprescindível, no entanto, que o(a) professor(a) refute um 

posicionamento ingênuo em relação ao uso das novas tecnologias. E desse modo, tenha 

a consciência de que não existem formas pedagógicas nem receitas fabricadas para o 

bom uso das tecnologias na sala de aula. Mas que é fundamental que cada situação 

pedagógica seja analisada em particular. Deve-se, ademais, considerar o propósito 

educativo da ferramenta tecnológica a ser utilizada em aula para que ela não seja 

subutilizada. Sendo assim, o papel a ser desempenhado pelo professor é, pois, que ele 

ouse posicionar-se como protagonista da sua própria formação pedagógica. 

                                                            
52 GLATER, R. A gestão como inovação e mudança na escola. In: NÓVOA, A. (org.) As organizações 
escolares em análise. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998. 
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Após discorremos sobre os preceitos educacionais modernos e o discurso de 

regulação do uso das TDIC, na subseção seguinte discorremos, ancorado no viés 

sociológico, sobre o conceito de habitus de Pierre Bourdieu e de como esse conceito 

pode lançar luz no que concerne à inquietação docente na perspectiva de que esse estado 

de não conformismo corrobora a favor de práticas sociais de uso das ferramentas 

digitais alinhadas à necessidade de inserção das TDIC tanto na sua vida cotidiana 

quanto na vida profissional dos professores. 

3.3.1 O habitus tecnológico do professor pós-moderno e seu capital social no campo 

educacional.   

O mundo das telecomunicações, tem, segundo Lévy (1999), organizado novas 

maneiras de pensar e conviver. Dessa maneira, o avanço das tecnologias tem ditado 

novas regras no que concerne às ações de ler, escrever, ver, ouvir, criar e aprender 

(PERRENOUD, 2000). Todavia, quando falamos em avanço tecnológico, não estamos 

falando necessariamente apenas na criação de novos artefatos. A esse respeito, Kenski 

(2007, p. 21) diz que 

[...] a evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de 
determinados equipamentos ou produtos. Ela altera comportamentos. 
A ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõe-
se à cultura existente e transformam não apenas o comportamento 
individual, mas o de todo grupo social. 

Nesse aspecto, há autores que destacam o crescimento da indústria cultural 

brasileira alavancada pelo processo de globalização e afirmam, ainda, que, não há como 

negar que tanto escolas, quanto professores e alunos “não estão imunes à influência 

dessa poderosa indústria” (GENTILINI; SCARLATTO, 2015, p. 36).  

 Roger Chartier, ao se referir à maneira como os indivíduos interiorizam as 

estruturas do mundo social transformando-as posteriormente nos esquemas mentais que 

direcionam comportamentos, condutas, escolhas e gostos, aborda a noção de habitus 

proposta por Pierre Bourdieu para determinar a incorporação das estruturas mentais 

pelos indivíduos que partilham a mesma trajetória social (CHARTIER, 2012). A 

respeito dessa concepção, foi a partir de uma releitura da noção de habitus proposta por 

Aristóteles que Bourdieu apresenta seu conceito de habitus como 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 
como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna 
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possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 1983 2003, 
p. 65).  

Para o autor esse conceito é importante para lembrar que todos temos uma 

história e que somos produtos de uma história individual e também coletiva, associada a 

uma educação de determinado meio. Nesse processo, as categorias de pensamento, de 

juízo, esquemas de percepção e sistemas de valores são a incorporação de estruturas 

sociais. 

Setton (2002) ao abordar a categoria habitus remete a Bourdieu53 (1992, p. 101), 

e partindo do pressuposto bourdeniano de que habitus é uma subjetividade socializada, 

a autora faz a correlação indivíduo-sociedadade para explicitar que as relações entre o 

individual, o pessoal e o subjetivo são “simultaneamente sociais e coletivamente 

orquestradas”. Sendo assim, o habitus “deve ser visto como um conjunto de esquemas 

de percepção, apropriação e ação que é experimentado e posto em prática, tendo em 

vista que as conjunturas de um campo o estimulam” (SETTON, 2002, p. 63). 

A priori, o conceito de habitus surgiu para subsidiar as pesquisas de Bourdieu 

realizadas na Argélia, onde ele necessitava “apreender as relações de afinidade entre o 

comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais” (SETTON, 

2002, p. 63). Todavia, Bourdieu deixa claro que “habitus é também adaptação, ele 

realiza sem cessar um ajustamento ao mundo que só excepcionalmente assume a forma 

de uma conversão radical” (2003, p. 106).  

 Sendo assim, ancorada na ideia de que habitus é também adaptação e 

ajustamento ao mundo social, problematizaremos, nessa subseção, esse referido 

conceito proposto por Bourdieu no sentido de refletirmos sobre as mudanças acarretadas 

pela incorporação das tecnologias digitais no mundo pós-moderno e sua influência nas 

atitudes e nos condicionamentos dos professores inseridos nesse campo educacional 

contemporâneo. Para tanto, passamos primeiramente a conceituarmos e caracterizarmos 

o habitus tecnológico do professor pós-moderno para posteriormente desenvolvermos 

relacioná-la à docência contemporânea.   

                                                            
53 Para uma leitura completa da obra, buscar: BOURDIEU, P. Pierre Bourdieu avec Löic Wacquant; 
réponses. Paris: Seuil, 1992. 
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Em termo conceitual, concebemos, o habitus tecnológico do professor pós-

moderno como sendo o modo de ação empreendido pelo professor, mediante a 

incorporação das tecnologias digitais, concernentes à regularização e valoração de um 

padrão emergente de conduta e inter-relação pós-moderna - quer seja em situações 

cotidianas, quer seja em contextos profissionais. Dentre as ações empreendidas está o 

paulatino modo virtualizado de interação que atendem a princípios de uso das TDIC, 

tais quais: conforto (ao permitir variadas conexões virtuais), praticidade (ao encurtar 

distâncias físicas), integração (mediante convergências das mídias) e confiabilidade (nos 

novos meios interativos digitais).  

Em termo teórico, fundamentamos-nos no conceito de habitus proposto nos 

estudos de Bourdieu (2002, [1983] 2003, 2004, 2012) e Albuquerque (2005) para assim, 

em seguida, agregarmos ao conceito de habitus o caráter tecnológico vivenciado pelo 

professor pós-moderno, fazendo-nos valer, sobretudo, das contribuições sociológicas da 

pesquisa de Albuquerque (2005) no campo educacional.  

Ortiz (1983) destaca que o conceito de habitus sugerido por Bourdieu propõe 

identificar a mediação entre indivíduo e sociedade. Para Bourdieu (1983), a Ciência 

social, por vezes, tropeça na questão indivíduo-sociedade. Para o autor as divisões da 

Ciência social em psicologia, psicologia social e sociologia constituíram-se em torno de 

um erro de definição inicial. Isso porque a evidência da individuação biológica impede 

de ver que a sociedade existe de duas formas, segundo Bourdieu, inseparáveis: 

de um lado as instituições que podem revestir a forma de coisas 
físicas, monumentos, livros, instrumentos etc; do outro, as disposições 
adquiridas, as maneiras duradouras de ser ou de fazer que encarnam 
em corpos (e a que eu chamo de habitus). O corpo socializado (aquilo 
a que se chama o indivíduo ou a pessoa) não se opõe à sociedade: é 
uma das suas formas de existência (BOURDIEU [1984] 2003, p. 33).  

Dessa maneira, lembra-nos Albuquerque (2005) que o indivíduo apresenta, pois, 

não apenas aspectos de uma individuação biológica, mas também de uma individuação 

social que também lhe é peculiar dada à essência socializadora humana. Nesse aspecto, 

o grupo social apresenta especificidades produzidas pelo contexto social no qual está 

inserido e pelo compartilhamento de uma cultura comum (ALBUQUERQUE, 2005). 

Albuquerque (2005) explicita, ademais, de que maneira o habitus se articula com 

os conceitos de campo social e capital presentes nos processos de formação das 

representações sociais. A partir dessa articulação emerge um amálgama, que se encontra 
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na base da construção das identidades coletivas. A permanência desse dinamismo torna 

patente a maneira como o grupo social enfrenta os desafios diários. Nesse enfretamento 

reside a questão central de que não há antinomia entre sujeito e sociedade, uma vez que 

“o grupo social deixa visíveis os aspectos de dinamicidade e permanência de sua ação”, 

de modo que, nessa dinâmica, “o grupo incorpora os elementos constituintes da 

realidade social e, a seu modo, exterioriza o conteúdo simbólico interiorizado” 

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 15). Apresentamos a seguir nosso esquema gráfico 

adaptado de Albuquerque (2005) por meio do qual revelamos a constituição do habitus 

tecnológico docente no campo educacional pós-moderno. 

           Figura 2 - Constituição do habitus tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: Adaptado de Albuquerque (2005, p. 14). 
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Especificamente, o ethos representa a dimensão ética que rege princípios 

práticos; o eidos, o sistema de esquemas lógicos e cognitivos responsável por classificar 

os objetos no mundo social, por conseguinte, leva o habitus “a traduzir-se em estilos de 

vida, julgamentos morais e estéticos” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 16); a hexis se 

caracteriza por internalizar as consequências das práticas sociais e sua exteriorização, 

tais como: modo de falar, modo de gesticular etc. dos agentes sociais.   

Imbricado à noção de habitus está a de campo social, que embora tenha surgido 

posteriormente, ganha destaque e comporta-se de maneira complementar a noção de 

habitus: 

Dito isto, as grandes intenções teóricas, aquelas que se condensam nos 
conceitos de habitus, de estratégias, etc., estavam presentes, sob uma 
forma semi-explícita e relativamente pouco elaborada, desde a origem 
do meu trabalho (o conceito de campo é muito mais recente): surgiu 
do encontro entre as pesquisas de sociologia da arte que eu estava 
começando a fazer, em meu seminário da Escola Normal, por volta de 
1960 (BOURDIEU, 2004, p. 35). 

Sendo assim, mesmo sendo recente a noção de campo social surge de uma ampla 

pesquisa sociológica desenvolvida por Bourdieu a respeito do estudo de outros objetos; 

resultando, posteriormente, numa “vasta produção sociológica que se estende aos mais 

diversificados aspectos culturais das sociedades contemporâneas, tais como: à arte, à 

moda, à literatura e à economia” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 17). 

Os conceitos de habitus e campo são relacionais, ou seja, um funciona em 

função do outro. Logo, sendo o habitus um conjunto de esquema de percepção e 

apreciação, ele permite ao individuo agir e evoluir num dado universo social 

(LOYOLA, 2002). Todavia, ressalta Loyola, não se trata de considerar o habitus como 

uma invariante antropológica, e, sim, como “uma matriz geradora, historicamente 

constituída, institucionalmente enraizada e socialmente variável” (LOYOLA, 2002, p. 

69).  

Ademais, para a autora, Pierre Bourdieu esclarece que o indivíduo não age 

apenas por interesse econômico, por exemplo, ele age também para obter prestígio e 

reconhecimento. Logo, esse professor inserido nesse contexto de tecnologização é 

levado pelo desejo de distinguir-se dos demais; ou seja, ele busca sua posição numa 

dada escala de poder e assim revelar-se update e em conformidade com os preceitos 

educacionais pós-modernos mediante a incorporação das tecnologias digitais em sua 
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vida cotidiana e profissional. Nesse aspecto, “o lugar de evolução de cada indivíduo no 

espaço social relacionam-se, simultaneamente, ao volume global de capital que ele 

detém” (LOYOLA, 2002, p. 69).  

Mencionamos, pois, os capitais cultural e social, por meio dos quais o habitus 

tecnológico também pode ser apreendido. Portar-se, pois, de acordo com determinadas 

normas hegemônicas, tal como ser um(a) professor(a) condizente com o alto padrão 

tecnológico da sociedade pós-moderna e, assim, acompanhar as novas tendências 

educacionais contemporâneas “são capitais que materializam os esquemas de 

determinados habitus, assegurando uma inserção social diferenciada aos agentes que os 

detêm” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 16).  

Loyola (2002, p.69) ressalta que as diferentes espécies de capital (tais quais: 

econômico, social e cultural) funcionam como “fichas no jogo social” do qual o 

indivíduo participa. Desse modo, objetivando galgar posição privilegiada no jogo e 

fazendo uso de sua força relativa, ele desenvolve estratégias que lhe permita manter-se 

em situação confortável ou galgar posições melhores. A autora propõe a seguinte 

equação para explicitar seu posicionamento em relação à construção do espaço social e 

às estratégias de distinção: habitus + capital + campo = prática. Sendo assim, as 

estratégias de distinção dependem da posição do indivíduo em relação ao grupo e desse 

grupo em relação à própria estrutura social.  

Albuquerque (2005) discorre sobre o conceito de capital simbólico. A esse 

respeito, a autora diz que “o capital simbólico é considerado como um crédito, (no 

sentido, ao mesmo tempo, de crença e de confiança concedida antecipadamente) posto à 

disposição de um agente pela adesão de outros agentes, que lhes reconhecem esta ou 

aquela propriedade valorizante” (2005, p. 19). A autora cita Bonnewitz (2003, p. 103), 

para ressaltar que “existir socialmente é essencialmente, ser percebido. [...] Daí a 

necessidade de transformar uma propriedade objetiva em capital simbólico”. 

Desse modo, a classificação de ser um bom professor não é estanque, mas 

acompanha uma dinamicidade histórica disposta sob o aval também de uma cultura 

hegemônica. Há um interesse econômico subjacente ao jogo simbólico de legitimação 

cultural no campo educacional. O capital simbólico desempenha o papel de ferramenta 

que possibilita a criação de parâmetros ao considerar-se e estipular-se que 

conhecimentos e títulos adquiridos por determinado(a) professor(a) será válido e ele/ela 
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apto(a), por conseguinte, ser classificado(a) como pertencente à classe dos(as) 

professores(ras) por excelência em plena era pós-moderna.  

Destarte, toda mudança de paradigma que tem intervindo no campo educacional 

pós-moderno tem influenciado a vida profissional docente. Ministrar aula hoje demanda 

conhecimentos na área tecnológica que estão para além dos conhecimentos específicos 

de cada área de ensino. Ser professor na contemporaneidade, pois, tem significado 

adequar-se também ao mercado tecnológico educacional emergente, às necessidades de 

formação digital do aluno; a um desejo de inovação alimentado nessa esfera com a 

inserção das TDIC à dinâmica docente, sobretudo, alimentada pelos discursos 

tecnopedagógicos no campo educacional pós-moderno.   

Desse modo, a materialização desse discurso tecnopedagógico em ações 

pedagógicas mediadas por artefatos digitais e a configuração tecnologizada do campo 

educacional pós-moderno confirma a ideia estabelecida por Bourdieu de que o campo, 

não é resultado somente das ações individuais dos agentes. Há, assim, determinadas 

inter-relações que ao se realizarem constituem o campo educacional na perspectiva de 

que não existe neutralidade nas ações e escolhas pedagógicas. Sendo assim, toda 

realização pressupõe necessariamente uma série de interesses que estão em jogo 

(ORTIZ, 1983).  

Para exemplificarmos as ações que delineiam esse cenário educacional pós-

moderno, apresentamos O Porvir.org54 que representa essa tendência tecnológica que 

tem caracterizado o campo educacional contemporâneo. Dentre os projetos alavancados 

pelo Porvir.org está o Projeto Transformar55, nesse ano de 2015 com transmissão ao 

vivo pela TV Cultura e participação de palestrantes do Brasil, Finlândia, EUA, Reino 

Unido e Canadá. Nessa edição de 2015 o projeto teve como título: A educação está em 

evolução. Dentre as palestras programadas para o evento estão: Currículo para o século 

21, Universalização do uso de tecnologia na educação, Desafios e oportunidades para 

empreender em educação e Como conectar todas as escolas à internet rápida?. 
                                                            
54 O Porvir é uma iniciativa do Inspirare, instituto que busca inspirar inovações em iniciativas 
empreendedoras, políticas públicas, programas e investimentos que melhorem a qualidade da educação no 
Brasil. Porvir significa “bem-estar futuro para todas as pessoas”. Portanto, a intenção do Porvir é aprender 
a construir esse futuro, para tanto, ele convida a sociedade brasileira a aprender com eles a partir de uma 
iniciativa de comunicação e mobilização social que promove a produção, difusão e troca de conteúdos 
sobre inovações educacionais, com o propósito de inspirar políticas, programas e investimentos que 
melhorem a qualidade da educação no Brasil. Para maiores informações disponibilizamos o site da 
organização Porvir.org: http://porvir.org/sobre-nos/. 
55 Para mais informações sobre o projeto acessar: http://porvir.org/projetos-especiais/#transformar. 
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O site do Porvir.org conta ainda com uma seção especial sobre tecnologias na 

educação56, por meio do qual se compartilham recomendações e experiências para 

transformar a maneira como se ensina e aprende a partir do uso de ferramentas digitais. 

No Especial tecnologia na educação: Por que usar a tecnologia57, foram 

abordadas as transformações que as tecnologias veem produzindo na sociedade. “Agora 

é a vez de transformar também a maneira como aprendemos e ensinamos...", ratifica 

Anna Penido, diretora do Inspirare. Em relação ao porquê de a tecnologia ser cada vez 

mais importante na educação, o Porvir.org afirma que “as novas ferramentas 

tecnológicas têm potencial para promover a equidade e qualidade na educação, além de 

aproximar a escola do universo do aluno”. 

Na palestra Universalização do uso de tecnologia na educação proferida no 

Transformar 2015, Gonzalo Pérez58 (Ceibal-Uruguai) afirma que “teremos sucesso 

quando o professor utilizar tecnologia da mesma forma que usa a eletricidade”59. Todo 

esse cenário educacional traça o perfil desejado para o educador pós-moderno e 

influencia também na constituição do seu habitus tecnológico. Esse fato também remete 

à noção de habitus60 defendida por Bourdieur (2012), a qual traz em seu bojo algo 

importante, a saber, “os sujeitos sociais não são espíritos instantâneos” (BOURDIEU, 

2012, p. 58). Com essa assertiva, Bourdieu pretende esclarecer os sistemas de 

disposições que se manifestam, no nível central, em relação a uma dada situação, ou 

seja, para compreender as ações de uma pessoa, não basta apenas saber os estímulos que 

a levaram à ação. Ademais, a noção de habitus remete ao fato de que todo agente tem 

uma história, que é, pois, fruto de uma história individual e, também, produto de uma 

história coletiva; além disso, as categorias de pensamento e de juízo, bem como os 

sistemas de percepção e de valoração são produtos da incorporação de estruturas sociais 

(BOURDIEU, 2012). 

                                                            
56 Para maiores informações acessar: http://porvir.org/especiais/tecnologia/ 
57 Para acessar o vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IzsHAiCvxR8  
58 Presidente executivo do Plano Ceibal – Uruguai (Programa de distribuição de laptops do governo 
uruguaio). O programa inicialmente visava promover a inclusão digital. Atualmente, cerca de 95% das 
crianças de 6 a 13 anos têm um computador. Mais de 80% das escolas urbanas estão conectadas com fibra 
ótica, na velocidade de internet de 40 megabytes. Todavia, o presidente reconhece que não basta 
instrumentalizar a escola, para tanto os professores estão sendo conscientizados a usar os aparatos 
tecnológicos por meio de capacitações. Para maiores informações sobre o projeto, acessar: 
http://www.livrosepessoas.com/tag/gonzalo-perez/ .   
59 A frase do presidente foi destaque na Fanpage do Porvir. Disponível em: 
https://www.facebook.com/Porvir/photos/ Acesso em: 30/08/2015. 
60  Cf. é encontrada em Aristóteles, São Tomás, Husserls, Mauss, Durkhein, Weber (BOURDIEU, 2012, 
p. 58). 
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Nesse contexto, surgem as indagações: como o discurso tecnopedagógico 

estabelece o conceito do perfil desejado para o educador pós-moderno? De onde vem 

esse aval? Fazendo uma analogia entre professor e escritor, remetemos à abordagem de 

Chartier (2012) sobre como diria Bourdieu a respeito do monopólio do poder para 

designar quem é escritor e a quem tem autoridade para denominar quem é escritor. 

Estabelece-se, na conceituação “bom professor” à luz do campo educacional 

contemporâneo, inevitavelmente um espaço de tensão e conflito que diz respeito tanto 

aos limites desse espaço, quanto ao direito de dizer quais são esses limites, além de 

estender-se ao direito de dizer quem pertence a esse espaço social particular. Desse 

modo, é a posição ocupada dentro desse mundo particular e dentro do mundo social que 

determina as definições, que mudam também de acordo com o posicionamento de cada 

um. “Não se pode pensar que existe uma classificação única e objetiva, mas sim que há 

uma luta de classificação, uma luta para a classificação” (CHATIER, 2012, p. 91). 

Se todo campo se configura como um espaço de conflitos e de concorrência em 

que “os concorrentes lutam para estabelecer o monopólio sobre a espécie específica do 

capital pertinente ao campo” (LOYOLA, 2002, p. 67), como pensar, pois, a busca pelo 

habitus tecnológico docente como um exercício de poder? Como pensar que há uma 

relação de obediência em o professor buscar uma formação continuada, se o próprio ato 

de desejar atualizar-se implica sua autonomia diante do fato de que ele poderia negar-se 

a buscar novos conhecimentos? Para Chartier, trata-se, pois, “paradoxalmente, uma 

produção de uma autonomia a partir de uma dependência em relação ao poder” 

(CHARTIER, 2012, p. 95). 

Entretanto, “o habitus não é um destino”, mas um sistema aberto a experiências. 

De certa forma, o habitus “constitui a situação” e a situação “constitui o habitus”. 

Bourdieu afirma tratar-se de uma situação extremamente complexa, uma vez que 

salienta o autor “de acordo com o meu habitus, verei, ou não, certas coisas na mesma 

situação. E vendo, ou não, essa coisa, serei incentivado por meu habitus a fazer, ou não 

certas coisas” (BOURDIEU, 2012, p.62,63). 

Desse modo, dialetizando o processo entre a constituição do habitus tecnológico 

e o contexto situacional temos: o habitus tecnológico docente evidenciando uma 

percepção subjetiva de estar atento ás transformações tecnológicas na história e, que, 

por conseguinte, implica em estar atento ao aperfeiçoamento de uma prática que não 
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cessa, ao mesmo tempo em que essa subjetivação, a partir do contexto educacional pós-

moderno, também determina esse habitus.  

Fundamentado o contexto sócio-histórico educacional, que lança luz para o 

nosso primeiro objetivo específico de pesquisa, passamos na seção seguinte à discussão 

teórica que embasa teoricamente nosso segundo objetivo específico, a saber, proceder à 

caracterização da corporificação tecnoautobiográfica (JOSSO, 2012) a partir dos 

processos de ruptura (MAIA-VASCONCELOS, 2003) e de travessia relatados pelo 

narrador em seu récit de vie.  
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4. (RE)INVENÇÃO DE SI EM RÉCITS DE VIE DE PROFESSORES: DA 

CORPORIFICAÇÃO TECNOAUTOBIOGRÁFICA À CONSTITUIÇÃO DO 

ETHOS DOCENTE NA NARRATIVA TECNOAUTOBIOGRÁFICA.    

 

A vida só é possível reinventada. 

Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é 

possível reinventada.  

Cecília Meireles, 2001.61 

4.1 O récit de vie como projeto (re)inventivo de si na narrativa tecnoautobiográfica. 

A ideia que estabelecemos para récit de vie como um projeto (re)inventivo de si, 

embasa-se em Freire (1987), tento em vista o desafio da inquirição como alternativa de 

quem se propõe a si mesmo como problema. E em determinado momento, ao descobrir 

seu pouco saber de si, inquieta-se por saber mais. Para Freire (1987), o reconhecimento 

desse caráter opaco de si é uma das razões dessa procura. Logo, buscando 

problematizar-se, o sujeito busca responder-se! E suas respostas o levam 

inevitavelmente a novas perguntas na jornada do conhecimento de si.  

Nossa proposta ancora-se também em Pineau e Le Grand (2012, p. 15) na 

perspectiva de ter a consciência de que “fazer uma vida nunca foi fácil” e “compreendê-

la, menos ainda” (PINEAU e Le GRAND, 2012, p. 15). Nesse aspecto, o desafio de 

narrar-se se intensifica. Os autores afirmam ainda que, “em geral, uma crise é necessária 

para que o sujeito” tenha “coragem para começar não apenas a dar voz ao ‘eu’, mas a 

refletir, fazendo-o trabalhar, selecionar e conjugar, na primeira pessoa, as palavras e os 

momentos herdados” (PINEAU e Le GRAND, 2012, p. 22 – grifo dos autores). Desse 

modo, é necessário legitimar as escritas pessoais e reconhecer “a dimensão simbólica do 

ser humano, que precisa se inscrever para ser e construir seu devir” (PINEAU e Le 

GRAND, 2012, p. 22). 

O aspecto autopoético do récit de vie se ancora, ainda, na capacidade humana de 

ressignificar suas experiências (PASSEGGI, 2011). Desse modo, assumindo a essência 

autopoiética, somos capazes de nos reinventarmos. Logo, “percorrer os caminhos da 

                                                            
61 MEIRELES, Cecília. Reinvenção. Poesia Completa. Editora Nova Fronteira, 2001, p.411. 
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reflexividade autobiográfica implica alcançar a consciência histórica numa perspectiva 

de retorno ao vivido para reinvertar-se” (MENDONÇA e PASSEGGI, 2013).  

Poder reinventar-se soa como uma proposta extraordinária ou no mínimo uma 

caminhada compensadora. Esse caminhar que Josso afirma ser ao encontro de si, “visa à 

descoberta e à compreensão de que viagem e viajante são apenas um” (JOSSO, 2012, 

p.21). Desse modo, quando o narrador descobre-se protagonista de sua história, busca 

seus vários “registros62 inscritos na ciência do humano” (JOSSO, 2012, p. 22), busca, 

ainda, “apreender suas complexas imbricações no centro” da sua “existencialidade”, o 

que implica dizer que a experiência de caminhar para si envolve os “nossos diferentes 

modos de estar no mundo, de nos projetarmos nele, e de o fazermos na proporção do 

desenvolvimento da capacidade, para multiplicar, alargar, aprofundar as nossas 

sensibilidades para nós mesmos e para o mundo” (JOSSO, 2012, p. 22).  

Fazendo uma analogia como a metáfora proposta por Josso (2012) em que, nas 

narrativas de formação, o sujeito empreende uma viagem na qual ele vai explorar o 

viajante, no récit de vie o escritor explora o personagem principal da história, mediante 

um projeto discursivo e artesanal de si, no qual há uma equivalência de identidades 

entre escritor e personagem, e, assim, estabelece-se a inter-relação entre obra e vida, isto 

é, escrita e escritor se fundem numa relação simbiótica.  

No decurso da composição do récit de vie, presente, passado e futuro são 

articulados de modo a permitirem a elaboração do “projeto de si por um sujeito que 

orienta a continuação da sua história com a consciência reforçada dos seus recursos e 

fragilidades, das suas valorizações e representações, das suas expectativas, dos seus 

desejos e projetos” (JOSSO, 2012, p. 23). Desse modo, Josso (2012) salienta que esse 

processo de composição introspectiva deve ser gestado na perspectiva do confronto do 

olhar do outro; ou seja, num jogo com os efeitos de contraste que essa alteridade pode 

gerar.  

Portanto, o récit de vie, narrador entra em cena para desnudar-se, dar-se a 

conhecer, “para si colocar a si mesmo sob o olhar do outro” (FOUCAULT, 2006, 150). 

Trata-se, assim, de uma construção da individualidade na perspectiva de falar de si 

mesmo para si como falaríamos para os outros.  

                                                            
62 Josso se refere a registros psicológicos, psicossociológico, sociológico, político, econômico e cultural. 
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Nesse aspecto, Bakhtin (2003) salienta que “a coincidência de pessoas ‘na vida’, 

entre a pessoa de que se fala e a pessoa que fala, não elimina a distinção existente dentro 

do todo artístico; e, de fato, pode-se formular a pergunta: como me represento a mim 

mesmo? Pergunta esta que se distinguirá desta outra: quem sou?)” (BAKHTIN, 2003, p. 

165. Grifo do autor). Esse fato implica na questão de que o autor na narrativa é livre e 

tem soberania sobre como deseja construir a imagem de si na narrativa. É, pois, esse 

jogo de alteridade que garantirá a maneira como o autor decidirá apresentar a si mesmo. 

O narrador cumpre, pois, esse papel de representar a si mesmo de acordo com a imagem 

de si que ele gostaria que figurasse em sua narrativa autobiográfica.  

Bakhtin diz que  

no que concerne aos elementos chamados autobiográficos dentro de 
uma obra, eles podem variar ao infinito e relacionar-se seja com a 
confissão, seja com a exposição prática, puramente objetiva que expõe 
um ato (ato cognitivo, especulativo, político, prático, etc.), ou, enfim, 
podem ser líricos; eles só nos apresentam interesse quando são 
precisamente biográficos, ou seja, quando servem para realizar o valor 
biográfico (BAKHTIN, 2003, p. 166). 

A respeito desse valor biográfico o autor afirma que pode ser compreendido 

como um princípio organizador na narrativa sob dois vieses, a saber, a “narrativa que 

conta a vida do outro” e a “narrativa que conta minha própria vida” (BAKHTHIN, 

2003, p. 166). 

Nesse sentido, o princípio organizador da narrativa autobiográfica e, por 

conseguinte, do récit de vie como projeto artesal de si, consiste em dar forma ao “que eu 

mesmo tiver vivido” na perspectiva de que a “narrativa que conta minha própria vida” 

subjaz “à consciência, à visão, ao discurso, que terei sobre a minha própria vida” 

(BAKHTIN, 2003, p. 166). 

Assim, subjacente a esse jogo dialógico, Bruner (2014) nos diz que repousa a 

nossa percepção de singularidade, que parte da maneira de como nos distinguimos dos 

outros. E essa distinção é feita a partir da comparação do nosso relato sobre nós em 

relação ao relato do outro sobre si (mesmo). Se falar de nós para nós mesmos não é 

tarefa fácil, também não o é falar de nós para o outro. Essa ação discursiva - quer seja 

de natureza autodialógica (eu – consigo mesmo), quer seja dialógica (eu – outro) - de 

contarmos sobre si, passa pela nossa ponderação a respeito de como o outro gostaria que 

nós fóssemos (BRUNER, 2014).  
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Bakhtin (2003, p.116) explicita ainda que o autor da biografia é o outro possível, 

ou seja, esse outro, “cujo domínio sobre mim na vida admito com a maior boa vontade, 

que se encontra ao meu lado quando me olho no espelho, quando sonho com a glória, 

quando reconstruo uma vida exterior para mim”; esse outro possível é o mesmo que o 

autor afirma penetrar a nossa consciência e, com, frequência, governa nossa conduta, 

nosso juízo de valor, e  

“na visão que tenho de mim, é o outro instalado em minha 
consciência, com quem minha vida exterior pode conservar uma 
suficiente maleabilidade (a vida interior - sobre a qual o domínio do 
outro exerce sua tensão tornou-se, claro, impossível, e é aí que é 
travado o combate contra o outro, para libertar o meu eu-para-mim em 
toda a sua pureza) (BAHKTIN, 2003, p. 166,167). 

 Nessa perspectiva, Tezza (1995, s.p.) afirma que para Bakhthin, o autor-criador 

é, pois, a consciência de uma consciência, ou seja, “uma consciência que engloba e 

acaba a consciência do herói e do seu mundo”. Logo, o autor-criador apresenta mais 

conhecimento que seu heroi. Nesse aspecto, instaura-se um princípio básico da visão de 

mundo de Bakhtin: a exotopia, que pode ser simplificadamente definida como 

o fato de que só um outro pode nos dar acabamento, assim como só 
nós podemos dar acabamento a um outro. Cada um de nós, daqui onde 
estamos, temos sempre apenas um horizonte; estamos na fronteira do 
mundo que vivemos - e só o outro pode nos dar um ambiente, 
completar o que desgraçadamente falta ao nosso próprio olhar 
(TEZZA, 1995, s.p.). 

 Isso ratifica, segundo Tezza (1995, s.p), que no universo bakhthiniano nenhuma 

voz se apresenta sozinha, uma vez que estamos inevitavelmente influenciados uns pelos 

outros. A natureza da linguagem é, portanto, “inelutavelmente dupla”. 

Posto isto, Bakhthin (2003) afirma que esse outro não entra em conflito com o 

eu-pra-mim, uma vez que no plano dos valores, nós continuamos a ser solidários com o 

mundo dos outros, porque nós nos percebemos dentro de uma coletividade (nossa 

família, nosso país, cultura universal), nesse aspecto, o autor afirma que  

enquanto minha vida participa dos valores que compartilho com os 
outros, está inserida num mundo que compartilho com os outros, essa 
vida é pensada, estruturada, organizada no plano da possível 
consciência que o outro terá dela, percebida e estruturada como a 
possível narrativa que o outro poderia fazer dela dirigida a outros 
(descendentes); a consciência do possível narrador e o contexto de 
valores desse narrador organizarão meu ato, meu pensamento e meu 
sentimento quando estes participarem do mundo dos outros; cada um 
dos aspectos da minha vida poderá ser percebido no todo da narrativa 
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(da história relatada dessa vida, e que pode encontrar-se em todas as 
bocas); a contemplação da minha própria vida não é mais que a 
antecipação da recordação que essa vida deixará na memória dos 
outros (BAKHTIN, 2003, p. 167). 

As relações dialógicas ocupam, dessa forma, na obra de Bakhthin um valor 

considerável. Desse modo, as produções de sentidos subjazem às relações nas quais o 

homem interroga-se a si mesmo e são constituídas nesse mundo da alteridade que, 

segundo Bakhthin, é ocupado tanto pelo autor quanto pelo leitor. Assim explicita o 

autor: 

O desígnio biográfico conta com a intimidade de um leitor que 
participe do mesmo mundo da alteridade; esse leitor ocupa a posição 
do autor. O leitor crítico percebe a biografia como material quase 
bruto suscetível de receber a forma e o acabamento artístico. Tal 
percepção compensa a lacunosidade das posições do autor e pode 
levar à exotopia completa, introduzindo na obra elementos que lhes 
são transcendentes e lhe asseguram o acabamento (BAKHTHIN, 
2003, p. 180). 

A respeito da relação autor-leitor, Teza (1995, s.p) afirma que “o autor é parte 

integrante do objeto estético. Mais heresia ainda: o espectador também o é”. Imbricada, 

pois, nessa relação autor-leitor, temos o conceito de exotopia proposto pelo autor. Desse 

modo, numa declaração clara de valoração das relações de produção de sentido 

dialógicas e também de ratificação da constituição da exotopia, Bakhthin afirma que 

do ponto de vista da produtividade efetiva do acontecimento, quando 
somos dois, o que importa não é o fato de que, além de mim, haja 
mais outro homem, semelhante a mim (dois homens), e sim que, para 
mim, ele seja o outro; é nisso que sua simpatia por minha vida não é 
nossa fusão num único ser, não é uma duplicação numérica da minha 
vida, e sim um enriquecimento do acontecimento da minha vida, pois 
ele a vive de uma nova forma, numa nova categoria de valores – como 
vida de outro que é percebida diferentemente e recebe uma razão de 
ser diferente da sua própria. A produtividade do acontecimento não 
consiste na fusão de todos em um, mas na exploração da exotopia que 
permite à pessoa situar-se num lugar que é a única a poder ocupar fora 
dos outros (BAKHTHIN, 2003, p. 103). 

No entanto, mais que conceito espacial, a exotopia, que compreende a instância 

do olhar, é também um conceito temporal. Por conseguinte, o autor-criador está à frente 

(espacialmente de fora) e temporalmente (mais tarde) que o heroi. Desse modo, é esse 

excedente de visão (tanto do espaço, quanto no tempo), “que dá sentido estético à 

consciência do outro, dá-lhe forma e acabamento, uma forma e um acabamento que 

jamais podemos ter por conta própria, na estrita solidão de nossa voz” (TEZZA, 1995, 

s.p). E essa peculiaridade na narrativa permite, ademais, ao autor-criador (BAKHTIN, 
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2003) engendrar na tessitura da intriga narrativa (RICOEUR, 1994), um fiador capaz de 

elaborar estratégias discursivas plausíveis de modo que ele possa barganhar a adesão do 

seu interlocutor no sentido argumentativo que subjaz a construção do ethos discursivo 

(MAINGUENEAU, 2011).  

 É nesse sentido que narrar uma vida não equivale a simplesmente biografá-la, ou 

seja, trata-se menos de inventariar os fatos vividos e mais identificar os fatos decisivos 

para a orientação de uma existência profissional (LERAY, 2008, p. 48). Logo, ao 

compor seu récit de vie, mais que elencar uma série de fatos que lhe pareçam 

pertinentes relatar sobre tecnologias, o(a) professor(a)-autor(a) compõe sua história, sob 

a perspectiva da autoconstrução artesal da imagem si e das inter-relações estabelecidas 

no âmbito da incorporação das novas tecnologias.  

De acordo com Leray (2008, p. 45), na medida em que o sujeito-autor organiza a 

sua própria história de vida, ao mesmo tempo singular e coletiva, ele reconhece quem 

ele é. Desse modo, a imagem de si revelada na narrativa tecnoautobiográfica é fruto de 

uma reflexão do(a) professor(a)-autor(a)-personagem sobre ele/ela mesmo(a), ou seja, o 

récit de vie do(a) professor(a) é um  aparato discursivo em que “o sujeito toma a si 

mesmo como objeto de reflexão” (PASSEGGI, 2011, p. 01). 

Refletir sobre sua nova realidade de trabalho, ponderar o discurso 

tecnopedagógico são atitudes essenciais nessa nova realidade e ajudam o(a) professor(a) 

a construir a consciência histórica de si e de sua busca  de  formação. O escrever sobre 

si faz, pois, desnudar características e posicionamentos relevantes para uma práxis 

consciente e para seu autoconhecimento como profissional, além de fazer emergir a 

imagem de si em sua narrativa levará, inevitavelmente, a compartilhar seus anseios, 

dúvidas e expectativas. E assim, oportunizar para si próprio a possibilidade de 

(re)construir sua prática, mediante sua ação reflexiva.   

4.2 O pacto tecnoautobiográfico. 

No conceito que estabelecemos para tecno-auto-bio-grafia, o termo tecno- se 

deve ao fato de nosso objeto de pesquisa está intrinsicamente relacionado à 

incorporação das tecnologias digitais no cotidiano pessoal e profissional de professores.   

Em relação à ideia de pacto, remetemos a Leujene (2014), cujo termo é central 

na referida obra. Por meio do pacto autobiográfico, o autor afirma que é estabelecido 
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entre o autor-narrador-personagem e o leitor um contrato de leitura.  Por meio desse 

contrato, “o autor propõe ao leitor um discurso sobre si, mas também uma realização 

particular desse discurso, na qual a resposta à pergunta ‘quem sou eu?’ consiste em uma 

narrativa que diz “como me tornei assim” (LEJEUNE, 2014, p. 54. Grifo do autor).  

Desse modo, à autobiografia qualquer quer seja sua essência (memorial, diário, 

autorretrato etc.) subjaz o pacto autobiográfico. Leujene, ao se referir ao contrato de 

leitura firmado no pacto, refere-se à intenção posta em jogo por ambos os participantes. 

Nas palavras do autor, “imaginei sob a forma de um contrato único um duplo processo: 

o compromisso e o sistema de apresentação escolhido pelo autor e o modo de leitura 

escolhido pelo leitor” (LEJEUNE, 2014, p. 57).  Ao autor lhe cabe narrar sua vida (ou 

parte dela, ou ainda algo sobre uma temática específica) sob o viés da verdade, ou seja, 

o pacto narrativo se contrapõe ao pacto de ficção. 

Sob a noção de verdade nas narrativas autobiográficas e os princípios 

epistemológicos das escritas de si como prática pedagógica, duas palavras-chave podem 

sintetizar as narrativas sob o viés formativo: discurso e conscientização. Nessa 

perspectiva,  

não se trata de encontrar nas escritas de si uma “verdade” preexistente 
ao ato de biografar, mas de estudar como os indivíduos dão forma à 
suas experiências e sentido ao que antes não tinha, como constroem a 
consciência histórica de si e de suas aprendizagens nos territórios que 
habitam e são por eles habitados, mediante o processos de 
biografização (PASSEGGI, SOUZA, VICENTINI, 2011, p.371- grifo 
dos autores). 

Não se trata, portanto, de uma verdade absoluta e irrevogável, mas se refere ao 

comprometimento de o autor dizer, sob sua percepção, o que lhe parece ser verdadeiro 

sobre a sua vida. Sobre o pacto e sobre a questão de que as identidades do autor e do 

narrador coincidam, Leujene (2014) afirma que o texto dá algumas pistas, a saber, 

algum título que remeta a expressões tais quais: minhas memórias, minha história de 

vida, meu diário etc.  

 Assim sendo, o pacto firmado entre os participantes e a pesquisadora nessa 

pesquisa de tese é de caráter tecnoautobiográfico e foi firmado pelo(a) professor(a)-

participante no momento em que ele/ela, ao acessar a internet, deparou-se com um link 

que endereçava ao nosso instrumental de pesquisa. Lá ele/ela tomou ciência que se 

tratava de uma pesquisa de Doutorado que o/a convidada para narrar sua história pelo 
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viés da inserção das TDIC na sua vida cotidiana e profissional. Desse modo, o 

professor(a) sob a sua ótica de verdade a respeito dos fatos que vivenciou, compôs sua 

narrativa tecnoautobiográfica. 

Na subseçcão seguinte abordamos a corporificação tecnoautobiográfica. 

Relembramos o leitor que ao participante da pesquisa foi proposto escrever sua 

narrativa tecnoautobiográfica considerando dois momentos: o estágio de ruptura e o 

estágio de travessia63. Desse modo, a abordagem que fazemos da corporificação 

tecnoautobiográfica parte do princípio norteador de que o récit de vie foi composto, 

levando-se em consideração a ruptura inicial – pela qual as questões relacionadas à 

entrada no mundo digital são abordadas – e a travessia que representa as diversas 

experiências sucedidas a posteriori dessa experiência inicial.   v 

4.3 A corporificação tecnoautobiográfica. 

A ação narrativa subjacente ao processo de corporificação tecnoautobiográfica 

está atrelada ao tempo sócio-histórico no qual o narrador vê-se inserido. Isso significa 

dizer que “nossas histórias de autoconstrução se acumulam ao longo do tempo” 

(BRUNER, 2014, p. 75). Assim, a corporificação tecnoautobiográfica é um evento 

discursivo marcado pela natureza do ineditismo, porque à medida que o tempo passa 

nossas histórias vão se desatualizando, de modo que nossas autoconstruções precisam 

ser atualizadas de acordo com as atuais circunstâncias, os atuais empreendimentos, os 

atuais amigos. Isso significa que somos influenciados diretamente pelas circunstâncias 

momentâneas nas quais estamos inseridos ao (re)contar uma história.  

Não se trata, todavia, de não podermos recontar com veracidade a nossa própria 

história, trata-se, pois, da natureza reinventiva da narrativa autobiográfica, ou seja, ainda 

que nossas próprias memórias se tornem vítimas de nossas próprias autoconstruções 

(BRUNER, 2014), sempre seremos um outro ressignificado em nossas sucessivas 

corporificações autobiográficas. Logo, na relação que se estabelece entre sujeito, 

tecnologias digitais e corporificação tecnoautobigráfica, há um eu enigmático a ser 

(re)conhecido e, portanto, a ser desvelado por sucessivas vezes. 

                                                            
63 Os referidos estágios são abordados na subseção seguinte. 
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Nessa perspectiva, Bruner (2014, p. 74) afirma que ousa dizer que não há esse 

eu64 “intuitivamente óbvio e essencial para se conhecer”, pelo contrário, há um eu em 

constante reinvenção na narrativa. Desse modo, a narrativa tecnoautobiográfica foi 

elaborada de acordo com as necessidades e circunstâncias do tempo no qual o 

enunciador esteve inserido. Isso porque “nós construímos e reconstruímos nossos eus 

constantemente para satisfazer as necessidades das situações que nos deparamos, e 

fazemos isso com orientação de nossas memórias do passado e de nossas esperanças e 

medos do futuro” (BRUNER, 2014, p. 74). 

Portanto, a corporificação tecnoautogiográfica revela a recomposição da 

identidade moderna em um “constante vir-a-ser”, uma vez que nossas existências são 

fragilizadas e atingidas cotidianamente pelos efeitos da mundialização do mercado 

(JOSSO, 2007, p. 415). Assim sendo, a corporificação tecnoautogiográfica se constitui 

na ressignificação da imagem de si a partir do movimento metamórfico de incorporação 

das tecnologias digitais que marca a existência narrativa do enunciador nesse período no 

qual se registram mudanças de ordem social, econômica e política.  

Dada, então, a essas circunstâncias experimentadas pelos sujeitos, nas quais se 

sobressaem questões de ordem psíquicas e sociais, ocorre o processo que se pode 

chamar de identidade evolutiva. Assim explicado por Josso (2007):  

graças ao fato de levarem em consideração a perspectiva existencial 
através da qual a vida em suas dimensões psicossomáticas e 
socioculturais toma forma, se deforma, se transforma, e, dessa 
maneira, impõe a criação ou recriação de sentido para si – mais ou 
menos possível de partilhar com outros – e de novas formas de 
existência e de subsistência (JOSSO, 2007, p. 415 – grifo nosso). 

O desvelo da identidade evolutiva, bem como da identidade metamorfoseada 

(Magalhães, 2009) deve-se também ao estado de liquidez e instabilidade das formações, 

instabilidade dos saberes (BAUMAN, 2001) vivenciado pelo sujeito na pós-

modernidade. Nessa perspectiva, as vivências corporais, inscritas nas narrativas, são 

definidas por Josso (2010a, p. 190) como sendo “oportunidades ou potencialidades de 

tomadas de consciência e de aprendizagens e natureza aberta, evolutiva, maleável, 

                                                            
64 Bruner (2014, p. 73) nos diz que a ideia do “eu” (“self”) parece ser surpreendentemente peculiar e 
chega a ser intuitivamente óbvia ao senso comum. Todavia, não parece ser tarefa tão fácil narrar o eu, ou 
simplesmente dispor-se a autonarrar-se. O eu não parece ser um conceito sobre o qual repouse 
perenemente nossa consciência. Bruner (2014) indaga-se a respeito desse eu. Se tivéssemos, pois, um eu, 
que essencialmente já estivesse dentro de nós, haveria injunções do tipo “conhece-te a ti mesmo” ou “Sê 
fiel a ti próprio”? (BRUNER, 2014, p. 73 – grifo do autor). 
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autopoiética de nosso ser no mundo, que dispõe de um potencial enorme, ainda por 

descobrir com tantas aprendizagens a desenvolver”. 

Nesse aspecto podemos compreender como as narrativas propiciam mais que 

formação, elas concomitantemente promovem e testemunham essa transformação. 

Nesse aspecto, a corporificação tecnobiográfica se revela como um fenômeno que está 

para além da formação, uma vez que trans-forma, dá nova forma ao eu narrado de 

modo a vislumbrar seu processo metamórfico. Por meio dessa narrativa trans-formadora 

se estabelece também a natureza da trans-formação de si.  

Essa trans-formação de si vai sendo evidenciada na medida em o sujeito vai 

vislumbrando um reconhecimento de si em meio às constantes tomadas de consciência 

em relação à necessidade de parar e reavaliar seu estado de ser no mundo tecnologizado. 

Desse modo, essa autoconsciência o acompanha no empreendimento metamórfico de 

busca por adequação no mundo cada vez mais tecnologizado e cambiante. Em vista 

disso, por meio da narrativa tecnoautobiográfica podemos apreender como se apresenta 

o percurso de tecnologização do enunciado, que para Josso (2007) “se apresenta como 

uma longa transação ao longo da qual a pessoa age sobre seu meio ambiente e assim” 

ajusta-se “a ele momentaneamente ou de maneira duradoura” (JOSSO, 2007,p. 422 – 

grifo nosso).  

Destarte, os narradores do récit de vie, ao empreenderem suas narrativas 

tecnoautobiográficas, revelam como percorreram suas jornadas com vista à adaptação 

ao uso das TDIC e nós, mediante análise e interpretação de suas histórias, buscammos 

perscrutar como as cadeias de mudanças ao longo dessa jornada suscitam esse processo 

metamórfico na perspectiva de apreendê-lo pelos vieses metafórico, por meio do retrato 

musivo, e discursivo, mediante os estágios de ruptura e travessia.  

Assumimos, para tanto, que subjacente à incorporação das tecnológicas digitais 

pelo sujeito, o seu corpo também se constitui tecnológico e, por conseguinte, ao 

increver-se na narrativa, evidencia também uma história de corporificação tecnológica e 

discursiva. Dessa forma, na medida em que o sujeito escreve sua narrativa 

tecnoautobiográfica, estabelece-se uma encenação do corpo também, uma vez que, 

“toda mudança real de paradigma exige modificações profundas no modo de vida” e, na 

maioria das vezes, essa mudança “é acompanhada de um trabalho integrando o corpo” 

(JOSSO, 2012, p. 20). 
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Logo, “construir uma narrativa é, construir um mundo possível, além de 

significar também transformar nossa própria relação com aquilo que nos constitui, e isso 

engloba nosso corpo, nossas ações, nossa maneira de estar no mundo” (MONTEIRO, 

2011, p. 193). Assim sendo, essa experiência digital, de certa forma, exige “um 

aprendizado que passa pelo corpo”, um aprendizado “que não é apenas repetido, mas, de 

certa maneira, digerido, incorporado” (MONTEIRO, 2011, p. 194). Assim, procuramos 

apreender nesse ato de ressignificação da imagem de si no récit de vie, como o corpo se 

inscreve na narrativa na medida em que as transformações são anunciadas 

discursivamente mediante a incorporação das tecnologias digitais.  

Trata-se, pois, de experimentar, mediante a corporificação tecnoautobiográfica a 

experiência do sensível proposta por Bois e Rugira (2006), pela qual, explicam os 

autores,  

ao mesmo tempo, o termo sensibilidade traz com ele uma dimensão 
qualitativa que indica a ressonância subjetiva que acompanha toda a 
recepção de informação pelo corpo. Não se trata, portanto, de 
restringir o termo de Sensível ao campo biológico ou orgânico, mas de 
reunir subjetividade e organicidade; o Sensível é, para nós, a via de 
passagem que unifica corpo e espírito, o que nós chamamos a afinação 
somato-psíquica (BOIS, RUGIRA, 2006). 

Na sua acepção corrente, Sensível significa, inicialmente, a relação com os 

sentidos, a visão, a audição, o tato... Sensível designa, portanto, a capacidade de um 

órgão, ou do corpo de maneira geral, de reagir a um estímulo, a um acontecimento. A 

sensibilidade designa a propriedade de todo tecido vivo de ser reagente, e assinala a 

pertença do que é vivo ao mundo que o cerca (BOIS e AUSTRY, 2008, p. 2). 

Dibois e Rugira (2006, p. 32) destacam também que nas histórias de vida o que é 

interessante é a vida e não as histórias. A vida é muitas vezes entendida no seu aspecto 

histórico de súmula de acontecimentos e eventos, enquanto que a vida do corpo reveste 

outro estatuto: é o coração que bate, o sangue que circula nas veias, a respiração e a 

sensação. A vida sentida ecoa em uníssono com o seu ritmo de crescimento. É nessa 

adequação entre o tempo e o eu que a vida toma forma (DIBOIS e RUGIRA, 2006). 

Nesse aspecto, os autores destacam que é necessário colocar o corpo no centro 

da aprendizagem e abordá-lo abandonando a separação cartesiana entre sujeito e objeto 

e, dessa forma, decidir-se por um conhecimento por meio da “experiência corporizada” 
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(DIBOIS e RUGIRA, 2006, p. 32). Os autores citam Ajuriaguerra (1997, p. 41-50) que 

promove o corpo como instrumento de compreensão:  

Enquanto correlato do corpo, a coisa percepcionada não é, em 
primeiro lugar, mais uma significação pelo entendimento, mas uma 
estrutura acessível à inspecção do corpo, e, percepcionar, é 
percepcionar com o corpo. Assim o corpo é o instrumento geral da 
minha compreensão, o agente e mesmo o sujeito da minha percepção. 

 Essa teoria nos permite inferir que não existe experiência sem a imbricação com 

o corpo, e, assim, também considerando o que nos diz Ricoeur (1994) sobre tomar a 

palavra para partilhar uma experiência empreendida no mundo, o fato de sermos 

afetados por essas situações vivenciadas implica também na inscrição do corpo na 

prática autobiográfica numa “atitude introspectiva corporizada” (BOIS, RUGIRA, 2006, 

p. 31). 

Sendo assim, nossa proposta de corporificação tecnoautobiográfica remete à 

ressignificação da imagem de si no récit de vie como um evento discursivo em que o 

corpo se inscreve nesse processo adaptativo de incorporação das tecnologias digitais, 

como nos remete também Josso (2012) ao afirmar que “o corpo tal como é evocado nas 

narrativas de formação ocupa um lugar maior sob diferentes aspectos, mesmo se o autor 

da narrativa não está sempre consciente disso ou deixa de explicitá-lo” (JOSSO, 2012, 

p. 24). Sob esse panorama teórico, propomos, então, que essa corporificação se constitui 

mediante um processo metamórfico evidenciado na mudança corporal registrada na 

intriga narrativa podendo por isso ser apreendido tanto pelo viés discursivo quanto pelo 

viés metafórico, conforme passamos a arrazoar. 

4.3.1 Viés linguístico-discursivo da corporificação tecnoautobiográfica: 

ressignificação da imagem de si pelos estágios de ruptura e de travessia. 

Kusahara (2003) quando se refere à nossa conteporaneidade no século XXI, 

afirma que desde que as tecnologias digitais foram inseridas em nossas vidas de modo a 

modificá-las drasticamente, a maneira como passamos e ver e entender o mundo 

também foi modificada. Esse contexto de busca por atualização tecnológica marca, a 

priori, a ruptura inicial do sujeito na incorporação das tecnologias digitais e, a 

posteriori, os estágios de travessia que assinalam o processo de adaptação ao estilo de 

vida digital. 
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Assim, passamos a discorrer sobre os dois conceitos que embasam a 

corporificação pelo viés discursivo, a saber: 

a) A ruptura 

[…] Por que motivo sentem alguns homens uma vontade, uma fome 
quase furiosa de mudança, enquanto outros fogem dela? Não só não 
encontrei respostas prontas a estas perguntas, como ainda descobri que 
nos falta, até, uma teoria de adaptação adequada, sem a qual é 
muitíssimo improvável que venhamos alguma vez a encontrar as 
necessárias respostas (TOFFLER, 1970, p. 9). 

 

 Alvin Toffler (1970) afirma ter inventado a expressão choque do futuro para 

descrever a tensão arrasadora e a desorientação que são causados aos indivíduos quando 

eles são submetidos a mudanças excessivas num demasiado curto espaço de tempo.  Ao 

prever determinadas consequências dessa mudança aparentemente avassaladora, o autor, 

ainda no século passado, ponderou que no século XXI analfabetos não seriam aqueles 

que não saberiam ler ou escrever, mas aqueles indivíduos que não se adaptassem às 

mudanças. Assim sendo, a condição tácita para a adaptabilidade em tempos modernos 

seria, segundo Tofller, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Desse 

modo, submetidos a mudanças constantes, os sujeitos estariam, imersos em sucessivas e 

processuais rupturas acarretadas pelo dinamismo das transformações. Mas o que seria 

afinal um fenômeno de ruptura? 

No intuito de problematizarmos o sentido de ruptura e, posteriormente, 

apresentarmos o seu conceito dentro da nossa pesquisa, partimos de uma breve 

explanação a partir das pesquisas de Proença (2001) e Maia-Vasconcelos (2003).   

 A ruptura é um conceito que faz parte das propriedades mecânicas da física. 

Todo material sólido corresponde ao esforço externo deformando-se e esse 

comportamento ocorre de acordo com determinadas propriedades mecânicas. Desse 

modo, a capacidade de resistir ou transmitir esses esforços externos sem deformar estão 

diretamente atrelados às propriedades de determinado material. 

Apesar da grande variedade da natureza dos materiais (como metais, ligas, 

polímeros, compostos, concretos e madeiras), em todas é possível observar semelhanças 

de comportamentos e características comuns, que elencamos a seguir: elasticidade, 

viscosidade, deformação plástica, ruptura frágil, ruptura dúctil etc.  
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Dentre os mecanismos de deformações físicas, há dois tipos: as deformações 

elásticas e as permanentes. Estas não vêm acompanhadas de quebras das ligações 

internas. Todavia, quando há deformação, configura-se, então, a ruptura que pode ser de 

duas naturezas: microfissuras (da ordem de mm) e as macrofissuras (da ordem de cm e 

as cavidades). Sendo assim, os mecanismos elementares de ruptura local são: a ruptura 

frágil e a ruptura dúctil, respectivamente, constituída por clivagem e por grandes 

deformações plásticas. Os fatores ambientais também exercem influência sobre os 

referidos fenômenos de ruptura já mencionados.  

Nesse processo, os esforços por quais a superfície é submetida origina a ruptura, 

ou seja, ocorre um desequilíbrio isostático65. Proença (2001, p. 13) assim explica esse 

fenômeno físico: 

No início da fase de ruptura as microfissuras se unem gerando fissuras 
macroscópicas; as novas deformações permanentes passam a ser 
acompanhadas de sensível variação de volume. A ruptura final resulta 
da união de várias macrofissuras formando uma superfície de 
descontinuidade.  

Assim, partindo de um evento físico, fundamos metaforicamente nossa 

concepção de ruptura, ou seja, partimos do sentido literal da fissura que se abre em uma 

superfície sólida acarretada por pressões de natureza externa, à concepção de um 

momento de rompimento, de cisão, de marco ao que se refere à incorporação das TDIC 

à vida do sujeito.  

 Esse estágio de ruptura ocorre em resposta a uma situação de inevitabilidade de 

uso das TDIC, quer seja atendendo a uma exigência de outrem ou simplesmente 

atendendo ao próprio desejo de tornar-se conectado(a) e/ou tecnologicamente 

atualizado(a). Romper, pois, com a inércia, significa a decisão de sair do mundo 

analógico e, assim, iniciar uma jornada de travessia rumo ao desconhecido mundo 

digital. 

Evidentemente isso não ocorre à revelia do sujeito, antes é fruto de sua 

reflexividade, uma vez que a indispensabilidade de uso das tecnologias digitais é 

assumida pelo sujeito ao decidir-se por inserir-se no mundo digital. Essa decisão remete 

a uma constatação de que, em meio à sociedade na qual as tecnologias se apresentam 

                                                            
65 Em geologia - equilíbrio isostático, movimento isostático relativo à isostasia: Estado de equilíbrio ou de 
reequilíbrio gravitacional das placas da crosta terrestre e do manto superior. In: Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/isostasia Acesso em: 03/11/15. 
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como indispensáveis à vida cotidiana, não aderir a esse modelo de vida deixaria esse 

sujeitode certo modo deslocado no tempo (MAIA-VASCONCELOS, 2003).  

A esse sentimento de obsolescência, Maia-Vasconcelos (2003, p. 256) afirma 

tratar-se de “uma situação social em que o sujeito, por um tempo impreciso, fica nos 

bastidores da vida, vendo seus pares avançarem em seus cotidianos profissionais e 

pessoais”.  

 Nesse aspecto, ao se reportar ao termo ruptura, Maia-Vasconvelos (2003) refere-

se a uma situação traumática vivenciada pelo sujeito. Portanto, o estagio de ruptura diz 

respeito a um sentimento de desolação, pois remete à consciência do sujeito o fato de 

estar vivenciando uma situação indesejada. Esse padecimento leva-o a sentir-se pagando 

“um tributo de um erro que ele não cometeu”, e ele, por conseguinte, ver-se inserido 

“numa situação irreversível”. Desse modo, Maia-Vasconcelos (2003) conceitua o estado 

de ruptura: 

A ruptura é um estado de vida que pode se repetir inúmeras vezes 
durante a vida. É um fenômeno que provoca uma sensação de perda 
constante por sua irreversibilidade, vez que o sujeito, submetido a uma 
ruptura, perde a segurança - estado ou zona de conforto - e passa por 
um vendaval subjetivo em que ele não se sentirá seguro em parte 
alguma  (MAIA-VASCONCELOS, 2003, p.256,257). 

 A concepção de ruptura proposta por Maia-Vasconcelos nos permite pontuar 

outro aspecto da nossa proposta conceitual para o estágio de ruptura vivenciado pelos 

participantes da tese, a saber, o aspecto emocional que permeia a decisão desse sujeito 

de assumir a decisão pela mudança, ou melhor, de assumir sua predisposição de, a partir 

do estágio de ruptura, inserir-se paulatinamente no mundo digital. Consebemos, todavia, 

que os sujeitos avaliam de maneira diferenciada cada vivência. Isso significa que o grau 

de implicação da ruptura é relativo a cada experiência vivenciada. 

 Como já foi salientado, esse processo não ocorre á revelia do sujeito, embora os 

motivos pelos os quais ele tenha se desencadeado, por vezes, não tenha dependido da 

vontade diretiva desse sujeito, como veremos nas análises posteriormente. Logo, a 

decisão de enfrentar o momento e permitir-se viver a experiência é uma decisão que 

somente o sujeito pode tomar. Sendo assim, há a possibilidade de negar a necessidade 

de ruptura e optar pela decisão de permanecer desempenhando ações de maneira off-

line.  
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 Nesta tese, o conceito de ruptura aplicado na tese diz respeito a um fenômeno 

que se caracteriza metaforicamente por uma cisão no estilo de vida do sujeito. Logo, a 

ruptura torna-se o marco entre um passado sem tecnologia digital e um presente imerso 

na experiência de incorporação dessas tecnologias. Pressupondo que toda mudança gera 

crise, o referido estágio de ruptura é marcado pela desacomodação e momentânea perda 

da zona de conforto.  

b) A travessia 

O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é 
no meio da travessia. [...] Aquela travessia durou só um instantezinho 
enorme. [...] Até os pássaros, consoante os lugares, vão sendo muito 
diferentes. Ou são os tempos, travessia da gente? [...] É o que eu digo, 
se for... Existe é homem humano. Travessia ∞ (ROSA, 1994, p. 85-
875) 

Em Grande sertão: veredas, temos “a história de uma vida que, por meio da 

busca existencial, trata de conflitos insolúveis no âmbito universal” (VEJMELKA, 

2009, p. 308). No decorrer da narrativa autobiográfica, a travessia vai seguindo o seu 

curso em meio às experiências de rupturas. Ao ponderar sobre a experiência vivenciada 

por Riobaldo, Vejmelka  afirma que “a travessia se conseguiu sem dificuldades, mas no 

seu interior se mostra uma escuridão imensa” (2009, p. 308). Esse fato que parece 

caracterizar o percurso empreendido pelo viajante torna a experiência de travessia 

perigosa. No entanto, o que mais podemos afirmar desse evento que permeia a dinâmica 

de uma existência?   

Para discorremos sobre o conceito de travessia empreendido na tese, partimos da 

experiência de travessia de Riobaldo e o Liso do Suçuarão (ROSA, 1994) cotejando-a à 

metáfora caminhar para si e as narrativas autobiográficas de formação (JOSSO, 2012).  

A travessia tem grande expressividade na obra Grande Sertão: Veredas, quando, 

por diversas vezes, Riobaldo se refere a esse evento na sua narrativa autobiográfica. 

Inúmeras vezes também ela aparece associada ao termo sertão66, que também é 

“elemento constitutivo para a percepção de si próprio como sujeito e das suas relações 

com a sociedade” (VEJMELKA, 2009, p. 307). Já na narrativa autobiográfica de 

formação, Josso (2012) propõe a expressão Caminhar para Si para encapsular seus 

                                                            
66 Riobaldo afirma que “Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do 
lugar” (ROSA, 2001, p. 41). Cf. Rónai (2001, p. 17), “o sertão acaba sendo toda a confusa e tumultuosa 
massa do mundo sensível, caos ilimitado de que só uma parte ínfima nos é dado a conhecer, precisamente 
a que se avista ao longo das veredas”. 
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vários questionamentos acerca da formação. Essa metáfora, de acordo com a autora, 

suscita outras pressuposições, tais como a escolha pelo verbo caminhar que denota a 

“atividade de um sujeito que empreende uma viagem ao longo da qual ela vai explorar o 

viajante”. E nesse transcurso, esse sujeito pode inventariar “sua bagagem, recordar os 

seus sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de percurso, descrever as suas atitudes 

interiores e os seus comportamentos” (JOSSO, 2012, p. 19).  

Quando cotejamos as duas perspectivas de autobiografização, vemos que em 

ambas a travessia empreendida explora o viajante. Assim como o sujeito na 

autobiografia de formação, Riobaldo também lança conjecturas a respeito de sua 

jornada, do vivido, do que ele deveria relatar e do que ele pensava saber a respeito de 

sua própria trajetória:  

Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais 
pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um 
grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas 
pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas. O que muito lhe 
agradeço é a sua fineza de atenção (ROSA, 1994, p. 134). 

Não há certezas, tampouco caminho certo, na perspectiva proposta por Rosa em 

Grande Sertão: Veredas, somente umas “poucas veredas, veredazinhas” a serem 

trilhadas. Josso (2012) também quando remete à ideia de itinerário, afirma que não há 

estrada pronta, mas ao viajante lhe é permitido (re)constituir seu caminho, além de 

constatar como esses percursos cruzam os caminhos de outrem. Ela diz que: 

começando por reconstituir o itinerário e os diferentes cruzamentos 
com os caminhos de outrem, as paragens mais ou menos longas no 
decurso do caminho, os encontros, os acontecimentos, as explorações 
e as atividades que permitem ao viajante não apenas localizar-se no 
espaço-tempo do aqui e agora, mas, ainda, compreender o que o 
orientou (JOSSO, 2012, p. 19). 

 

As conjecturas de Riobaldo transpõem a materialidade física quando ele afirma 

que o “Sertão: é dentro da gente” (ROSA, 1994, p. 435). A metáfora jossoniana também 

atesta que “em outras palavras, ir ao encontro de si visa à descoberta e à compreensão 

de que viagem e viajante são apenas um”.   

Há a possibilidade, sob um olhar holístico, e assim, concebermos o percurso de 

travessia como a própria jornada de vida terrena empreendida do nascer ao morrer.  

Todavia, podemos também restringir o evento e associá-la a um início e um fim de 
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jornada específica, tais como iniciar e finalizar uma faculdade, por exemplo. Desse 

modo, concebemos esse percurso como sendo associado a um preciso ciclo da 

existência humana, ou simplesmente a um evento específico vivenciado pelo 

autobiógrafo. Em ambas as acepções o sentido de deslocamento se preserva. Portanto, a 

ideia que estabelecemos na tese para esse termo segue sua origem etimológica do Latim 

TRANSVERSUS67- “através, o que cruza”.  

Dada à dinamicidade desse processo de travessia. Nossas vivências episódicas 

estarão sempre em (re)construção. Todavia, retomando Leray (2008) narrar uma vida 

não significa inventariar todos os fatos vividos de modo a não faltar nenhum episódio a 

ser rememorado. Seguindo essa premissa, embora nossa vida seja repleta de pequenas 

(ou grandes) travessias, de pequenos percursos ou mesmo de travessia que só duram “só 

um instantezinho enorme” (ROSA, 1994, p. 558), somos sempre livres para escolher 

quais episódios figurarão em uma narrativa autobiográfica. Em vista disso, são os 

pequenos (ou grandes) ciclos vivenciados que constituem a história da nossa vida num 

dado momento autoral da nossa existência68.   

Sendo assim, travessia é a jornada empreendida pelo(a) professor(a) a partir do 

momento da ruptura inicial, que marca o rito exordial de sua entrada no universo digital 

com perspectivas futuras de, nesse percurso, assumir o comprometimento de uma 

formação contínua na busca perene por atualização tecnológica. O percurso temporal 

que marca esse estágio vivenciado pelos participantes da pesquisa abrange o momento 

da ruptura inicial69 até o momento em que foram narradas suas vivências tecnológicas 

na tecnoautobiografia.  

Temos verificado que a práxis docente mediada por tecnologias digitais nessa 

sociedade em constante mutação tecnológica tem exigido uma ressiginificação 

profissional mais refinada no que concerne à habilidade digital (CARENZIO, 2012). 

Isso implica que aderir a esse frenesi tecnológico põe o profissional docente na situação 

de initerrupta formação, num ritmo mais acelerado que outrora.  

                                                            
67 Mais informações em http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/travessia/  e 
https://www.priberam.pt/dlpo/travessia Acesso em: 31/10/15. 
68 Cf. Brunner (2014) a narrativa autobiográfica se molda às circunstâncias experimentadas pelo(a) 
narrador(a). 
69 Embora alguns participantes tenham relatado suas experiências com tecnologias analógicas, para efeito 
de análise do processo metamórfico que marca o uso e adaptação às TDIC, será considerado como marco 
o estágio de ruptura inicial com as tecnologias digitais.  
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Logo, narrar esse estágio de travessia remete o enunciador a uma consciência 

desse processo metamórfico de autoajuste ao campo educacional pós-moderno. E relatar 

essa (des)acomodação da prática inevitalvelmente significa narrar o movimento 

reinventivo de si frente ao movimento metamórfico de incorporação das tecnologias 

digitais. 

Logo, fazer a opção por aderir às tecnologias digitais numa sociedade cambiante 

significa estar empenhado em seguir o ritmo das atualizações requeridas. Significa, 

como afirma Passeggi (2011), ancorada nas metáforas de Zygmunt Bauman – Amor 

líquido, Medo líquido, Modernidade líquida, pensarmos em uma “experiência líquida”, 

isto é,  “em contínua formação e em contraposição a qualquer idéia de rigidez, de 

cristalização ou de enclausuramento do sujeito na experiência vivida e ressignificada” 

(PASSEGGI, 2011, p. 155). Desse modo, assinala a autora, deve-se evitar o retorno a 

uma concepção de enclausamento do sujeito, uma vez que “a fluidez da experiência 

afiança a relativa invençãodo ser” (PASSEGGI, 2011, p. 155).  

Assim, se temos uma prática que se ressignifica tendo em vista a 

indispensabilidade do caráter cambiante tecnológico, por conseguinte, temos uma 

imagem de si em reinvenção ao assumir-se coerente com essa prática. Essa tese se 

sustenta na medida em que o sujeito mantiver esse narrar sobre si em congruência com 

o movimento metamórfico de formação docente pós-moderna.  

Nessa perspectiva e sob, a hermeneêutica da suspeita, a lição adquirida ao narrar 

essa experiência de travessia, quiçá, seja a de, na autorreceptividade narrativa, 

compreender-se como um si mesmo transformado ou, como diria Ricoeur (1990), como 

um si mesmo refletido na narrativa autobiográfica. 

4.3.2 Viés metafórico da corporificação tecnoautobiográfica: ressignificação da 

imagem de si pela composição do autorretrato musivo.   

Na corporificação tecnoautobiográfica dos narradores, buscamos suas 

perspectivas de si, ao reviverem suas experiências frente ao uso das TDIC no seu 

cotidiano pessoal e profissional. Pois ao se autoconstruírem-se por meio de suas 

narrativas, os enunciadores o fazem como o pintor que sai de si mesmo e se autorretrata 

na tela. E nisso não há mistério algum, “há apenas corpo e olhar movendo-se em torno 

do princípio de todo movimento, o sujeito que habita o mundo” (TEIXEIRA, 2005, p. 



106 
 

127). Portanto, o autorretrato pode ser compreendido como um movimento de 

interiorização que visa à exteriorização de si num movimento reinventivo (TEIXEIRA, 

2005).  

A metáfora que construímos para compreender esse fenômeno metamórfico 

(re)inventivo de si se ancora na ideia de elaboração de um “autorretrato dinâmico” 

(JOSSO, 2012, p. 22). Nas palavras de Josso (2007, p. 422), empreendidos na dinâmica 

dialética de elaboração e de análise na perspectiva singular-plural, os autorretratos 

dinâmicos “permitem progressivamente evidenciar as dinâmicas dos processos de 

formação de nossa existencialidade”. Essa dinâmica nasce da confrontação entre as 

lógicas e desejos individuais e as lógicas e pressões coletivas. As potencialidades 

humanas surgem diante dessas pressões de diferentes contextos de inserção e/ou 

pertenças simbólica (JOSSO, 2007, p. 422).   

Destarte, esse processo de corporificação tecnobiográfica é consciente e 

analítico, de modo que o narrador busca empreender seu melhor ângulo na sua 

autoconstrução.  O narrador constrói a imagem de si de maneira autorreflexiva. 

Portanto, compreendemos a corporificação tecnobiográfica como um projeto artesal de 

si. Passamos, pois, a problematizar o conceito projeto artesal de si por meio do 

processo metamórfico da ressignificação da imagem de si no récit de vie dos 

professores, considerando a relação metafórica autorretrato musivo e corporificação 

tecnobiográfica. 

Concebemos, pois, que o conceito de projeto artesal de si é um processo 

multifacetado que compreende pelo viés metafórico três propriedades interdependentes, 

a saber, o caráter dinâmico, que simboliza o processo de apreensão de valores e/ou 

paradigma regulador de uso das TDIC pautado num filtro sócio-cultual; o caráter 

musivo70, que remete à essência singular e autorreflexiva de cada narrativa 

autobiográfica; o caráter artesanal, que diz respeito à essência autopoiética e 

reinventiva da narrativa autobiográfica.  Respectivamente, temos três princípios 

subjacentes aos caracteres apresentados: o princípio temporal, o material e o modal. 

                                                            
70 A palavra "mosaico" tem origem na palavra grega mouseîn, que também deu origem às palavras música 
e museu, e significa "próprio das musas". A arte musiva, ou simplesmente mosaico, é uma forma de arte 
milenar [...]A técnica da arte musiva consiste na colocação de tesselas - pequenos fragmentos de algum 
material como vidro, mármore, pedras semi-preciosas, cerâmica, etc. - sobre uma superfície, produzindo 
padrões monocromáticos ou desenhos policromáticos. Como produto de trabalho artesanal, cada obra em 
mosaico é única em sua criação e muito difícil de ser reproduzida. Disponível em: 
http://www.vidrotil.com.br/mosaico-arte.asp Acesso em: 01/05/2015. 
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Vislumbremos esses três princípios primeiramente pela perspectiva analítica da 

ação social de construir um autorretrato. Iniciamos, portanto, pontuando o aspecto 

temporal, houve um tempo no qual retrato e biografia eram “artigo de luxo”, objeto de 

desejo da nobreza, de ricos e de poderosos. Hoje, ambas, autorretrato e autobiografia 

são mais acessíveis e como práticas sociais, elas evoluíram/cambiaram plasticamente ao 

longo da história de modo a se adequarem às novas ordens sociais.  Fotografar está na 

moda. Há redes sociais71 para o espetáculo da fotografia. Estamos vivendo um tempo no 

qual fazer uma self72 significa estar em dia com os tempos modernos e escrever uma 

(auto)biografia é privilégio acessível a todos que se predispuserem à aventura 

(auto)biográfica. 

Quanto ao aspecto material, na constituição do autorretrato, e, por conseguinte, 

do mosaico também, a luz é indispensável para que ele tenha cor, para que, assim, 

ganhe vida. O processo de percepção das cores além de ser um fenômeno subjetivo 

depende de variáveis externas ao objeto como natureza da radiação incidente e estrutura 

dos receptores que irão decodificar a informação visual (GALVÃO, 2011, p.1). Através 

de um olhar analítico podemos perceber que a cor é na realidade uma categoria de 

sensação que nós temos do mundo que nos cerca. Para a efetivação do processo 

perceptivo da cor são necessários três elementos básicos: luz, o objeto e o observador. 

Três variáveis independentes entre si que quando interagem resultam em um 

significado. [...] Ainda temos os aspectos psicológicos, sociais e culturais envolvidos no 

processo (GALVÃO, 2011, p.2).  

Remetemos também à pesquisa de Guimarães (2006), que se volta para a 

captação e transmissão de imagens, pautada na relação entre cores e seus significados, 

por meio da qual ele estabelece a ontogenia das cores na mídia. No entanto, a relação 

                                                            
71 Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone. Basicamente se trata de um 
aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeitos 
nas imagens e compartilhar com seus amigos. Há ainda a possibilidade de postar essas imagens em outras 
redes sociais, como o Facebook e o Twitter. No Instagram, os usuários podem curtir e comentar nas suas 
fotos e há ainda o uso de hashtags (#) para que seja possível encontrar imagens relacionadas a um mesmo 
tema, mesmo que as pessoas que tiraram essas fotos não sejam suas amigas. Disponível em: 
http://canaltech.com.br/o-que-e/instagram/O-que-e-Instagram/ Acesso em: 01/05/2015. No mundo, o 
Instagram reúne mais de 300 milhões de usuários ativos mensais, que compartilham cerca de 70 milhões 
de fotos e vídeos por dia. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/midia-e-
marketing/noticia/2015/04/instagram. Acesso em: 01/05/2015.  
72 Selfie é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait, que significa 
autorretrato, e é uma foto tirada e compartilhada na internet. Normalmente uma selfie é tirada pela própria 
pessoa que aparece na foto, com um celular que possui uma câmera incorporada, como um smartphone, 
por exemplo. Disponível em: http://www.significados.com.br/selfie/ Acesso: 02/05/2015. 
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entre as cores e os seus possíveis significados não é tão reducionista assim. Guimarães 

(2006) afirma que esse reducionismo pode minar nossa competência comunicativa 

diante do uso das cores. Em relação à autobiografia essa característica remete à 

capacidade reflexiva de o enunciador compreender os matizes que compõem a aquarela 

de sua existência. E como diz o compositor73: “Nessa estrada não nos cabe conhecer ou 

ver o que virá/ O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar/ Vamos todos numa 

linda passarela/ De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá”. 

Chegamos, finalmente, ao aspecto modal, atrelado diretamente à atitude do 

observador em relação ao objeto a ser retratado. Como estamos falando de autorretrato, 

estamos tratando de uma olhar para si mesmo. E como fazê-lo se não lançarmos mão de 

um necessário distanciamento de nós mesmos?   

O distanciamento do objeto a ser retratado é fundamental. Como estamos saindo 

de nós para visualizarmos a nós mesmos, daí surge a ideia de eu refletido, uma vez que 

corresponde a uma dinâmica de olhar-se através do espelho. Na perspectiva do 

autorretrato na tela, Teixeira (2005) afirma que pouco importa essa explicação científica 

de que a imagem no espelho é invertida. Para a pesquisadora importa a ideia de que 

incorporado à tela o autorretrato desfaz-se como inverso e torna-se um rosto possível, 

um eu possível. E assim sendo, esse autorretrato se torna um retrato. “E se assim o é, 

também o retrato pintado é outro rosto, e aquele que se esconde, porque não é a mim 

que olha, é também outra face – e há muitas, tantas... É dessa inapreensibilidade de uma 

única face, de um sujeito uno e fixo que falam todos os auto-retratos[sic]”74 

(TEIXEIRA, 2005, 126,127). 

Para a narrativa de si na autobiografia, essa questão da imagem refletida é 

extremamente pertinente. A observância desse detalhe nos leva à consciência de 

                                                            
73 Trecho da composição: Aquarela de Toquinho ,Vinicius de Moraes, M. Fabrizio e G. Morra. 
Disponível em: http://www.letras.com.br/#!toquinho/aquarela Acesso em: 02/05/2015. 
74 Teixeira (2005) faz uma discussão mais consistente em relação aos diversos autorretratos de famosos 
pintores da história. A visão da pesquisadora ao analisar os autorretratos pela perspectiva pictórica 
dialoga com nosso conceito de autobiografia de desnudar-se diante do outro de modo a lançarmos luz 
sobre o nosso melhor ângulo. Ela afirma, pois, que a criação dos autorretratos dos pintores não 
correspondiam a cópias fiéis dos pintores. “Mentia o Leonardo que se retratava muito mais velho, para 
figurar como o sábio que gostaria de legar como imagem ao futuro; mentia o Rembrandt de baixa estatura 
ao se monumentalizar nas pinturas, mentia Bacon quando apagava o rosto que lá estava, mentiram todos, 
para nos iludir, nós que queríamos tanto saber exatamente como eram, de que cor eram seus olhos, 
quantas rugas tinham na testa, de que modo seus braços pendiam sobre o corpo. Mentiam para nos 
certificar que é de ilusão que a arte se faz, para que saibamos ver neles a ilusão do que somos” 
(TEIXEIRA, 2005, p. 126,127).  
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sabermos que ao construímos a imagem de si, o fazemos numa perspectiva de projeção, 

o que implica na narrativa do si como se fosse si (MAIA-VASCONCELOS)75.  

Pensemos inicialmente nos elementos que corroboram para uma autorreflexão 

pictórica no autorretrato musivo. Linhas, cores e formas são avaliadas, reavaliadas e 

combinadas sob diferentes ângulos e perspectivas. 

Ao abordar a ontogenia das cores e a organização do seu repertório simbólico, 

Guimarães (2006) afirma que mesmo que as cores não possuam autonomia significante 

suficiente, elas participam da informação visual. Este fato se deve justamente porque a 

cor pode incorporar valores, como já foi mencionado, a partir de regras, valores e 

parâmetros constituídos por sistemas ou campos semânticos (religião, política etc.) e sua 

influência na comunicação visual merece atenção diferenciada. Desse modo, ao 

organizar o repertório simbólico das cores, subjacente aos princípios norteadores da cor-

informação, o autor pressupõe que as camadas de significação das cores funcionam 

como filtros na construção da expressão das cores. 

Na mesma perspectiva de que existem parâmetros que norteiam o senso comum 

a considerar simbolicamente, na nossa sociedade, que o branco simboliza paz, que o 

preto simboliza luto, que o amarelo simboliza alegria e tantas outras relações 

possíveis76, há igualmente também parâmetros constitutivos, subjacente a filtros sociais, 

que são levados em consideração quando o sujeito, mediante o pacto autobiográfico, 

constitui-se enunciador na autobiografia e se propõe a construir sua narrativa e olhar 

reflexivo sobre si.   

No que tange à materialização pelo viés metafórico do autorretrato musivo, ela 

se engendra na junção paulatina e combinatória de várias tesselas77,  já a materialização 

linguística da corporificação tecnoautobiográfica é apreendida a partir da junção 

combinatória das vivências episódicas78 que ao serem combinadas vão engendrando a 

inscrição do corpo na narrativa na medida em que as cadeias de mudanças também vão 

sendo constituídas na intriga narrativa, conforme propõe Ricoeur (1994) na mimese II. 

                                                            
75 Maia-Vasconcelos ressalta que o Grupo Gelda trabalha com a perspectiva do reflexo, e todo reflexo é 
uma visibilidade distorcida de uma imagem que organizamos como sendo nossa. Dessa maneira, todo “si” 
é sempre “como se fosse si”. 
76 Padrões reducionistas estabelecidos pelo senso comum (GUIMARÃES, 2006). 
77 Cubo ou peça de mosaico. 
78 O termo vivência episódica foi empregado para denotar a essência partitiva de nossas narrativas.  
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Sendo assim, metaforicamente, as tesselas estão para a composição do mosaico como as 

vivências episódicas estão para a contextura da narrativa tecnoautobiográfica.  

Novaes (2007, s.p.) afirma que autorretrato “é um instantâneo do momento em 

que o sujeito se encontra, mas não por muito tempo”. Para a autora o autorretrato pode 

ser traduzido como a “metáfora da contemporaneidade e suas identidades nômades”. 

Destarte, toda construção mosaica é única em cada associação feita, se pensarmos nas 

infindáveis viabilidades de fixidez das tesselas que garantem as incontáveis 

possiblidades de construção do mosaico.  

De acordo com o viés linguístico a corporificação tecnoautobiográfica, nossas 

vivências episódicas nos garantem também uma infinidade de possibilidades de 

narrativas de si. Mesmo que tenhamos os mesmos episódios formando o todo que é a 

nossa história de vida não teremos a repetição exata de uma mesma combinação 

narrativa, uma vez que, assim como cada instante vivido é único, cada percepção que 

temos a respeito desse instante é única também.  Assim sendo, sempre que contamos a 

nossa história, ela será ressignificada e nessa mesma proporção a incursão corpórea 

atestará sua sensibilidade ao ressonar subjetivamente a experiência vivida de modo a 

revelar-se como experiência somato-psíquica (BOIS, 2006) sempre como uma 

experiência original de reinvenção de si. Do mesmo modo, sempre que o mosaicista 

elenca tesselas para sua obra, nessa fase pré-figurativa, elas representam apenas o estado 

de vir-a-ser um mosaico.  Até que chegue o momento de criação e a obra figure 

produzida na sua materialidade artesanal e simbólica. 

A título de exemplificação, escolhemos algumas tesselas e cores para um 

mosaico que a posteriori figurará como uma amostra digital do nosso autorretrato 

musivo baseado na nossa tecnoautobiografia apresentada no avant-propos da tese. Elas 

continuariam sendo apenas tesselas digitais dispersas e coloridas, tais como a figura 3, 

se não fosse o nosso desejo de empreender uma criação musiva de si. É a ação subjetiva 

de uni-las e buscar um arranjo harmônico que torna possível a criação musiva de si. 

 

 

Figura 3 - Tesselas de mosaico digital 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Cores e formas foram inúmeras vezes alinhadas e combinadas sob diferentes 

ângulos e perspectivas para que o mosaico, finalmente, criasse a forma desejada. Como 

podemos visualizar na junção imagético-discursiva na figura 4. 

 

 

 Destarte, considerando o caráter autopoiético das narrativas autobiográficas e 

toda carga simbólica da arte musiva, finalizamos a presente subseção sumarizando 

nossa proposta conceitual na apresentação de um quadro síntese do projeto artesal de si 

mediante a corporificação tecnoautobiográfica e o autorretrato musivo, pelos viéses 

linguístico e metafórico respectivamente. 

Figura 4 - Autorretrato digital musivo 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Quadro 5- Síntese do Projeto artesal de si 
PROJETO ARTESAL DE SI  

Corporificação tecnoautobiográfica Autorretrato musivo 
Princípio temporal Princípio 

material 
 

Princípio 
modal 

Princípio 
temporal 

Princípio 
material 

 

Princípio 
modal 

caráter dinâmico caráter 
musivo 

caráter 
artesanal 

caráter 
dinâmico 

caráter 
musivo 

caráter 
artesanal 

Adequação moral ao 
contexto histórico  

Essência 
autorreflexiva 
(referente aos 

hábitos, 
modos e 

costumes) 

Essência 
Autopoiética 

Adequação 
estética ao 
contexto 
histórico 

Essência 
figurativa 
(Linhas, 
cores e 
formas)  

Essência 
reiventiva79 

Contexto histórico 
subjacente à 

narrativa 
tecnoautobiográfica 

Vivências 
episódicas 

rememoradas 

Constituição 
da narrativa a 

partir das 
vivências 
episódicas 

rememoradas 

Contexto 
sócio-

histórico 
subjacente 
à criação 
artística 

 
Tesselas 

Constituição 
do mosico a 

partir da 
junção/arranjo 

das tesselas 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ressalatmos, mais uma vez que a originalidade de cada produção musiva 

assemelha-se à essência das narrativas autobiográficas, que, dado seu caráter 

ressignificativo, assegura a cada história narrada sua singularidade. Sendo assim, um 

projeto mosaico, embora com tesselas semelhantes, implica num processo criativo de 

distintas nuances, novos olhares, novas formas. A arte musiva também tem seu caráter 

simbólico e para que seja possível esse processo de visualização metafórica, é 

necessário um olhar analítico, para além da observação apenas de suas formas e de suas 

cores constituintes.   

Encerrada a etapa de fundamentação da narrativa autobiográfica como um 

projeto artesal de si. Nessa subseção seguinte, abordaremos o ethos discursivo. 

Iniciamos fazendo uma breve contextualização histórica de abordagem sobre a noção de 

sujeito que figurará como enunciador na narrativa tecnoautobiográfica e, por 

conseguinte, à isntância discursiva (fiador) ao qual o ethos discursivo está atrelado. 

Discorremos também brevemente sobre a natureza da narrativa tecnoautobiográfica 

sobre a qual se incursionará o sujeito em questão. Todas essas questões postas se 

justificam pela natureza não mecânica que interliga qualquer prática humana 

(FERRAROTTI, 2010) e, por conseguinte, também a construção do récit de vie pelo 

professor.  Salientamos, ainda, que ao considerarmos a existência do pacto 

                                                            
79 Diz respeito à infinidade de formas possíveis de arranjo das tesselas no processo criativo do mosaico, 
considerando a circunstância temporal de sua criação. 
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tecnoautobiográfico (LEUJENE, 2014), assumimos a existência (e mesma 

correspondência de identidade) dos sujeitos autor e narrador na escrita do récit de vie. A 

esse narrador, Maingueneau (2011) se refere como sendo o enunciador e ao leitor como 

coenunciador, o enunciador também pode ser referido por locutor. Nessa subseção 

optamos por usar o termo enunciador, por vezes, usamos também o termo narrador (do 

récit de vie) como seu sinônimo. 

4.4 O ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica. 

O professor autor do récit de vie está inserido num contexto pós-moderno em 

que as tecnologias se desenvolvem em ritmo acelerado e os espaços de comunicação se 

multiplicam ao ganharem novas possibilidades de interação on-line. Tudo isso tem 

afetado a vida profissional, de modo que “a avaliação constante da própria prática é um 

imperativo fundamental para o exercício profissional eficiente em todos os setores da 

sociedade” (XAVIER, 2008, s.p.). O autor afirma que a educação é um desses domínios 

profissionais afetados por todo esse movimento célere de tecnologização.  

A possibilidade de manter uma identidade pessoal e profissional fixas, 

independente do contexto histórico no qual o sujeito está inserido, é questionada por 

Xavier (2008). A esse respeito, Hall (2006) afirma que a crise de identidade marca a 

pós-modernidade e diz respeito a um amplo processo de mudança que tem abalado os 

quadros de referência que davam aos sujeitos certa ancoragem estável no mundo social. 

Nessa perspectiva, Hall (2006) faz um breve mapeamento conceitual do sujeito 

moderno e salienta o caráter mutante dessa concepção até chegar à pós-modernidade.   

 O primeiro conceituado foi o sujeito do iluminismo, que é evidenciado pelo seu 

caráter centrado, unificado, dotado de capacidade de razão e de consciência de ação. 

Esse sujeito ficou também conhecido como o sujeito cartesiano e a questão do cogito80.   

 O segundo sujeito posto é conceituado como o sujeito sociológico e, a partir de 

várias abordagens, passa por um processo de descentralização. Esse fato refletiu a 

crescente complexidade do mundo moderno e, sobretudo, encerrou a ideia de auto-

suficiência do sujeito ao estabelecer a ideia de que o sujeito se forma numa relação de 

alteridade.  

                                                            
80 “cogito, ergo sum”: locução latina que significa "penso, logo existo”. Disponível em: Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/cogito,%20ergo%20sum   Acesso em: 28/09/2015. 
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 O terceiro sujeito é o pós-moderno, que é conceptualizado como não possuidor 

de uma identidade fixa e permanente. Desse modo, as transformações, as quais estão 

submetidas o sujeito, ocorrem continuamente. A identidade completa e segura é vista 

como uma fantasia. O sujeito passa a ser confrontado por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades.  

Portanto,  

do ponto de vista psicológico da construção da subjetividade, as 
escritas autobiográficas mostram justamente à pessoa que narra essa 
descontinuidade, as rupturas, a imprevisibilidade, o fortuito e o papel 
das contingências como aspectos determinantes da experiência 
humana (PASSEGGI, 2011, p. 154). 

 Nessa perspectiva, temos posto duas questões bastante pertinentes: a natureza do 

sujeito que se inscreve na narrativa tecnoautobiográfica e sua atitude frente ao caráter 

fortuito e contingencial de sua experiência humana. Ferrarotti (2010, p.44) afirma que a 

relação que liga um ato a uma estrutura social não é linear, Portanto, a relação entre a 

história social e uma vida não é um fenômeno mecânico. Logo, o indivíduo não é um 

“epifenômeno do social”. Por isso, é necessário abandonar os frameworks sociológicos 

usados como tentativas do modelo mecanicista de interpretação do indivíduo. Para ele, 

os comportamentos exprimem uma práxis sintética que desestrutura-
reestrutura os determinismos sociais. Não são resultados mecânicos de 
influências exteriores, mas apropriam-se dessas influências por meio 
de uma atividade sintética que volta a traduzi-los em atos individuais 
não redutíveis aos seus fatores determinantes (FERRAROTTI, 2010, 
p. 48,49) 

O autor defende um papel duplamente dialético intrínseco a práxis humana. 

Logo, os comportamentos humanos, tais como atos e biografias, não são reflexos 

passivos de um condicionamento que provém da sociedade.  

Devemos relembrar, que, por tratar-se de uma narrativa tecnoautobiográfica, no 

processo de incorporação81 do ethos,  há uma dupla orientação de alteridade (Bakhtin, 

2003; Bruner, 2014). Há, pois, a orientação para o outro coenunciador do récit de vie 

(na relação alteridade: eu – outro) e a orientação para o outro eu testemunha de si (na 

relação autoalteridade: eu – eu mesmo). Com esse fato, salientamos que devido à atitude 

autorreflexiva na escrita da narrativa tecnoautobiográfica, o narrador, a priori, se dirige 

                                                            
81 Maneira como o intérprete - audiência ou leitor – se apropria desse ethos (MAINGUENEAU, 2011, 
p.18). 
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a si mesmo como sendo um outro (igualando-se, nesse caso peculiar, 

momentaneamente, enunciador e coenunciador).   

Dessa forma, subjacente à narrativa de si há uma ação autorreflexiva clivada por 

uma experiência de incorporação das tecnologias digitais. Logo, a imagem de si 

subjacente ao ethos docente será a que o fiador julgar compatível para o enunciador, 

nesse jogo discursivo dialético entre narrativa de si e relato da práxis pedagógica.   

O ethos é, pois, parte constitutiva da cena da enunciação e se instaura com o 

mesmo estatuto ou com os mesmos “modos de difusão que o enunciado implica” para 

existir (MAINGUENEAU, 2005, p.75). Sendo assim, se o enunciador opta por 

engendrar um ethos discursivo ancorado na imagem de um professor comprometido 

com a busca de inovação pedagógica concernentes ao uso das tecnologias digitais, o 

fiador buscará demonstrar um posicionamento ancorado no contexto contemporâneo de, 

por exemplo, mostrar-se um professor que faz uso, em sua práxis pedagógica, de muitos 

artefatos tecnopedagógicos, objetivando, desse modo, ratificar que sua escolha por 

inserir as tecnologias digitais na sala de aula representa a melhor decisão a ser tomada 

em congruência com a imagem produduzida para si de um professor modernizado.   

 O fiador da narrativa tecnoautobiográfica é, pois, o responsável pelo tom dado 

ao texto. É dele a responsabilidade de garantir credibilidade ao que é dito na narrativa.  

“A qualidade do ethos remete, com efeito, à figura desse ‘fiador’ que, mediante sua fala, 

se dá uma identidade compatível com o mundo que se supõe que ele faz surgir em seu 

enunciado” (MAINGUENEAU, 2005, p. 73 – grifo do autor). Dá-se, portanto, o que 

Maingueneau chama de paradoxo constitutivo: “é por seu próprio enunciado que o 

fiador deve legitimar sua maneira de dizer” (MAINGUENEAU, 2005, p. 73 – grifo do 

autor). Logo, à medida que o fiador busca legitimar seu enunciado, esse enunciado 

outorga legitimidade ao fiador. Em relação à natureza e ao papel do fiador, no texto, 

Maingueneau (2011b) afirma que: 

Com efeito, o texto escrito possui, mesmo quando denega, um tom que 
dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma 
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do 
corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância 
subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito 
(MAINGUENEAU, 2011b, p. 98 – grifo do autor). 

Nessa perspectiva, o fiador é livre para criar a história e, assim, construir a 

cenografia de acordo com o ethos a ser mostrado. Portanto, ethos e cenografia não são 
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construídos e inter-relacionados de maneira despretensiosa. Logo, o fiador na narrativa 

que é o responsável por engendrar o ethos docente, é quem discursivamente constrói a 

imagem ressignificada de si mediante a escolha da voz e do tom adequados ao projeto 

artesanal de si no récit de vie.  

Nesse sentido, as imagens de si subjacentes à narrativa tecnoautobiográfica 

cumprem a função de constituir o ethos que cada narrador pretende para si mesmo, e 

além de revelar seu posicionamento frente à incorporação das tecnologias digitais, esse 

fiador será levado a também justificar argumentando o porquê desse posicionamento. 

Nessa perspectiva, o fiador busca obter a credibilidade do coenunciador (o outro). Essa 

credibilidade é diretamente proporcional ao poder de adesão ao seu discurso. Como 

explica Maingueneau (2005), a enunciação deve voltar-se para o coenunciador (o outro) 

e “fazê-lo aderir fisicamente a um certo universo de sentido” [...] Sendo assim, o leitor é 

levado a identificar-se com a movimentação de um corpo investido de valores 

historicamente especificados (MAINGUENEAU, 2005, p. 73).  

Nesse aspecto, Maingueneau (2011b) salienta que o caráter e a corporalidade do 

fiador provêm também de representações sociais (valorizadas ou desvalorizadas). São 

pois, essas representações que apoiam a enunciação, que pode, dessa maneira, ratifica-

las ou mesmo modificá-las. 

É nesse sentido que, embora o caráter do ethos seja essencialmente discursivo, 

de certa forma, o ethos pré-discurso influencia o enunciador na narrativa 

tecnoautobiográfica, de modo que o fiador incursionado na narrativa procure alinhar 

coerentemente a narrativa de si ao relato da práxis pedagógica, de modo a conquistar a 

credibilidade de uma imagem docente de acordo com o estereótipo de professor 

desejado e requerido no tempo contemporâneo. 

Mas essa questão não é tão simples de ser resolvida ou compreendida. Quando 

Maingueneau (2005) pontua que o ethos, em sua natureza discursiva, está ligado à 

enunciação e não a um saber extra discursivo sobre o enunciador, significa dizer que a 

confiança que inspira a pessoa a acreditar no caráter do enunciador se constitui no efeito 

do discurso e não em conceitos prévios sobre o caráter desse enunciador. Sendo assim, 

a “representação de si se dá através de seu estilo, suas crenças, suas competências 

linguísticas e enciclopédicas e na relação que estabelece com seu dizer” (CAMPOS, 

2008, p.3,4).   
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Aqui Maingueneau deixa claro que importa mais os traços linguísticos que o 

fiador deixa no texto a respeito do ethos discursivo que os conceitos prévios que se tem 

acerca do seu autor.  Isso significa que o ethos docente não deve constituir- se, a priori, 

pautado somente em concepções estereotipadas, que povoam o universo 

extralinguístico, a saber, pressuposições de qual perfil profissional se adequa, por 

exemplo, ao fazer pedagógico mediado pelas tecnologias digitais (MAINGUENEAU, 

2005).  

Logo, a apreensão do ethos discurso emerge do próprio dizer do enunciador, a 

partir dos efeitos discursivos subjacentes à ressignificação da imagem de si na narrativa 

tecnoautobiográfica e não somente ao que se diz a respeito de como o(a) professor(a) 

deve proceder no campo educacional pós-moderno. Esses efeitos discursivos, segundo 

Maingueneau (2011, p.16), dizem respeito ao comportamento do ethos, que articula 

impressões verbal e não-verbal, provocando nos destinatários efeitos multi-sensoriais.  

Todavia, ao apresentar o ethos pré-discursivo, o autor afirma que não há como 

desconsiderá completamente a influência de elementos extradiscursivos na composição 

do ethos discursivo. A respeito dessa questão, dessa evidência não linguística ou 

imagem estereotipada, construída a priori, do ethos discursivo, Maingueneau (2005)  

diz “se o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, não se pode ignorar, por 

isso, que o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que se 

fale” (MAINGUENEAU, 2005, p. 71). 

Há de fato um estereótipo de professor(a), construído pelo discurso 

tecnopedagógico, por exemplo, que orienta o que esperar do professor na pós-

modernidade em termo de comportamento e conhecimento para lidar com as novas 

tecnologias. Sob esse aspecto, não podemos desconsiderar que esses estereótipos 

influenciam na constituição das práticas sociais de uso das tecnologias, e, por 

conseguinte, na práxis pedagógica.  

Logo, esse sujeito que povoa a narrativa tecnoautobiográfica traz suas crenças 

valores e histórias e, também, certo discurso tecnopedagógico reportado em seus relatos. 

Tudo isso refletirá na ressignificação da imagem de si na narrativa tecnoautobiográfica, 

portanto, influencia também na constituição do ethos docente.  
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Sendo assim, ethos docente se manifesta na ressignificação da imagem de si, a 

partir das marcas deixadas na materialidade textual. Marcas que surgem também nesse 

jogo de poder que aflora na adesão ao discurso tecnopedagógico, que de maneira 

inconsciente ou não, é recebido como uma diretriz a ser seguida. Desse modo, “além da 

persuasão por argumentos, a noção de ethos permite, de fato, refletir sobre o processo 

mais geral da adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva” (MAINGUENEAU, 

2005, p. 69). 

Essa posição discursiva se embrinca à ressignificação da imagem de si na 

narrativa tecnoautobiográfica e se revela ao coenunciador82 por meio de “processos 

inferenciais resgatados pela enunciação e pelo contexto” (FIORINDO, 2012, p. 01). 

Nessa perspectiva, podemos considerar que todo enunciador, ao expressar-se, expõe 

conhecimentos linguísticos, conhecimentos sociais e ideológicos do mundo, além de 

fazer, necessariamente, uma apresentação de si mesmo (CIRILO, 2011, p. 17). 

Desse modo, “todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem 

de si” (AMOSSY, 2005, p. 09). O que significa dizer que, deliberadamente, o 

enunciador constrói o seu autorretrato. Pode-se dizer, pois, que essa noção de 

“autorretrato discursivo” caracteriza-se como “a construção de uma imagem de si 

destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório” (AMOSSY, 2005, p.10). 

Pelos antigos, o ethos era também conhecido como essa imagem de si, que emana, pois, 

do discurso e está associado, portanto, à enunciação. 

Nesse sentido, Fiorino (2012, p.1) afirma que a partir da nossa enunciação, 

“projetamos um autorretrato no qual necessariamente imprimimos qualidades, 

ocasionando assim uma representação de nossa autoimagem, pois modos de dizer 

produzem uma imagem daquele que enuncia”. 

Em relação à projeção desse autorretrato, Maingueneau (2005,2014) diz que o 

enunciador ativa no intérprete a construção da imagem de si que deseja mostrar. E nesse 

aspecto, ocorre um risco, porque o enunciador não tem total domínio sobre essa 

interpretação do coenunciador. Cabe, dessa maneira, ao enunciador tentar manter o 

domínio sobre a sua autoapresentação.   

                                                            
82 Aqui coenunciador está sendo empregado na acepção de leitor – interlocutor, auditório – responsável 
pelo processo de incorporação do ethos discursivo. 
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Portanto, o ethos depende da incorporação do coenunciador, ou seja, depende do 

ponto de vista interpretativo do destinatário para efetivar-se. Desse modo, o ethos 

visado pelo enunciador, não é necessariamente o ethos incorporado pelo interlocutor 

que o interpreta. Um professor que queira passar uma imagem de sério, por exemplo, 

pode ser percebido como monótono; um político que queira suscitar uma imagem de 

sério pode ser percebido como um demagogo (MAINGUENEAU, 2011, p. 16). 

Assim sendo, o ethos efetivo, aquele que de fato é construído pelo interprete 

mediante o processo de incorporação, resulta da interação de diversas instâncias 

(MAINGUENEAU, 2005; 2014; 2011a), que passamos a apresentar.  

   Figura 5- Constituição do ethos discursivo 

 

  

 

 

 

 

 

 O processo de incorporação é proposto por Maigueneau (2011a) a partir de três 

registros: 

 A enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela 
lhe dá corpo. 

 O destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 
correspondem à maneira específica de se remeter ao mundo, 
habitando seu próprio corpo. 

 Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de 
um corpo, da comunidade imaginária dos que aderem a um 
mesmo discurso (MAINGUENEAU, 2011, p. 18. Grifo do autor). 

 

O fiador implica para si mesmo um mundo ético e, consequentemente, é esse 

mesmo mundo ético que ele dá acesso ao intérprete. A esse mundo ético subjaz 

determinadas situações estereotipadas, como por exemplo, um mundo ético de um 

Ethos dito Ethos mostrado 

Ethos efetivo 

Ethos pré-discursivo Ethos discursivo 

Estereótipos ligados aos mundos éticos 

Fonte: Maingueneau, (2011a, p. 19).
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professor na pós-modernidade inclui cenas de aulas mediadas por diversos artefatos 

digitais pedagógicos: lousa digital, uso de tablet; aulas on-line em ambientes virtuais de 

aprendizagem; uso de e-book e matérias pedagógicos compartilhados via Dropbox etc.  

Nessa incorporação, o intérprete estabelece uma relação entre o ethos pré-

discursivo e o ethos discursivo, além também de considerar a correlação com o ethos 

dito (que ocorre, por exemplo, quando o enunciador diretamente declara: eu sou um 

professor desacomodado e conectado ao mundo moderno); e, ademais, deve ser 

perspicaz ao apreender que o ethos mostrado se estabelece numa relação não direta 

(quando, por exemplo, o professor, apenas por pistas textuais, sugere ser um professor 

desacomodado e conectado ao mundo moderno) e procura demonstrar coerência ao 

assinalar a opção por uma práxis pedagógica digital. Nessa perspectiva, o ethos efetivo 

resulta, então, dessa série de interação.  

 Não obstante os desafios estabelecidos aos estudos do ethos e sem predeterminar 

as formas pelas quais seja explorado, Maingueneau (2005, 2014, p. 269) afirma que, na 

esteira da Retórica de Aristóteles, podemos conceber: a) o ethos como uma noção 

discursiva, ou seja, o ethos não é uma mera imagem do enunciador exterior a sua 

enunciação; b) o ethos encerra, necessariamente, um processo que buscar influenciar o 

outro; c) o ethos se constitui como sendo de natureza híbrida (sociodiscursiva), ou seja, 

trata-se de “um comportamento socialmente avaliado” e, portanto, não pode ser 

assimilado fora de uma determina conjuntura sócio-histórica. Sendo assim, todas essas 

nuances contribuem para que a questão do ethos se apresente desafiadora, mesmo que à 

primeira vista pareça ser mais simples.  
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5. AUTORRECEPTIVIDADE NARRATIVA: A HERMENÊUTICA DA 

TECNOAUTOBIOGRAFAÇÃO A PARTIR DO PROJETO REINVENTIVO DE 

SI 

O trabalho da reflexividade biográfica é de 
natureza hermenêutica; assim como o 
hermeneuta considera o texto como 
totalidade com a qual se relaciona cada uma 
de suas partes, o autobiográfico representa 
para si sua vida como um todo unitário e 
estruturado com o qual relaciona os 
momentos de sua existência. Ele faz da vida 
vivida (erlebtes Leben, Erlebnis) o curso da 
vida (Lebensverlauf). 

Delory-Momberger, 2008, p. 57.83 

Se “todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si” 

(AMOSSY, 2005, p. 09)? Como se torna possível interpretar esse autorretrato 

discursivo? Na autorreceptividade narrativa, o autor interpreta a imagem de si 

ressignifica mediante autoanálise do seu récit de vie, momento no qual empreendeu o 

movimento de caminhara para si84. Desse modo, a autointerpretação, ademais de 

promover a exploração do autorretrato discursivo, promove a reafirmação desse si 

ressignificado, ou seja, enquanto o récit de vie se constitui num processo de reinvenção 

de si, a autorreceptividade narrativa se estabelece num processo de outorgar verdade a 

esse projeto artesal de si no récit de vie. 

5.1 Desvelando a dinâmica autointerpretativa: imagem de si ressignificada e 

interpretada na narrativa tecnoautobiográfica. 

Passeggi (2011) chama de dimensão hermenêutica o momento em que o autor do 

texto autobiografado se debruça sobre sua produção para interpretá-la. Nas palavras da 

autora, “essa unidade corresponde à dimensão hermenêutica da mediação biográfica e 

baseia-se na capacidade humana de tirar lições da experiência, situando o saber que dela 

decorre numa perspectiva histórica, para melhor conhecer-se como sujeito histórico” 

(PASSEGGI, 2011, p. 152).   

A autora considera as escritas de si também como sendo formadoras. Para 

ratificar seu posicionamento, a autora cita Vygotsky (2002, p. 78)85, afirmando que 

                                                            
83 Apud Santos (2014, p. 49). 
84 Cf. (Josso, 2007, p. 421). 
85 VIGOTSKI, L. S. Conscience, inconscient, émotions. Paris: La Dispute, 2002. 
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“quanto mais formos capazes de dar conta a nós mesmos e aos outros da experiência 

vivida, mais ela é vivida conscientemente” (PASSEGGI, 2011, p. 153).  

A consciência reflexiva é característica de toda ação humana, o que implica 

dizer que os homens podem monitorar suas atividades de forma metacognitiva ao 

refletir sobre a natureza do fazer o que fazem. Portanto, se questionados serão capazes 

de fazer interpretações discursivas, quer da ordem da natureza, quer da ordem da razão, 

do comportamento por eles experimentados (GIDDENS, 2002).  

Partindo desse pressuposto, os participantes da pesquisa foram convidados a 

interpretar sua própria narrativa. Nesse sentido, por meio da autorreceptividade 

narrativa o autor se torna leitor de seu récit de vie e é convidado a testemunhar sua 

própria vida enredada e reinventada no no projeto artesal de si. Sendo assim, o processo 

hermenêutico de biografação em suma é uma ação de interpretar e dar sentido ao vivido 

(MENDONÇA e PASSEGGI, 2013).  

Desse modo, entra em cena um sujeito que se torna autor ao pensar a sua 

existencialidade no récit de vie, para posteriormente, tornar-se um leitor-autor ao 

debruçar-se sobre sua história, num “processo autorreflexivo , que obriga a um olhar 

retrospectivo e prospectivo” (JOSSO, 2012, p. 23). Logo, essa ação deve ser 

compreendida como uma “atividade de autointerpretação crítica e de tomada de 

consciência da relação social, histórica e cultural dos referenciais interiorizados pelo 

sujeito e, por isso mesmo, constitutivos da dimensão cognitiva da sua subjetividade” 

(JOSSO, 2012, p. 23).  

Destarte, sempre que o sujeito se posiciona como autor e ator de sua história, ele 

se reinventa ao construir outra versão de si (MENDONÇA e PASSEGGI, 2013). Nesse 

aspecto, as autoras afirmam que é possível falar de reversibilidade da linguagem sobre o 

pensamento, uma vez que ao examinar suas lembranças e, por conseguinte, sua própria 

narrativa, o leitor-autor empreende um trabalho reflexivo sobre si e atribui, desse modo, 

um novo sentido às suas experiências enredadas. Desse modo, semelhante à 

reflexividade proposta por Mendonça e Passeggi (2013) no grupo reflexivo, o(a) 

professor(a) pela autorreceptividade narrativa é levado(a) também a interpretar, e, por 

conseguinte, reelaborar sua imagem docente frente à incorporação das TDIC na sua vida 

cotidiana e profissional de modo a conferir credibilidade ao posicionamento adotado 

pelo fiador no récit de vie. 
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Josso (2010, p. 216), refere-se às experiências fundadoras como acontecimentos, 

cuja carga emocional deixa um ‘traço’ ou mesmo um traumatismo. Para Josso (2010), é 

relevante aprender a descobrir os pressupostos cognitivos das nossas interpretações, 

bem como encontrar uma forma adequada, ou privilegiada, para dizer ou escrever nossa 

história.  

A vivência, segundo Josso (2010), adquire o status de experiência formadora em 

função do saber que resulta dessa reflexão sobre nosso modo de simbolizar o que nos 

aconteceu e como a experiência nos afetou. “Nossos pensamentos reflexivos e seus 

axiomas estruturantes” constituem o que a autora chama de nossa cosmogonia86. Logo, 

o trabalho intersubjetivo efetuado para analisar e interpretar as narrativas de formação 

“dá acesso a um conhecimento de si fonte de invenção” possível de seu vir-a-ser. Por 

meio, pois, dessa tomada de consciência da nossa cosmogonia podemos refletir sobre o 

caráter cultural e as relações de causalidades das nossas mudanças (JOSSO, 2012, p. 

20). 

Fabre (2011, p. 355. Grifo do autor), ao remeter à ideia de avaliação de si, 

afirma que  

Desde a vida dos homens ilustres até a autobiografia das pessoas 
comuns, é somente a narrativa que pode autorizar a avaliação de si por 
si mesmo ou por outrem: a narrativa é o que ‘parece ser’ aquilo que é. 
[...] Como a vida, na sua diacronia, poderia se manifestar a não ser sob 
a forma narrativa? A narrativa é a única maneira susceptível de 
manifestar a ‘glória’ de meu pai, a de Napoleão ou a minha!  

E seguindo esse viés autorreflexivo, no lugar do sujeito cartesiano, certo dele 

mesmo, Fabre afirma que “é preciso pensar um sujeito em busca de si, nunca 

completamente seguro do que ele é e envolvido na desconstrução de falsos selfs.” 

(2011, p. 357). Isso explica, segundo Fabre, o interesse de Ricoeur sobre a hermenêutica 

da suspeita. Sendo assim, a leitura do récit de vie propicia ao seu leitor-autor, ancorado - 

quiçá, nas suspeitas que concebem a imagem de si - a busca pelas implicações do seu 

dizer, uma vez que 

                                                            
86 O termo cosmogonia diz respeito a uma teoria de criação do mundo. De acordo com o dicionário online 
Priberam significa descrição hipotética da criação do mundo, equivalente também a Cosmogênese. In: 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, disponível em: 
https://www.priberam.pt/dlpo/cosmogonia. Acesso em: 04/10/2015. Josso (2012) usa o termo 
cosmogonia, que etimologicamente vem do grego cosmos (mundo) e gonia (geração, nascimento) para 
significar uma base nuclear reflexiva. 
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de facto, não é tanto o dizer (porque o dizer desvanece-se no próprio 
instante em que se acaba de dizer e mal acaba de se dizer), é antes 
aquilo que o dizer implica, a saber, o que é dito, o que se diz, o dito do 
dizer, ou, como melhor diz o francês, “le dit du dire” (porque o dito, 
esse subsiste), e é precisamente isso que nos interessa compreender, 
para melhor nos compreendermos como homens, através dessas 
indispensáveis mediações – que o próprio RICOEUR tanto acentuou – 
do texto ou, em geral, do outro, daquilo que é outro face a nós, do qual 
o texto é só uma metáfora ou um modelo exemplar (FONSECA, 2009, 
s.p.).  

 Logo, o récit de vie, mediante configuração da narrativa, se inscreve na 

autorreceptividade narrativa como o instrumento que permite a materialidade textual a 

partir da qual a interpretação do que foi dito a respeito de si se torna possível. Diante 

disso, a autorreceptividade narrativa é uma ação discursiva que permite ao sujeito à 

análise crítica e avaliativa do dito sobre si mesmo, na perspectiva de, (re)avaliar uma 

experiência específica da vida do sujeito (no tempo passado87), de tal maneira que se 

possa perscrutar sua implicação no tempo presente88 e também no futuro, na medida em 

que a autorreflexão pode implicar num (re)planejamento de ações vindouras.  

 Nessa perspectiva, Ricoeur (1997) afirma que esse momento de refiguração “faz 

da própria vida um tecido de histórias narradas”. Ademais, ancorada numa espiral 

hermenêutica, a autorreceptividade narrativa evidencia que “a história de uma vida não 

cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta 

sobre si mesmo” (RICOEUR, 1997, p. 425). Logo, para além do ineditismo 

reivindicado a cada autorreceptividade narrativa, ela também evidencia a ressignificação 

da imagem de si e reafirma, desse modo, o caráter autopoiético e formativo da narrativa 

autobiográfica.   

Desse modo, a autorreceptividade narrativa, enquanto ação, ancorada na mimese 

III, participando também da estética da recepção e, assim sendo, vincula-se também à 

questão do sentido e da referência.  Logo, o que é comunicado vai além do sentido de 

uma obra, o mundo que ela projeta e a constituição do seu horizonte. Desse modo, há 

que se levar em consideração a capacidade de acolhimento de cada leitor. Assim sendo, 

esse acolhimento remete à imbricação entre mundo do texto e mundo do leitor 

(RICOEUR, 1994). Assim sendo,  
                                                            
87 Cf. Pineau e Le Grand (2012, p. 60) o tempo passado pode ser curto (de um instante a um mês, por 
exemplo), médio (um ano) ou longo (vários anos). 
88 Cf. Pineau e Le Grand (2012, p. 60) o tempo presente da autointerpretação (pelos autores, nomeado de 
tempo presente da narração), próximo ou quase concomitante ao tempo interpretado (pelos autores, 
nomeado de tempo narrado).   
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toda referência é correferência, referência dialógica ou dialogal. [...] O 
que o leitor recebe é não somente o sentido da obra mas, por meio de 
seu sentido, sua referência, ou seja, a experiência que ela faz chegar à 
linguagem e, em última análise, o mundo e sua temporalidade, que ela 
exibe diante de si (RICOEUR, 1994, p. 120). 

 Nessa perspectiva, a autorreceptividade narrativa sempre implicará uma 

autorreflexão inacabada, ou seja, a ação reflexiva de si sempre suscitará novas leituras 

de si, uma vez que as possibilidades de sentido se ancoram ao universo no qual está 

leitor-autor imerso temporariamente. E, por sua vez, também, influenciada pelos 

desejos, necessidades e desafios diários do leitor-autor.  

 Outrossim, subjacente a autorreceptividade narrativa, repousa uma relação 

dialética que  compreende a responsabilidade pessoal e o apelo ao outro (FABRE, 

2011). Em vista disso, a nossa proposta autorreceptiva da narrativa tecnoautobiográfica 

se ancora também na reflexão hermenêutica ricoeriana como ao questionamento: quem 

sou na narrativa tecnoautobiográfica? Pois, como afirma Amherdt (2006, p. 22) para 

Ricoeur, não é possível interpretar um texto sem situá-lo historicamente, ou seja, não é 

possível apreender “o jogo das significações internas sem que se faça nenhuma 

referência ao real fora do texto”. Portanto, é importante observar que, para a espiral 

hermenêutica, é essencial considerar as influências sociais, tais quais os aspectos 

relacionados aos estereótipos, imaginário popular, mitos, discursos hegemônicos etc. 

Nesse aspecto, na autorreceptividade narrativa, a hermenêutica de Ricoeur se 

predispõe em uma perspectiva na qual o sujeito interpreta a si próprio por meio de suas 

histórias. Todavia, as histórias não são um dado a priori, mas são construídas, 

constituídas mediante o processo de refiguração (mimese II) e nesse projeto artesanal o 

si se constitui. A vida figura, pois, como o tecido que urde as histórias narradas 

(RICOEUR, 1997). 

Para Ricoeur (1990, p. 200)89, “narrar é implantar um espaço imaginário para 

experiência de pensar ou em que o julgamento moral é exercido sobre um modo 

hipotético”. Desse modo, à reconfiguração da obra pela recepção, mediante mimese III, 

é atribuída uma avaliação ética, que desempenha também a função de descoberta e 

transformação em relação ao sentir e o agir do leitor. A respeito disso, ancorado em 

                                                            
89 Nossa tradução para: “raconter… c'est déployer un espace imaginaire pour des expériences de pensée 
ou le jugement moral s'exerce sur um mode hytpothétique” (RICOEUR, 1990, p. 200) 
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princípios ricoerianos, Fabre (2011) caracteriza essa avaliação ética90 como um 

laboratório, sob o qual são apresentadas ao leitor “possibilidades de vida”, porque “uma 

narrativa não é somente recebida como um jogo intelectual, mas como a evocação de 

uma experiência de vida que interpela tanto o autor quanto o leitor” (FABRE, 2011, p. 

361).   

Desse modo, Fabre (2011) salienta que a tessitura na intriga narrativa subtende 

um esforço do sujeito para existir e finalmente afirmar-se, como propõe Ricoeur (1990, 

p. 196), o “eis-me aqui”. Para Fabre (2011), essa afirmação requer que esse sujeito tome 

conta da sua existência, e, desse modo, possa medir e assumir a parte que dele depende, 

ou seja, a problemática da imputação se apresenta como determinante, uma vez que a 

narrativa marca a passagem de uma causalidade externa - que pela providência, quer 

pelo destino – a uma causalidade “psicológica interna (mesmo se o destino se 

interiorizou no inconsciente)”.  Sendo assim, Ricoeur (1994) pontua que a ação 

narrativa carrega consigo certa dimensão avaliativa, e, por isso, as estratégias, de 

persuasão ou de sedução91, usadas pelos narradores nunca são neutras, mas induzem a 

uma avaliação, à formulação de juízos de valor.  

Outro ponto que julgamos pertinente considerar sobre a autorreceptividade 

narrativa é sua essência interpretativa. Para Ricoeur (2000) o ato de interpretar insere o 

leitor no mundo do texto e nesse momento entra em cena a subjetividade desse leitor. 

Desse modo, para Ricoeur, interpretar significa explicitar o modo de ser-no-mundo 

exposto diante do texto (RICOEUR, 2000, p. 12).  

Logo, para Ricoeur, a hermenêutica funciona como um instrumento de 

compreensão configurando-se, assim, como uma relação mimética daquilo que o autor 

chama de compreensão no sentido heideggeriano de “articulação ‘significante’ da 

estrutura compreensível do ser-no-mundo” (RICOEUR, 1989, p. 100 – grifo do autor).  

Assim sendo, Ricoeur salienta que da mesma maneira que o mundo do texto só 

se realiza na medida em que carrega sua essência fictícia, a subjetividade do leitor 

também “só se produz a si mesma na medida em que é posta em suspenso, irrealizada, 

potencializada, do mesmo modo que o próprio mundo que o texto desenvolve”.  

                                                            
90 Cf. Fabre (2011, p.361), seguindo a lógica aristotélica, não pode haver estética narrativa sem ética, 
notadamente, na narrativa de vida. 
91 Aqui podemos assinalar as estratégias discursivas elaboradas pelo fiador na ressignificação da imagem 
de si que subjaz a constituição do ethos docente. 
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Ao abordar a questão sobre o “quem”, e, por conseguinte, sobre o “quem é o 

agente, o autor da ação” proposto por Ricoeur (1997), Silva e Takeuti (2011) afirmam 

que dizer “quem é o autor da ação” significa contar a história de uma vida. Logo, a 

identidade narrativa é para as autoras “a história de uma vida narrada” (SILVA e 

TAKEUTI, 2011, p. 103) e o que para Ricoeur (1990) seria a identidade do personagem. 

Assim sendo, trata-se de uma identidade reconhecida por meio da narrativa e constituída 

no plano da intriga. Por essa perspectiva a pessoa é apreendida como a personagem da 

narrativa, uma vez que não se distingue de suas próprias experiências (SILVA E 

TAKEUTI, 2011). Disso podemos depreender que 

os acontecimentos que a pessoa vive são configurados pela narrativa, 
resultando em uma história relatada que teve origem na identidade 
dinâmica da personagem. A narrativa, assim, constrói a identidade da 
personagem, a qual é chamada identidade narrativa, que, por sua vez, 
constrói a identidade da história relatada (SILVA E TAKEUTI, 2011, 
p. 103).  

 Ademais, Ricoeur em Soi-même comme un autre postula que a narrativa dá a 

chance de o sujeito não apenas pensar sobre si, mas de contar sobre si. Desse modo, no 

quinto estudo, Ricoeur (1990) aborda a questão da identidade narrativa, 

especificamente, argumentando sobre a narrativa como constituição do si. Para ele, esse 

estudo visa “preencher uma grande lacuna referente à questão da identidade pessoal, 

que só pode se articular na dimensão temporal da existência humana”, ou seja, visa-se 

perscrutar a teoria da narrativa mediante a constituição do si (RICOEUR, 1990, p. 

138)92. 

Desse modo, como estamos tratando de uma tecnoautobiografia, concebamos  

esse caráter fictício de narrar a própria vida como um mecanismo inerente ao ato de 

contar uma história e, assim, também constituinte da configuração textual na mimese II. 

Logo, é narrando a própria vida que o autor do récit de vie quebra o seu próprio silêncio 

e inicia a experiência de gestão de sua “própria interidade93”(LERAY, 2008).  

                                                            
92 Nossa tradução para: Or ce n'est pas seulement une dimension importante parmi d'autres qui a été ainsi 
omise, mais une problématique entière, à savoir celle de Y identité personnelle qui ne peut précisément 
s'articuler que dans la dimension temporelle de l'existence humaine. C'est pour combler cette lacune 
majeure que je me propose de remettre ici en chantier la théorie narrative, non plus dans la perspective de 
ses rapports avec la constitution du temps humain comme il a été fait dans Temps et Récit, mais de sa 
contribution à la constitution du soi (RICOEUR, 1990, p. 138). 
93 Cf. Leray (2008, p.44), a interidade é a constatação de que cada um está colocado no seio de um oceano 
de influências múltiplas interativas desde os tempos imemoriais, estas se fazendo e se desfazendo em um 
processo criativo. 
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Sendo assim, a dinâmica autorreflexiva do leitor-autor na autorreceptividade 

narrativa ancora-se no pressuposto de que é a partir da ficção narrativa, no projeto 

(re)inventivo de si, mediante récit de vie, que se estabelece a “dimensão fundamental da 

subjectividade do leitor” (RICOEUR, 2000, p. 124).   

Melhor dizendo, 

a compreensão é, então, exactamente o contrário de uma constituição 
de que o sujeito teria a chave. Seria, nesta perspectiva, mais justo 
dizer que o si é constituído pela ‘coisa’ do texto. É preciso, sem 
dúvida, ir ainda mais longe: do mesmo modo que o mundo do texto só 
é real na medida em que é fictício, é necessário dizer que a 
subjectividade do leitor só se produz a si mesma na medida em que é 
posta em suspenso, irrealizada, potencializada, do mesmo modo que o 
próprio mundo que o texto desenvolve (RICOEUR, 2000, p. 124 – 
grifo do autor). 

Nesse sentido, a autorreceptividade narrativa parte da premissa ricoeuriana de 

que é perdendo-se no mundo do texto que o leitor-autor se encontra em seu próprio 

mundo e em sua autorreflexão, que o introduz “nas variações imaginativas do ego. A 

metamorfose do mundo, segundo o jogo, é também a metamorfose lúdica do ego” 

(RICOEUR, 2000, p. 124).   

Assim sendo, a autorreceptividade narrativa implica na compreensão tanto como 

“desapropriação como apropriação”. Portanto, “uma crítica das ilusões do sujeito, à 

maneira marxista e freudiana, pode, então, e deve mesmo ser incorporada na 

compreensão de si” (RICOEUR, 2000, p. 124). Logo, já não é mais possível, segundo 

Ricoeur (2000) opor a hermenêutica à “crítica das ideologias”, mas essa crítica das 

ideologias é “o percurso necessário que deve tomar a compreensão de si, se esta tiver 

que se deixar formar pela coisa do texto e não pelos preconceitos do leitor” (RICOEUR, 

2000, p. 124). 

Destarte, segundo Ricoeur (2000) aquilo que o leitor se apropria é uma proposta 

do mundo e esta não está atrás do texto como estaria uma intenção encoberta. Mas 

estaria diante dele (leitor) “como aquilo que a obra desenvolve, descobre, revela”. A 

partir desse momento, “compreender é compreender-se diante do texto”. Logo, “expor-

se ao texto e receber dele um si mais vasto que seria a proposta da existência, 

respondendo da maneira mais apropriada à proposta do mundo”. Nessa perspectiva, a 

compreensão se ancora numa proposta autorreflexiva na qual a atitude do leitor-autor 
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diante de um texto torna possível interpretar “uma proposta de mundo” em que se possa 

habitar e nele projetar um dos seus possíveis mais próprios (RICOEUR, 2000, p. 122).  

Retomemos à concepção de que estamos tratando de uma narração 

tecnoautobiográfica. Isso nos leva a considerar que o récit de vie traz em seu bojo a 

exposição que o autor deseja para seu projeto de autoapresentação (FREITAS, 2015). 

Todavia, a função hermenêutica tecnoautobiográfica, conforme nos lembra Ricoeur 

(1994) não visa perscrutar a ação dialogal entre leitor-autor e autor/escritor do récit de 

vie, mas visa viabilizar por meio desse processo autorreflexivo e de interpretação crítica 

o desvelar do mundo do leitor e do mundo do autor. Assim sendo, a reconfiguração 

narrativa, na mimese III, se apresenta como mediadora na ação de (re)conhecimento 

desse si inscrito na intriga narrativa.  

Portanto, outro ponto de ancoragem da autorreceptividade narrativa é a 

mediação simbólica da ação narrativa (RICOEUR, 2000, p. 122), que se constitui 

exatamente num acontecimento ou numa intriga, responsável por contribuir para a 

concretização da história, possibilitando, assim, sua progressão. No récit de vie, 

especificamente, a intriga, que se desenvolve mediante a dinâmica de revelar algo – na 

forma narrativa – para alguém, é urdida implicando num mundo anunciado e (re)criado, 

ou seja, a ação de tomar a palavra, no récit de vie, e recompor a experiência de 

incorporação das tecnologias digitais possibilita a evocação do passado, suscita histórias 

e projeta anseios futuros (RICOEUR, 2000).  

Nesse sentido, Silva afirma que  

a interpretação hermenêutica busca evidenciar que uma obra não deve 
ser interpretada somente no plano psicológico – como valorização de 
uma vida pessoal – mas, principalmente, como uma dimensão das 
ações da vida social ou política, dado que as ações individuais e a 
história pessoal estão inscritas na história do grupo, da comunidade, 
da classe ou sociedade (2011, p. 27) . 

Sendo assim, estamos falando de uma apropriação da narrativa 

tecnoautobiográfica na perspectiva de que cada leitor-autor expressa seus “valores 

universais” com “sua cultura, suas referências culturais”, admitindo, desse modo que 

“cada um possa indicar o mesmo ponto no horizonte apontando o dedo de maneira 

diferente” (LERAY, 2008, p. 44). É interessante a perspectiva proposta por Leray 

(2008) na medida em que particulariza a valoração da experiência vivenciada por cada 
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professor mesmo sendo esse fenômeno cultural da pós-modernidade de incorporação 

das tecnologias digitais aparentemente homogêneo.  

 A autorreceptividade narrativa propicia, desse modo, uma construção reflexiva 

fundamental na perspectiva de que “os indivíduos participam da cultura também pela 

leitura e escrita de um texto” (SILVA, 2011, p. 23). Nesse aspecto finalizamos nossa 

abordagem perscrutando a relação temporal implicada pelo mundo-do-texto proposto 

por Ricoeur (2000), a saber, um tempo reflexivo ou subjetivo e um tempo cosmológico 

ou objetivo. Assim sendo, o tempo reflexivo é o tempo do sujeito, o tempo cosmológico 

é o tempo do mundo, ambos se complementando exatamente no mundo-do-texto 

(SILVA, 2011). Nessa perspectiva, a autorreceptividade narrativa insere esse leitor-

professor pós-moderno, mediante a construção de uma “consciência reflexiva”, no 

mundo da palavra, um “mundo anunciado e recriado”, a partir de suas vivências 

tecnológicas, mundo que “pede para ser compreendido” (SILVA, 2011, p. 23).  

Ademais, reafirmamos a dimensão avaliativa, e de não neutralidade, pela qual se 

elaboram as estratégias de persuasão e de sedução usadas pelos narradores (RICOEUR, 

1994), em conformidade com esse aspecto a autorreceptividade narrativa estabelece-se 

também como o momento discursivo de o fiador da autorreceptividade narrativa 

conferir equivalência entre o ethos dito e ethos mostrado. Assim sendo, é nesse “eis-me 

aqui” (RICOEUR, 1990, p. 196) que o leitor-autor cumpre na reconfiguração da 

narrativa, uma autorreflexão retrospectiva e prospectiva da imagem de si ressignificada 

que o possibilita ponderar sobre as causas/motivações de sua incursão no universo 

digital, além de poder justificar/esclarecer o porquê de seu compromisso de manter-se 

update com as tecnologias digitais.   

Encerradas as seções que fundamentam nosso objeto de pesquisa, abordamos na 

seção seguinte os pressupostos teórico-metodológicos que delineiam nossa metodologia 

de pesquisa. Apresentamos o universo da pesquisa, justificando nosso interesse pelo 

discurso tecnoautobiográfico dos professores, a escolha dos participantes da pesquisa, 

para, depois delimitarmos os procedimentos referentes à coleta e análise do corpus 

levando em consideração o delineamento da pesquisa circunscrita em nossos objetivos 

específicos.    
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6. TESSITURA TEÓRICO-METODOLÓGICA DA NARRATIVA 

TECNOAUTOBIOGRÁFICA 

O que conta mesmo em pesquisa cientifica é 
a construção do objeto. Em geral, essa 
construção não é algo que aconteça de uma 
hora para a outra ou sem grandes esforços, 
não é um plano que se desenhe 
antecipadamente, à maneira de um 
engenheiro: é um trabalho de grande fôlego, 
que se realiza pouco a pouco, por retoques 
sucessivos, por toda uma série de correções 
e emendas. 

Pierre Bourdieu, 2007, p. 27. 

6.1 O método tecnoautobiográfico: a ciência inscrita no particular e no subjetivo94. 

O título dessa subseção remete às afirmações feitas por Franco Ferrarotti à 

proposição aristotélica de “só há ciência no geral”. Sendo assim, Ferrarotti afirma que o 

método biográfico anula essa validade universal, na medida em que 

na biografia, a sociedade, perpetuamente em estado de nascimento, 
coexiste com a sociedade estruturada. A ação social em curso coexiste 
com a ação social coisificada. É a essa ambiguidade sociológica 
essencial que a narrativa biográfica deve a sua importância teórica 
imensa e inexplorada, a sua fecundidade heurística largamente 
ignorada ou traída (FERRAROTTI, 2010, p. 49). 

 A partir dessa natureza da biografia, Ferrarotti aborda a totalização de uma 

práxis que traz em seu bojo o ato como síntese ativa de um sistema social e 

compreensão da história individual como história social. Para o autor, essas duas 

proposições culminam num percurso heurístico pelo qual o universal é visado por meio 

do singular; o objetivo, dessa maneira, é buscado a partir do subjetivo e descobre-se o 

geral partindo-se do particular. 

Desse modo, as orientações epistemológicas pertinentes à nossa pesquisa se 

inscrevem numa abordagem de natureza qualitativa, na qual o sujeito do estudo é 

priorizado, considerando seu grupo social, crenças, valores e significados. Sendo assim, 

                                                            
94 Cf. Ferrarotti (2010, p. 49) as especificidades intersubjetivas que se imbricam no ato de conhecer 
cientificamente o objeto no método biográfico, levam, inevitavelmente, a metodologia sociológica a uma 
realidade que ela sempre quis evitar: o conhecimento como um risco. Para tanto, para que se possa 
aproveitar sociologicamente o potencial heurístico da biografia, sem trair as suas características essenciais 
(subjetividade, historicidade) devemos projetar-nos para fora do quadro epistemológico clássico.  
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implica considerar também o objeto de estudo das Ciências Sociais em seu aspecto 

complexo, contraditório e em permanente transformação (MINAYO, 2014). 

Por se tratar de uma abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), iniciamos nossa 

investigação apoiada numa fundamentação teórica geral, que significa, então, uma 

revisão aprofundada da literatura em torno do objeto de pesquisa em questão. A maior 

parte da seção está voltada, pois, para o processo de desenvolvimento do estudo que 

compreende as etapas de coleta e análise de informações.  

Ancorada nas bases lógicas da investigação indutiva, a qual parte do particular 

para a generalização posterior ao trabalho de coleta, nossas generalizações não remetem 

a um fato apriorístico, mas serão buscadas a partir da observação dos casos concretos 

que são confirmadores da realidade (GIL, 2014). 

Em relação à busca de generalizações, pelo aporte das narrativas 

autobiográficas, remetemo-nos mais uma vez ao posicionamento de Ferrarotti (2010), 

por meio do qual ele afirma que é possível implicar o social por meio do singular, uma 

vez que cada narrativa autobiográfica, quer seja pelo corte horizontal, quer seja pelo 

corte vertical, relata uma práxis humana. Dessa maneira, ele lança a indagação: 

“quantas biografias são precisas para uma verdade sociológica?” A essa pergunta ele 

responde: “nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos atos, 

em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história desse 

sistema está contida por inteiro na nossa vida individual” (FERRAROTTI, 2010, p. 44). 

Destarte, nossa pesquisa é de caráter exploratório-descritiva, uma vez que nossas 

análises partem das narrativas tecnoautobiográficas dos professores. Dominicé (2010, p. 

49) ressalta que “o estudo autobiográfico, [...] apela à reflexão e resulta de uma tomada 

de consciência, dá origem a um material de investigação que já é o resultado de uma 

análise”. 

Essa peculiaridade das narrativas autobiográficas remete ao fato de uma 

narrativa biográfica não se tratar de simples “relatório de acontecimentos”, mas se tratar 

de “uma ação social pela qual um indivíduo retotaliza sinteticamente a sua vida (a 

biografia) e a interação social em curso (a entrevista), por meio de uma narrativa-

interação”. Sendo assim, Ferrarotti (2010) define outra característica essencial da 
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narrativa, “talvez, a menos conhecida: todo ato individual é uma totalização sintética de 

um sistema social” (FERRAROTTI, 2010, p. 46-grifo nosso).  

Evidenciamos, assim, o caráter histórico do nosso objeto de pesquisa, ao 

objetivarmos, pois, a investigação do ethos docente a partir do da narrativa 

tecnoautobiográfico dos professores inseridos no campo educacional pós-moderno. Esse 

caráter histórico da pesquisa autobiográfica é considerado inconteste nesse âmbito da 

pesquisa social, uma vez que, as sociedades humanas existem num determinado espaço, 

num determinado tempo, que os grupos sociais que as constituem são mutáveis e que 

tudo, instituições, leis, visões de mundo são provisórios, passageiros, está em constante 

dinamismo e potencialmente tudo está para ser transformado (MINAYO, 2014, p. 20). 

Minayo (2002, p. 26) afirma que “a pesquisa é trabalho artesanal que não 

prescinde da criatividade”. Sendo assim, cada pesquisa se constrói num ritmo próprio e 

particular, atrelado a uma linguagem que se baseia em conceitos, proposições, 

hipóteses, métodos e técnicas. Para efeitos práticos, a autora divide o processo de 

trabalho científico, em pesquisa qualitativa, em três etapas: a) fase exploratória; b) 

trabalho de campo; c) análise e tratamento do material empírico e documental. 

Passamos, pois, nas subseções seguintes a apresentar as etapas de pesquisa, que 

na abordagem qualitativa, não segue uma sequência tão rígida no que concerne às etapas 

assinaladas para o seu desenvolvimento. Discorremos, inicialmente, sobre nossas 

vivências acadêmicas, que configuram o preâmbulo da fase exploratória da pesquisa e 

interesse pela temática do ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica mediante a 

inserção das tecnologias digitais no campo educação pós-moderna. 

6.2 A trajetória da pesquisa  

Durante os dois primeiros anos de Doutorado, atuei como professora substituta 

na Universidade Federal do Ceará. Dentre as atividades de pesquisa que desenvolvi com 

os alunos da Graduação em Letras, destaco uma pesquisa sobre a inserção das 

tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC na sala de aula, para posterior 

escrita de um artigo científico pelos alunos da disciplina Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos. 

Nesse período, tivemos a oportunidade de conhecer o Projeto Um computador 

por Aluno – UCA implementado numa Escola Pública Estadual em Fortaleza. Visitas 
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foram feitas à escola e foi realizada uma roda de conversa com os professores, além de 

entrevistas que tiveram o objetivo de investigar o percurso de formação do professor e 

sua práxis pedagógica nesse novo contexto de ensino e de aprendizagem mediado pelas 

tecnologias digitais.   

Essa experiência suscitou a leitura de literatura voltada para a questão das 

tecnologias digitais como artefato pedagógico e também despertou o interesse para a 

práxis pedagógica do professor na perspectiva de constituição da imagem docente nessa 

realidade pós-moderna de ensino, na qual a tecnologia, por vezes, se apresentava como 

fator de inovação e melhoria educacional.    

 Posteriormente, desenvolvemos outras pesquisas, paralelas ao Doutorado, no 

Grupo Gelda. O desenvolvimento dessas pesquisas foi gratificante para iniciar nossa 

experiência com a narrativa autobiográfica. Portanto, foram de fundamental relevância 

essas pesquisas prévias que nos levaram a compreender a narrativa autobiográfica, 

como estratégia de compreensão da realidade e, assim, a posteriori na tese, apreender 

sua função, de retratar as experiências vivenciadas pelos professores em contexto de 

ensino e de aprendizagem mediado por artefatos tecnológicos como ferramentas 

pedagógicas. 

6.3 Os meandros constitutivos do instrumental de pesquisa. 

“O tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de um modo 

narrativo, e a narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da 

existência temporal” (Ricoeur, 1994, p. 85). Embora, a primeira impressão dessa 

afirmação tenha sido a de que ela parecia demasiado densa, ela seria a gênese para 

muitos questionamentos no nosso instrumental de pesquisa.  

E assim sendo, com mais questionamentos que respostas, iniciamos as leituras 

sobre Tempo e Narrativa, buscando discernimento para produzir um instrumental que 

atendesse nossos anseios de pesquisa, a saber, um dispositivo de investigação pelo qual 

pudéssemos perscrutar a compreensão de si mesmo a partir da experiência de 

incorporação das TDIC na pós-modernidade, mediante a refiguração (RICOEUR, 1994) 

de narrativas tecnoautobiográficas.  

Prosseguindo nas leituras, íamos compreendendo como na articulação entre 

tempo e narrativa, Ricoeur ia tecendo seu conceito de narrativa. Nas palavras do autor: 
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Aristóteles, vimos, ignorou os aspectos temporais da tessitura da 
intriga. Proponho-me a desimplicá-los do ato da configuração textual 
e demostrar o papel mediador desse tempo da tessitura da intriga entre 
os aspectos temporais prefigurados no campo prático e a refiguração 
da nossa experiência temporal por esse tempo construído. Seguimos, 
pois, o destino de um tempo prefigurado em um tempo refigurado, 
pela mediação de um tempo configurado (RICOEUR, 1997, p. 87). 

E nessa concepção, Ricoeur postula, então, três operações miméticas, a saber, 

mimese I, II e II, todas, respectivamente sintetizadas nos tempos da prefiguração, da 

configuração e da refiguração.  O termo mimese Ricoeur buscou em Aristóteles na 

“acepção de imitação ou representação da ação, e de intriga, enquanto agenciamento dos 

fatos, como estruturantes de sua própria definição de narrativa” (CARVALHO, 2003, p. 

287).  

  Assim para Ricoeur (1994, p. 119) 

O acontecimento completo não é apenas que alguém tome a palavra e 
dirija-se a um interlocutor, é também que ambicione levar à 
linguagem e partilhar com outro uma nova experiência. É essa 
experiência que, por sua vez, tem o mundo como horizonte. 
Referência e horizonte são correlativos como o são a forma e o fundo. 
Qualquer experiência possui, ao mesmo tempo, um contorno que a 
cerca e discerne e ergue-se sobre um horizonte de potencialidades que 
constituem seu horizonte externo e interno. […] Essa pressuposição 
muito geral implica que a linguagem não constitui um mundo ela 
própria. Ela não é sequer um mundo. Porque estamos no mundo e 
somos afetados por situações, tentamos nele nos orientar por meio da 
compreensão e temos algo a dizer, uma experiência a levar à 
linguagem e a partilhar. 

Na perspectiva de que tomar a palavra e dirigir-se ao outro é também partilhar 

uma nova experiência com o outro, como poderíamos engendrar nosso instrumental de 

modo que o participante da pesquisa pudesse partilhar suas experiências de 

incorporação das tecnologias digitais, de modo a evidenciar o momento de ruptura 

(MAIA-VASCONCELOS, 2003) e travessia experienciados na trajetória narrada, além 

de podermos evidenciar o caráter autopoiético da narrativa tecnoautobiográfica?   

Fizemos ponderações e descobertas acerca da tríplice mimese proposta por 

Ricoeur, sobre a qual Carvalho (2003) destaca que os tempos constituem as mediações 

simbólicas do ato de narrar e, consequentemente, a própria experiência compreensiva. 

Logo, partimos de um tempo pré-figurativo da ação, no nível do vivido (experiência em 

mimese I), para um tempo configurado simbolicamente na composição da narrativa 

(experiência em mimese II) por meio da qual se comunica a experiência vivenciada e na 
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refiguração do tempo (experiência em mimese III), momento no qual se completa o 

ciclo de mimeses e, assim, restitui-se à ação, o tempo vivido do leitor (CARVALHO, 

2003).  

Iniciamos o instrumental tentando delineá-lo de acordo com o desenho 

metodológico da nossa pesquisa. Desse modo, ancorados nos estudos de Ricoeur em 

Tempo e Narrativa I, II, III (1994, 1995, 1997), Josso (2012), Maia-Vasconcelos (2003) 

e Passeggi (2011), nosso instrumental foi sendo estruturado.  

Não foi uma produção fácil. Tínhamos além do desafio da melhor maneira de 

coletar o corpus, pensar na pertinência das questões que seriam postas para o 

participante da pesquisa. Iniciamos considerando a composição do récit de vie. Em 

princípio, o instrumental foi elaborado sem muitos detalhes na apresentação da proposta 

de elaboração da narrativa. No entanto, como não teríamos contato com o participante 

da pesquisa, deveríamos deixar claro nessa apresentação o objetivo da escrita do récit de 

vie. 

Sendo assim, depois de mais maturação e leituras, percebemos que seria 

necessária uma breve introdução que cumpriria a função de desencadear uma 

“tempestade de ideias”. Esse estágio assemelhar-se-ia ao momento pré-figurativo, em 

que os fatos vivenciados com as tecnologias deviam ser rememorados de modo que os 

participantes da pesquisa pudessem elencar quais memórias episódicas seriam 

pertinentes para seu récit de vie.  

Semelhante ao primeiro momento, correspondente à dimensão iniciática da 

mediação biográfica, que antecede à escrita autobiográfica nos ateliês de escrita 

autobiográfica (PASSEGGI, 2011, p. 152), essa “tempestade de ideia” prestaria a 

função de implicar quais experiências de incorporação das TDIC teriam marcado a vida 

intelectual e profissional dos professores.  

Após essa etapa, o participante, já tendo assumido o pacto tecnoautobiográfico, 

iniciaria a narração de sua tecnoautobiografia, mediante um “exercício de reflexividade 

na compreensão da experiência vivida” (PASSEGGI, 2011, p. 152) com as tecnologias 

digitais. Passeggi (2011, p. 152) salienta que “esse momento corresponde à dimensão 

maiêutica da mediação biográfica, por sua mirada heurística: compreender a experiência 

vivida significa compreender a si mesmo como agente e paciente de sua história”. 
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Logo, por meio da narração do récit de vie, poderíamos investigar os rastros de 

vicências tecnológica deixados pelos narradores. Esses indícios linguísticos nos 

permitiriam analisar como o professor implicaria, por exemplo, o mundo pós-moderno 

no qual ele se via inserido e como esse mundo interferiria (ou não) nas suas escolhas, 

valorações e experiências digitais. Ao elaborar, pois, seu récit de vie, o narrador teria a 

oportunidade de abordar sua própria formação, suas vivências e experiências com as 

TDIC, desvelando, assim, seu processo metamórfico ao inscrever-se numa historicidade 

e numa cultura (JOSSO, 2012).  

Dado esse momento figurativo, no qual o récit de vie atua como “uma mediação 

do conhecimento de si na sua existencialidade que oferece, para a reflexão do seu autor, 

oportunidades de tomada de consciência dos vários registros de expressão e de 

representação de si” (JOSSO, 2008, p. 19), passamos a tecer a próxima etapa do 

instrumental, a saber, o momento da autointerpretação reflexiva na narrativa 

tecnoautobiográfica, que, segundo Josso (2008), ajudaria a formular “um projeto de 

conhecimento” de si (JOSSO, 2008, p. 20).  

Essa etapa autointerpretativa figura posteriormente à pré-figuração e à figuração 

textual e corresponde à “dimensão hermenêutica” (PASSEGGI, 2011, 152), a qual 

“intervém o processo de dar sentido ao que aconteceu ou ao que está acontecendo” 

(PASSEGGI, 2011, P 149).  

6.3.1 A produção do instrumental de pesquisa 

Escolhemos para produção do instrumental de pesquisa a ferramenta virtual 

Google Docs95, um recurso do Google96 que funciona como um HDVIRTUAL, 

proporcionando-nos criar e compartilhar trabalhos on-line. O Google Docs é uma 

ferramenta que traz características da nova tendência da internet, a saber, a computação 

nas nuvens. Por meio da referida ferramenta é possível salvar documentos já salvos em 

seu computador (upload) e acessá-los de qualquer computador. Além de poder criar e 

editar textos, apresentações, planilhas, formulários etc. É possível, ainda, compartilhar 

(de maneira síncrona) esses documentos com outras pessoas.  

                                                            
95 Informações retiradas do tutorial sobre O Google Docs Para Professores. Disponibilizado pelo 
professor RC. 2008. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/6060057/Tutorial-Google-Docs . Acesso: 
30/05/14. 
96 Informações disponíveis em: https://sites.google.com/site/gdocswebquest/ . Acesso em: 30/05/14. 
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Desse modo, a ferramenta escolhida atendeu ao caráter multifacetado do nosso 

instrumental, tornando-se possível elaborar suas três partes constitutivas, que passamos 

a apresentar em seguida. 

6.3.1.1 Récit de vie 

Inicialmente faremos uma rápida abordagem sobre o termo récit de vie, bem 

como também demais nomenclaturas usadas nas pesquisas autobiográficas. Viana 

(2012) relata que encontrou empecilhos ao estudar materiais autobiográficos. 

Especificamente em relação ao termo autobiografia, ela afirma que pode ser encontrado 

fazendo referência a uma obra literária sobre alguém famoso, assim como também é 

encontrado como sinônimo de narração de toda a vida de uma pessoa. 

De acordo com a pesquisadora, os termos são usados de acordo com a pesquisa, 

como por exemplo: relato, memorial, diário, autobiografia, narrativa de si, história de 

vida etc. Em alguns casos, salienta a pesquisadora, os termos autobiografia, histórias de 

vida, relatos e escritas de si são usados como termos sinônimos.  

A respeito dessa questão relaciona às nomenclaturas, Bolívar, Domingo e 

Fernandez (2001, p. 28, 29) afirmam que se costuma empregar o termo autobiografia 

como uma narração (escrita ou oral) que alguém pode fazer de sua própria vida, na qual 

autor, narrador e personagem coincidem. Fato que a distingue da biografia, na qual 

narrador e personagem não se identificam. Todavia, para evitar possíveis equívocos, 

diversos autores pontuam a distinção que permite a língua inglesa: 

a) Life-story (em francês: “récit de vie”; em espanhol “relato de vida”, 

“narración autobiográfica”, “autobiografia”): narração (retrospectiva) pelo 

próprio protagonista de sua vida ou de determinados fragmentos/aspectos da 

vida, por iniciativa própria do protagonista ou a pedido. Nesse caso, a 

história contada é igual à história vivida pelo protagonista. 

b) Life-history (em francês: historie de vie; em espanhol: história de vida; 

biografia): elaboração (por biógrafos ou investigadores) como estudo de caso 

da vida de uma pessoa ou de mais pessoas ou instituição, que pode 

apresentar diversas formas e análises. Normalmente, além do próprio relato 
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de vida, costumam-se usar demais documentos, por objetivar-se apreender a 

história real por diversas vias97.   

Na língua portuguesa nem sempre essa distinção é feita tão claramente como se 

apresenta nas línguas inglesa, francesa e espanhola. Portanto, por opção metodológica, 

optamos usar a nomenclatura francesa récit de vie para nomear o dispositivo pelo qual 

os(as) professores narram suas vidas. Mesmo termo usado por Bolívar, Domingo e 

Fernandez (2001) para significar uma narrativa feita pelo próprio protagonista da 

história.  

Viana (2012), que por questões didáticas optou por não traduzir o termo Récit de 

vie, empregou-o para designar “escritos que enfatizam um acontecimento específico da 

vida do sujeito” (VIANA, 2012, p. 36). Desse modo, o conjunto de récits de vie que 

compõe o nosso corpus, assim como compôs a pesquisa de Viana (2012), se caracteriza 

por ser uma “narrativa da trajetória pessoal de cada indivíduo que se propôs a escrever” 

e “tratam de uma situação particular, que pode ou não ter sido internalizada como uma 

situação de trauma, uma ruptura ou um conflito claramente definido” (VIANA, 2012, p. 

23).  

Ademais, nossa busca por significação das vivências tecnológicas dos(as) 

professores(ras), mediante escrita do récit de vie, está ancorada no conceito de 

narrativas autobiográficas “como busca e construção de sentido a partir dos fatos 

temporais pessoais” e “envolve um processo de expressão da experiência” (PINEAU e 

LE GRAND, 2012, p. 16). 

Buscamos, assim, por meio do récit de vie, empreender o “território das escritas 

do eu” que “extrapole o espaço de conotação interior do eu, e implique um estar-junto”. 

O que significa dizer que “a vida ultrapassa amplamente as fronteiras do ego, oscilando 

entre as correntes psicofisiológicas internas e os movimentos ambientais externos, 

                                                            
97 Nossa tradução para: a) Life-story (en francês “récits de vie”; em castellano: “relato de vida”, 
“narración autobiográfica”, “autobiografia”): narración (restropctiva) por el próprio protagonista de su 
vida o de determinados fragmentos/aspectos de ella, por iniciativa própria o a requerimento de uno o 
vários interlocutores. Em este caso l historia de vida es tal y como la cuenta la persona que la há vivido. 
b) Life-story (em francês, “historie de vie”; em castellano: “historia de vida”, “biografia”): elaboração 
(por biógrafos o investigadores) como estúdio de caso de la vida de uma persona/s persona/s o intituición, 
que puede/n presentar diversas formas de elaboración y análisis. Normalmente, además del próprio relato 
de vida, se enplean otros documentos, por pretender um caráter objetivante, de acercarse a la historia real 
por múltiples materiales biográficos.  
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físicos e sociais, a serem conjugados na primeira pessoa do singular, em tempos e 

contratempos” (PINEAU e Le GRAND, 2012, p. 16. Grifo dos autores).  

A seguir apresentamos o layout que criamos para apresentação da proposta de 

escrita do récit de vie no instrumental de pesquisa. 

Figura 6-Proposta para narração do Récit de vie.  

 

 

Na apresentação em foco buscamos figurar o processo relacional entre mimese I 

e mimese II, uma vez que antes que a intriga se estabeleça no fazer narrativa há um 

mundo ético que a precede e que, portanto, a referencia. Desse modo, a mimese 

proporciona a ligação entre esse mundo cultura (ainda pré-figurado) e o mundo narrado 

(figuração mediante construção narrativa). Logo, a ligação se estabelece a priori com 

essa base pré-narrativa:  

Vê-se qual é, na sua riqueza, o sentido de mimese I: imitar ou 
representar a ação, é primeiro, pré-compreender o que ocorre com o 
agir humano: com sua semântica, com sua simbólica, com sua 
temporalidade. É sobre essa pré-compreensão, comum ao poeta e a 
seu leitor, que se ergue a tessitura da intriga e, com ela, a mimética 
textual e literária [...] A despeito da ruptura que ela institui, a literatura 
seria incompreensível para sempre se não viesse a configurar o que, na 
ação humana, já figura (RICOEUR, 1994, vol I, p. 101). 

Assim sendo, “o poeta não acha somente no seu fundo cultural uma 

categorização implícita do campo prático, mas uma primeira formalização narrativa 

desse campo” (RICOEUR, 1994, vol I, p. 79). Esse mundo ético se apresenta, pois, 

Fonte: elaborada pela autora 

Disponível: http://goo.gl/forms/oAl9XJAhkA 
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narrável e é, justamente, esse caráter pré-narrativo que inspira o narrador a tecer a sua 

intriga na ação narrativa.   

Chegamos à mimese II, que é posta por Ricoeur (1994) como assumindo a 

função de mediadora, derivada do caráter dinâmico da operação de configuração.  

Esse caráter mediador se configura, pelo menos por três motivos, os quais são 

elencados por Ricoeur (1994): a) há uma mediação entre acontecimentos individuais e 

uma história considerada como um todo. Desse fato resulta o caráter figurativo da 

construção narrativa, uma vez que essa pluralidade de episódios passam a povoar uma 

mesma história. No entanto, como não se trata de uma mera enumeração de eventos, 

essa composição deve ser realizada numa totalidade inteligível. Em resumo, “a tessitura 

da intriga é a operação que extrai de uma simples sucessão uma configuração” 

(RICOEUR, 1994, p. 103). Assim sendo, b) a mimese II é medidora porque junto a 

tessitura compõem fatores heterogêneos e também agentes, fins, interações, meios etc. 

Segundo Ricoeur  

É esse traço que, de modo definitivo, constitui a função mediadora da 
intriga. Nós o antecipamos na seção anterior, dizendo que a narrativa 
faz aparecer numa ordem sintagmática todos os componentes 
suscetíveis de figurar no quadro paradigmático estabelecido pela 
semântica da ação. Essa passagem do paradigmático ao sintagmático 
constitui a própria transição de mimese I à mimese II. É a obra da 
atividade da configuração (RICOEUR, 1994, p. 103).  

E, finalmente, c) a mimese III é mediadora pela sua própria constituição 

temporal da narrativa, a saber, uma cronológica e uma não cronológica. A primeira 

considera a dimensão episódica da narrativa, e caracteriza a história como uma 

constituição de acontecimentos. A segunda, é a configuração de fato da história que é a 

responsável por transforma a intriga em uma história, ou seja, dão um corpo históricos 

aos fatos que serviram de inspiração desse enredo. Desse modo, é graças à ação desse 

arranjo configurante que a sucessão de acontecimentos se transforma numa totalidade 

significante.  

6.3.1.2 Autorreceptividade narrativa 

Se o texto, na sua função dialógica, cumpre a finalidade de ser enunciado e, 

portanto, lido/entregue por/a um coenunciador, a partir da leitura e apreensão do ciclo 

mimético proposto por Ricoeur (1994), percebemos que seria relevante para nossa 

pesquisa essa etapa autointerpretativa do récit de vie.  
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Nesse sentido, Ricoeur (1994) ressalta que a relação entre as mimeses não 

finaliza na tessitura da intriga, mas seu ponto de chegada é justamente o leitor, que na 

autorreceptividade narrativa, trata-se de um leitor-autor. Sendo assim, parte-se da pré-

figuração, passa-se por uma etapa construtiva e configurativa da intriga até a 

concretização do ciclo mimético no encontro do leitor-autor com o seu texto.  

Logo, temos na autorreceptividade narrativa o término desse ciclo com a última 

ação narrativa, a saber, a refiguração ou mimese III, por meio da qual se estabelece a 

“intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor. A interseção, 

pois, do mundo configurado” pelo récit de vie “e do mundo no qual a ação efetiva 

exibe-se e exibe sua temporalidade específica” (RICOEUR, 1994, p. 110). 

Desse modo, essa etapa autorreflexiva se concretiza após a configuração 

“indissociável entre a experiência e a sua (re)elaboração na condição narrativa” que, 

“enquanto abertura para revivificar e ao mesmo tempo recriar o vivido” é “central para a 

análise de relatos autobiográficos” (Carvalho, 2003, p. P. 287).  

Além disso, as afirmações de Ricoeur (2000a) sobre a identidade narrativa foram 

bastante suasórias para que a autointerpretação figurasse no instrumental de pesquisa. A 

esse respeito Ricoeur (2000a) faz suas considerações: “temos uma pré compreensão 

intuitiva deste estado de coisas: não se tornam as vidas humanas mais legíveis quando 

são interpretadas em função das histórias que as pessoas contam a seu respeito?” Ele 

afirma que o estatuto epistemológico autobiográfico comprova  essa intuição, e, por 

isso, segundo Ricoeur (2000a), parece ser plausível afirmar que a seguinte cadeia 

assertiva:  

o conhecimento de si próprio é uma interpretação, - a interpretação de 
si próprio, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e 
símbolos, uma mediação privilegiada, - esta última serve se tanto da 
história como da ficção, fazendo da história de uma vida uma história 
fictícia ou, se se preferir, uma ficção histórica, comparáveis às 
biografias dos grandes homens em que se mistura a história e a ficção. 
(RICOEUR, 2000a, P. 178). 

Desse modo, a partir dessa premissa de que o conhecimento de si mesmo se 

ancora também na autointerpretação, e, ademais, considerando o caráter de 

autoalteridade da narrativa de si (BAKHTIN, 2003; BRUNER, 2014), consideramos de 

relevo epistemológico para nossa pesquisa levar o autor do récit de vie a assumir o 

papel de leitor-autor de seus relatos tecnoautobiográficos, na perspectiva de que a 
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narrativa de si também implica um projeto de autoapresentação (FREITAS, 2015) no 

qual a primeira testemunha da ressignificação da imagem de si somos nós mesmos. 

Figura 7- Propostas para autorreflexão da incorporação das TDIC na Autorreceptividade 
narrativa.   

 

 

 Considerando que a incorporação das TDIC na vida do professor é 

desencadeadora da etapa de ruptura a partir da qual o professor se insere no mundo 

digital, a proposta inicial de autorreflexão é direcionada para o posicionamento do 

leitor-autor em relação à sua experiência de incorporação das TDIC na sua vida 

cotidiana e profissional.   

Sendo assim, foram dadas três opções, das quais o leitor-autor selecionaria a que 

julgasse ser a mais adequada à sua reação atitudinal frente à incorporação das 

tecnologias digitais. 

Os três referidos questionamentos apresentadas foram baseadas em Maia-

Vasconcelos (2003) quando a pesquisadora estabelece as noções de tempo após o 

diagnóstico da doença dos adolescentes participantes da pesquisa. Desse modo, são três 

os tempos que se configuram: a) o futuro real (depois do diagnóstico) que 

inevitavelmente acontece a partir do momento em que a notícia da doença é anunciada. 

É um futuro incógnito, como qualquer futuro, mas é o que é real a partir de sua situação; 

b) o futuro ordinário (antes do diagnóstico) que remete ao futuro planejado antes do 

diagnóstico. Embora ninguém saiba do futuro, os fatos presumem o que poderia 

acontecer se os adolescentes não estivessem doentes. Todavia sabemos que, mesmo sem 

a doença, esse futuro poderia ser diferente da experiência passada, ou pela idade do 

adolescente, ou pela própria evolução da vida; c) o futuro imaginário, no qual se 

Fonte: elaborada pela autora 

Disponível em: http://goo.gl/forms/oAl9XJAhkA 
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configura claramente o desejo de voltar a uma situação conhecida, o passado. Este 

futuro é considerado pelos adolescentes como um sonho de (re)viver uma vida que eles 

já conhecem sem as restrições seu estado atual de enfermidade. 

A proposta de Maia-Vasconcelos (2003) resultou nas seguintes analogias e, por 

conseguinte, nas seguintes postulações para o nosso instrumental de pesquisa: futuro 

real – após estágio de ruptura, o uso das tecnologias é assumido como fato 

extraordinário/singular, é implementado esforço de adequação o mais rápido possível, o 

ritmo das mudanças tendem a ocorrer numa dinâmica mais rápida que às adaptações de 

uso das TDIC; futuro ordinário – após estágio de ruptura, o uso das tecnologias é 

assumido como fato ordinário/comum, não é considerado esforço na adequação às 

tecnologias digitais, o ritmo das mudanças é acompanhado paulatinamente às 

adaptações de uso das TDIC; futuro imaginário – após estágio de ruptura, o uso das 

tecnologias não assumido como fato, nega-se, portanto, necessidade de adequação às 

TDIC. 

Figura 8-Propostas para autorreflexão da imagem docente na Autorreceptividade 
narrativa.   

 

 

Fonte: elaborada pela autora 

Disponível em: http://goo.gl/forms/oAl9XJAhkA 
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Nesse segundo momento, os pontos levam o participante a autointerpretação da 

imagem de si ressignificada no récit de vie. Sendo assim, o leitor-autor é levado a 

refletir sobre sua imagem docente considerando sua experiência docente antes e depois 

das tecnologias digitais.  

Ao interpretar a sua própria narrativa tecnoautobiográfica, anteriormente 

produzida, o(a) professor(a) é levado(a) a perscrutar a projeção que fez da imagem de si 

e sua relação antes e depois da incorporação das TDIC na sua vida. Podemos, ademais, 

a partir da autointerpretação do leitor-autor depreender o papel das TDIC nesse processo 

ressignificativo da imagem de si e, finalmente, obter o conceito de ser docente 

estabelecido para si na pós-modernidade, mediante a experiência profissional com as 

TDIC. Sendo assim, a autorreceptividade permite ao/à professor(a) mediante sua ação 

autorreflexiva e do “saber que dela deriva” apropriar-se de sua própria vida 

(LARROSA, 2002, p. 25) clivada pelas tecnologias digitais.  

6.3.1.3 Entrevista clínica 

A interação com os participantes da pesquisa também se deu por meio da 

entrevista clínica98 (MAIA-VASCONCELOS, 2005), disponibilizada para resposta na 

versão digital online e assíncrona.  Maia-Vasconcelos (2005) afirma que para que seja 

considerada clínica, a entrevista deve repousar na relação recíproca de confiança e 

cooperação autêntica entre os dois protagonistas: narrador e narratário. O narrador é 

percebido pelo narratário como aquele que detém o saber, e, portanto, o mais 

competente. De modo que a relação inicial entre ambos é de “dependência alienante”. 

Destarte, para que se cumpra o propósito clínico essa relação deve ser invertida, porque, 

de fato, “é o narratário que está em busca de um conhecimento do narrador”, que ele 

(narratário) não tem (MAIA-VASCONCELOS, 2005, p.32). 

 

 

 

 

 

                                                            
98 O método de entrevistas clínicas (cf. sentido piagentiano e as precauções inerentes, na introdução de A 
representação do mundo para a criança, Alcan 1926) participa da reabilitação do eu nas Ciências 
Humanas. Sua aparência de facilidade não deve iludir – ela é igualmente exigente e consumidora de rigor 
que os outros métodos – tanto que não permite a segurança própria do tratamento quantitativo, e se 
constrói a si mesma paulatinamente à medida que avança (MAIA-CASCONCELOS, 2005, p. 27). 



146 
 

Figura 9- Entrevista clínica: 

Passagem da relação vertical e unívoca para a relação horizontal e recíproca  

 

 

 As entrevistas clínicas costumam ser gravadas. Todavia, nossa opção de 

abordagem dos participantes foi por meio de postagem on-line. Sendo assim, a nossa 

interação com o participantes da pesquisa se deu de forma assíncrona. Mesmo assim, 

sabemos que cada professor que se disponibilizou a participar da pesquisa, interagiu 

“com seu backgroud educacional e formativo, seu estatuto, seu sistema de crenças e 

valores em ligação com seu sexo sua idade, sua pertença sociocultural, sua história, seus 

erros e acertos, seus valores, gostos e seus costumes individuais” (MAIA- 

VASCONCELOS, 2005, p. 33). 

6.4 Coleta de dados  

Dada as múltiplas especificidades da Web 2.0, conceito proposto por Tim 

O’Reilly e o MediaLive International, Machado (2009, p. 03) revela que “a Web 2.0 

pode ser considerada uma nova concepção, pois passa agora a ser descentralizada, onde 

o sujeito torna-se um ser ativo e participante sobre a criação, seleção e troca de 

conteúdo postado em um determinado site por meio de plataformas abertas”.   

Sendo assim, optamos por postar em áreas públicas da Web nosso convite 

(conforme figura 10) aos professores para participação na nossa pesquisa de Doutorado. 

A versão em português foi postada na nossa página do Facebook, nos grupos dos quais 

participamos99.  

                                                            
99PPGL/UFC: https://www.facebook.com/groups/ppgl.ufc/. PosLA (UECE): 
https://www.facebook.com/groups/432484423431654/ Tecnologias Digitais na Educação: 
https://www.facebook.com/groups/1476556489263128/ TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO - 
FA7: https://www.facebook.com/groups/378202532253938/ TUTORES UAB-UFC: 

Fonte: Maia-Vasconcelos (2005, p. 32) 
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Também divulgamos nossa pesquisa no VI Congresso Internacional de Pesquisa 

(Auto)biográfica - VI CIPA, realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 

16 a 19 de novembro de 2014 no Rio de Janeiro.  

Figura 10- Convite para participação da pesquisa.  

 

 

 

A versão em espanhol do instrumental foi postada no fórum de discussão 

permanente da Organização dos Estados Ibero-americanos – OEI (conforme figura 11). 

                                                                                                                                                                              
https://www.facebook.com/groups/451270584958071/ Congresso Iberoamericano de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação: https://www.facebook.com/groups/771007672939161/ 
PROFESSORES DO ESTADO DO CEARÁ: https://www.facebook.com/groups/professoresdoceara/  

Fonte: elaborada pela autora 

Disponível em: http://goo.gl/forms/oAl9XJAhkA
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A OEI100 se destaca por impulsionar iniciativas importantes para o desenvolvimento da 

Educação, da Ciência e da Tecnologia na região. Dentre elas se destaca o Instituto 

Ibero-americano de TIC e Educação, IBERTIC, com sede em Buenos Aires, Argentina, 

que com base nas políticas educativas da região recupera e potencializa uma das linhas 

históricas do trabalho da OEI: o projeto Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Também tivemos a oportunidade de divulgar nossa pesquisa no Congresso Ibero-

americano de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, realizado nos dias 12, 13 e 14 

de novembro de 2014, na cidade de Buenos Aires-Argentina. 

 

Figura 11-Convite para participação da pesquisa – OEI.  

 

 

Sendo assim nosso instrumental de coleta do corpus esteve publicado online 

pelo Google Docs no período de outubro de 2014 a janeiro de 2015 e obteve 37 

participações de professores, dentre as quais, 32 foram realizadas por brasileiros e cinco 

foram realizadas por estrangeiros na versão em língua espanhola.  

6.5 O universo da pesquisa  

Inicialmente, pensamos em restringir a participação à nossa pesquisa a 

professores do ensino básico. Todavia, a possibilidade de estender nosso universo de 

pesquisa a professores de outros níveis de ensino nos pareceu bastante instigante, uma 

                                                            
100Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e Cultura: 
http://www.oei.es/index.php  

Fonte: http://www.caeu.org/dotlrn/clubs/congresoiberoamericanodecienciatecnologain 
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vez que a inserção das tecnologias na sala de aula não é um fenômeno social restrito às 

salas de aula de ensino básico. Mas abrange as mais diversas esferas educacionais.  

Sendo assim, redimensionamos nosso universo de pesquisa de maneira a 

contemplar a participação do professor, independente da sua área de atuação e/ou 

modalidade de ensino. Adotamos, no entanto, como requisito para ser participante, que 

o professor apresentasse um relato de experiência de atuação docente frente ao uso de 

tecnologias digitais como artefato pedagógico. 

A composição do universo da pesquisa concebem um conjunto de decisões 

éticas e planejar estratégicas: quais sujeitos? Como convidá-los para a pesquisa? 

Ademais, devem-se respeitar parâmetros e interesses da investigação (BOLÍVAR, 

DOMINGO e FERNANDEZ, 2001, p. 148).  

Considerando, pois, estes pressupostos, os critérios estabelecidos para 

participação na pesquisa passam a ser elencados:  

a) apresentar perfil docente cujas faixas etárias compreendam o intervalo do 

início da década de 1960 ao início da década de 1990.  

Nesse intervalo de quatro décadas, temos uma amostragem que apresenta professores 

com idade de menos de 25 e de mais de 50 anos. Essa faixa etária corresponde em 

média ao início da carreira e ao tempo aproximado de aposentadoria docente. Atrelado à 

relação da faixa etária temos o tempo de magistério e a formação docente ao longo da 

carreira, sobretudo a atitude tomada por esse docente frente à sua experiência inicial 

com o uso das TDIC. 

b) Apresentar experiência de trabalho com as TDIC.  

Esse critério é essencial para composição do nosso corpus, dado o objetivo central 

norteador da pesquisa. Vale salientar, no entanto, que quando nos referimos ao termo 

experiência docente frente ao uso das TDIC, remetemos ao fato de o professor ter 

acesso a essa referida tecnologia e empregá-la em sua práxis pedagógica. Não 

necessariamente, estamos valorando a respeito de sua habilidade e/ou não habilidade no 

uso e apreensão de tais recursos. Não é objetivo nosso avaliar, tampouco, mensurar a 

habilidade no manuseio dessas ferramentas por parte dos professores participantes da 

pesquisa. Interessa-nos, sim, apreender seu sentimento desejo de (re)descoberta de si no 
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mundo agora “digital”, sua reação inicial e atitude diante dessa realidade pedagógica de 

inserção das TDIC no universo educacional.  

Ademais, buscamos a capacidade de o professor refletir sua práxis e vivência 

docente no contexto de ensino pós-moderno, além de discorrer especificamente sobre a 

relação entre a busca por adequação à práxis pedagógica mediada por artefatos 

tecnológicos e a ressignificação da imagem de si e, consequentemente, de sua docência.  

c) Concordar em participar da pesquisa voluntariamente e responder 

satisfatoriamente às proposições do instrumental de pesquisa. 

Atenderam ao nosso convite de participação na pesquisa 37 professores, dentre 

os quais 32 são professores brasileiros, 3 são professores mexicanos, 1 professor 

colombiano e 1 professora argentina. O universo contempla ao todo 4 gerações, a saber, 

a década de 60 (10 professores), a década de 70 (10 professores), a década de 80 (14 

professores) e a década de 90 (3 professores).   

Ressaltamos que cada participante da pesquisa respondeu voluntariamente ao 

nosso convite, acessou nosso instrumental de pesquisa no momento que julgou 

favorável e o fez com toda liberdade de expor seus posicionamentos, com o direito 

assegurado de não ser necessário à sua participação a divulgação de sua identidade. 

6.5.1 Delimitação do universo da pesquisa 

Nessa subseção buscamos definir a delimitação do universo da pesquisa 

conforme objetivo de pesquisa já apresentado. Trata-se, portanto, de uma amostra 

selecionada e não casual (MINAYO, 2014).  

Inserida no âmbito de uma pesquisa qualitativa, que não tem no critério 

numérico seu fator essencial para garantir sua representatividade, mas se ancora na ideia 

de inclusão de sujeitos na pesquisa a partir da indagação: “quais indivíduos sociais têm 

uma vinculação mais significativa para o problema a investigado?” (MINAYO, 1992, 

2014, p. 48) e considerando o perfil apresentado para participação na pesquisa, foram 

selecionados em média 50% do número total de participantes pertencente a cada faixa 

etária fixada como parâmetro, considerando-se que o “universo em questão não são os 

sujeitos em si, mas as representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e 

atitudes” (MINAYO, 2014, p. 48 – grifo da autora). 
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Destarte, os critérios estão intrinsicamente ligados ao nosso objeto de estudo e 

seguem uma lógica que busca lançar luz para nossa investigação qualitativa. Desse 

modo, para as escolhas das narrativas consideramos os critérios plausibilidade e 

credibilidade na perspectiva de que não buscamos um número de narrativas de acordo 

com a lógica da estatística matemática, tampouco há o interesse por uma generalização 

formal, mas “por em evidência significados singulares de determinados casos, que, não 

obstante, podem proporcionar compreensão de outros similares, e, assim, poder 

generalizar em algum grau”. Sendo assim, o essencial na escolha dos récits de vie, mais 

que a questão da representatividade, importa a pertinência. Metodologicamente, a 

plausibilidade e a credibilidade são atestadas mediante “o grau de compreensão 

plausível que garante o relato, dentro de um grupo social ou profissional, do que 

queremos conhecer” (BOLÍVAR, DOMINGO e FERNANDEZ, 2001, p. 131). 

Bertaux (2010) destaca que a vida de uma pessoa, em particular, pode apresentar 

interesse científico, na medida em que reflita e contribua para esclarecer situações 

sócio-históricas, estrutura social e ou condições de vidas determinadas. A esse respeito 

Ferrarotti (2010, p. 45) usa a formulação de “universal singular” de Sartre, para abordar 

o que chama de núcleo da paradoxa epistemologia do método biográfico, “cada 

indivíduo representa a reapropriação singular do universo social e histórico que lhe 

rodeia, podemos conhecer o social partindo da especificidade irredutível de uma práxis 

individual”. 

Sendo assim, chegou-se ao número limite de 20 professores participantes “por 

inclusão progressiva (sem demarcar a priori o número de participantes)” que foi 

concluída pelo critério de saturação, ou seja, “quando as concepções, as explicações e 

sentidos atribuídos pelos sujeitos começam a ter uma regularidade de apresentação”. A 

atribuição desse número de participantes não se ancora em atitudes de valorização e/ou 

escolha de melhores composições de récits de vie, mas, sobretudo, baseamo-nos na 

impossibilidade metodológica de demarcar quantitativamente o tamanho da amostra que 

representaria a totalidade do universo do objeto de estudo em questão (MINAYO, 2014, 

p. 48). 

O universo delimitado da pesquisa compreende a participação de 20 professores, 

sendo 5 participantes da  década de 1960; 5 participantes da década de 1970; 8 

participantes da década de 1980 e 2 participantes da década de 1990. 
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6.5.2 Codificação dos participantes 

A partir dos dados fornecidos on-line pelos professores foi elaborada uma 

codificação alfanumérica para identificação dos participantes no corpus da pesquisa.  

A ordem de respostas recebidas foi considerada para numerar as 

tecnoautobiografias. Sendo assim, a tecnoutobiografia 1 foi codificada de TAB1 e assim 

sucessivamente com as demais 36 recebidas on-line. 

Cada código de participante passa a ser explicitado conforme descrição seguinte: 

 Professor de Instituição de Ensino Básico Pública – PIEBPL. 

 Professor de Instituição de Ensino Básico Privada – PIEBP  

 Professor de Instituição de Ensino Superior Pública – PIESPL. 

 Professor de Instituição de Ensino Superior Privado – PIESP. 

 Professor de Instituição de Ensino Pública – PIEPL. 

 Professor de Instituição de Ensino Privada – PIEP.   

 Professor de Instituição de Ensino Básico e Superior Públicas – PIEBSPL. 

 Professor de Instituição de Ensino Básico Privada e Pública – PIEBPPL. 

6.6 O desenho da pesquisa e os procedimentos organizacionais dos dados. 

Dar sentido aos dados autobiográficos coletados implica na necessidade de um 

ajuste entre aporte teórico que fundamenta a análise e a metodologia que subsidia a 

organização e apreensão de sentido do corpus da pesquisa. A esse respeito, Bolívar, 

Domingo e Fernandez (2001, p. 123) salienta, ao citar Ya Dollard (1935), que “o 

material da história de vida não fala por si mesmo”, por isso deve ser organizado e 

conceituado.  

Bogdan e Biklen (1982) apud Silva (2013, p. 102) ressaltam que não dispomos, 

inicialmente, de dados para uma análise mais fundamentada. Portanto, faz-se necessário 

organizar sistematicamente o corpus da pesquisa para compreendê-lo melhor. Essa 

sistematização requer mais prática, a princípio, do que mesmo a própria análise. 
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A partir dessa abordagem inicial, partimos para a catalogação dos dados da 

pesquisa, conforme observância aos critérios estabelecidos para delimitação do corpus. 

Um arquivo foi criado para agrupar o corpus selecionado para a pesquisa. A partir dessa 

seleção foram realizadas inúmeras leituras para que pudéssemos articular o sentido da 

investigação considerando todos os meandros que interligam o processo analítico do 

corpus da pesquisa, uma vez que essa etapa compreende uma fase importante para 

posterior interpretação dos dados coletados, e, por conseguinte, um passo importante 

para se chegar à resposta das questões de pesquisa. Ademais, o tratamento e 

sistematização dos dados objetivam ampliar o conhecimento sobre a temática da 

pesquisa, além de articulá-lo ao contexto cultural na qual ela se insere (MINAYO, 

2013). 

As informações foram elencadas de modo que pudéssemos conhecer a geração a 

qual pertence o professor, há quantos anos ele leciona, qual a sua formação acadêmica 

e, considerando que não classificamos, a priori, nenhum grupo específico de 

professores, explicitamos também o Estado no qual esse professor desenvolve sua 

práxis pedagógica. 

Bolívar, Domingo e Fernandez (2001, p. 121) afirmam que os princípios teóricos 

do enfoque narrativo se apresentam como um modo próprio de investigar, portanto, ele 

requer uma metodologia que seja sensível ao caráter polifônico do discurso narrativo, 

sua complexidade e sequência temporal e que privilegie o contexto. 

Desse modo, o princípio norteador da nossa análise circunscreve-se na mediação 

entre a história individual e a história social. Os relatos de vida são sempre individuais, 

todavia se trata de compreender a personalidade de uma pessoa por meio do relato que 

ela faz de sua vida. E isso contribui para que possamos compreender o próprio contexto 

social, assumindo o pressuposto de que o indivíduo é produto de uma história.  

A análise dos dados autobiográficos exigem determinados passos 

metodológicos101. Bolívar, Domingo e Fernandez (2001, p. 193) ressaltam após a coleta 

dos dados na fase exploratória da pesquisa, que se proceda, por meio de um viés 

interpretativista, a organização dos dados da pesquisa que devem obedecer ao critério da 

                                                            
101 O passo inicial metodológico proposto foi proceder às transcrições das entrevistas narrativas. Todavia, 
nosso corpus não foi gravado o que implica na não necessidade de empreendermos essa tarefa inicial. 
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semelhança ou informações afins. Optamos por organizar de duas maneiras distintas os 

dados da pesquisa.  

Na primeira catalogação, consideramos como informações afins todos os dados 

relacionadas individualmente a cada participante, esse procedimento nos daria uma 

visão holística de cada professor. Foram criados, inicialmente, 4 grupos de acordo com 

a faixa etária dos participantes (década de 1960, década de 1970, década de 1980 e 

década de 1990).  Em seguida os dados individuais de cada participante foram 

selecionados e organizados. Sendo o primeiro agrupamento responsável por elencar as 

informações gerais (cidade,formação, tempo de serviço, faixa etária, descrição da 

instituição de trabalho) tendo em vista a construção do perfil na perspectiva individual. 

Os demais agrupamentos foram dispostas de maneira a estabelecer 3 relações dos 

participantes com as TDIC:  autoimagem docente (autoimagem docente frente ao uso 

das TDIC), práxis docente (uso das tecnologias digitais) e  ressignificação docente 

(relação docência e uso das TDIC).  

Na segunda catalogação, os dados foram organizados de acordo com tripartição 

das narrativas tecnoautobiográficas na coleta do corpus, a saber, o récit de vie, a 

autorreceptividade narrativa e a entrevista clínica. Sendo assim, primeiramente foram 

selecionados os récits de vie dos professores. Em seguida organizamos os dados 

provenientes da autorreceptividade narrativa e por fim organizamos os dados fornecidos 

pela entrevista clínica.  

Inicialmente, catalogamos as informações gerais (perfil social dos professores), 

tendo em vista a construção do perfil do grupo pesquisado na perspectiva coletiva de 

todos os participantes, em uma tabela única. Depois, elencamos os récit de vie dos 

participantes já devidamente codificados.  Dispusemos, em seguida, as informações 

provenientes da autorreceptividade narrativa de maneira a podermos visualizar num 

mesmo arquivo a autobiografia do professor e sua autointerpretação.  

Na catalogação dos dados da entrevista clínica, subgrupos foram criados de 

maneira a obedecer ao critério da afinidade nas respostas dos participantes.  

Dessa maneira, finalizamos nossa primeira etapa metodológica, que como 

descrito, compreendeu os procedimentos de catalogação e organização do corpus, 

realizada mediante inúmeras leituras para que pudéssemos articular o sentido da 
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investigação considerando todos os meandros que interligam o processo analítico do 

corpus da pesquisa, uma vez que essa etapa compreende uma fase importante para 

posterior interpretação dos dados coletados, e, por conseguinte, um passo importante 

para se chegar à resposta das questões de pesquisa.  

Após essa organização inicial do corpus, passamos a segunda etapa 

metodológica, cujo objetivo é traçar os meandros da análise dos dados de caráter 

essencialmente qualitativo, inspirada e adaptada da proposta de investigação (auto) 

biográfica de Bolívar, Domingo e Fernandez (2001). 

Elaboramos nessa fase o desenho metodológico do nosso objeto de pesquisa, que 

dialoga com três vertentes subjacentes à nossa pesquisa (exigências educacionais de uso 

das TDIC, ressignificação da imagem de si, autorreflexão da práxis) e, por conseguinte, 

agrega os três objetivos específicos que nos permitem operacionalizar a problemática 

geral da nossa tese a partir de três matrizes narrativas:o récit de vie, a autorreceptividade 

narrativa e a entrevista clínica.  

     

 

 

Bolívar, Domingo e Fernandez (2001, p. 124) destacam como princípio 

metodológico das narrativas autobiográficas a necessidade de se efetuar uma mediação 

entre a história individual e a história social: “o social se constitui no pessoal, a 

Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 12- Desenho metodológico da pesquisa 
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singularidade de uma história pessoal pode ser uma via de acesso ao conhecimento do 

social em que está imerso o que se viveu”. Embasada nesse princípio de mediação entre 

a história individual e a história social, passamos a apresentar nossa proposta de análise 

para essa segunda etapa.  

Tendo em vista todas as questões que remetem à epistemologia das narrativas 

autobiográficas, quer seja de natureza metodológica (vista como método de 

investigação), quer como processo de formação e ressignificação da imagem docente ou 

como fenômenos linguísticos (narração), destacamos a importância dessa abordagem 

para os estudos nas Ciências humanas, e, por conseguinte, também para nosso 

referencial metodológico aqui evidenciado. 

Se observada a relação de (mesma) identidade estabelecida pelo pacto 

autobiográfico (LEJEUNE, 2014) entre autor – professor – narrador, temos a narrativa 

tecnoautobiográfica apreendida de modo tripartido: pelo récit de vie, pela 

autorreceptividade narrativa e pela entrevista clínica, todos dialogando entre si e cada 

uma cumprindo sua função específica no processo investigativo. 

Dessa maneira, lançando luz sobre a nossa problemática de pesquisa, nosso 

segundo procedimento analítico recai sobre as três relações de apreensão da narrativa 

tecnoautobiográfica docente com respectivas seções de análises de dados na disposição 

que passamos a apresentar: a) autorreflexão sobre a práxis pedagógica, por meio da 

entrevista clínica, com o objetivo de perscrutar a influência contextual pós-moderna e  o 

desafio de adequação à atual conjuntura educacional; b) investigamos a (re)invenção de 

si e os rastros de vivência tecnológica deixados pelos narradores, em seus récits de vie, 

que possam evidenciar o processo metamórfico de corporificação tecnoautobiográfica 

frente às mudanças vivenciadas na busca por adequação ao uso das TDIC na vida 

cotidiana e profissional desses professores; e, finalmente, c) por meio da 

autorreceptividade narrativa, na qual o professor empreende um olhar analítico sobre si 

mesmo, pretendemos apreender a interpretação da narrativa de si, além da definição de 

sua existencialidade singular-plural (Josso, 2007) como docente no contexto 

educacional pós-moderno. Nessa imbricação das narrativas tecnoautobiográficas, 

buscamos indícios linguísticos que, na relação estabelecida entre a ressignificação da 

imagem de si, a incorporação das TDIC e a autorreceptividade narrativa, possam lançar 
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luz sobre a constituição do ethos docente na posterior interpretação e generalização dos 

resultados da pesquisa.  

6.7 A análise intuitiva e os procedimentos de criação interpretativa dos dados. 

Operacionalizar esse estágio de interpretação constitui num desafio e equivale ao 

instante hermenêutico e, apenas para fins analíticos, tomamos o material da 

apresentação social como um conjunto separado, a ser tecnicamente trabalhado. “O 

material escrito posteriormente já pode ser cuidadosamente analisado: frases, palavras, 

adjetivos, concatenação de ideias, sentido geral do texto”. (MINAYO, 2014, p. 234). 

Bolívar, Domingo e Fernandez (2001, p. 199) ressaltam que a análise dos dados 

inicia-se a partir do momento em que se ordenam os dados, selecionam-se as 

informações afins e criam-se títulos (e subcategorias) para elencá-las.  

Seguimos algumas etapas na catalogação dos dados para análise na tese. 

Inicialmente, criamos um arquivo no word intitulado de corpus selecionado. O referido 

arquivo foi copiado do Google drive, onde as respostas do instrumental estavam 

armazenadas. No intuito de mapear nosso corpus, criamos algumas estratégias para 

visualização dos fenômenos linguísticos que nos interessava apreender no corpus em 

foco. Desse modo, procedemos na categorização que apresentamos a seguir: 

Quadro 6-Categorias de mapeamento do corpus 
Legenda  Categorização 

 sentimento de si/ imagem de si. 

 contexto/ influência das tecnologias. 

 eventos marcantes na trajetória. 

 experiência/práxis com as tecnologias. 

 valoração sobre o uso das TDIC. 

Sublinhado marcas de experiências com as TDIC. 

Negrito corporificação tecnoautobiográfica. 

Itálico habitus tecnológico (alinhado às pressões modernas – 
INQUIETAÇÃO traduzida na busca constante por atualização 
tecnológica).  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Em seguida, criamos um quadro oragnizativo que apresentamos em seguida. O 

quadro é composto pelo perfil geral do participante. Elaboramos uma organização 

retórica dos conteúdos a partir das relações das TDIC e a emergência do ethos docente : 

a tessitura entre autoimagem, práxis e (re)significação docente. Em vista disso, 

elencamos três aspectos relacionados especificamente às novas tecnologias: TDIC e 

autoimagem docente; TDIC e práxis docente e TDIC e (res)significação docente. 

Quadro 7- TDIC e ethos docente - tessitura entre autoimagem, práxis e ressignificação 
 docente 
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REAÇÃO INICIAL ÀS TECNOLOGIAS  
 
ATITUDE DIANTE DA SUA EXPERIÊNCIA COM AS TDIC 
 

AUTOIMAGEM DOCENTE ANTES DAS TDIC 
 

RELAÇÃO: TECNOLOGIA E AUTOIMAGEM DOCENTE  
 

 DOCÊNCIA E TDIC: O PROFESSOR AUTODEFINIDO 
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USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS  
Usa ou já usou tecnologia digital na aula? (  ) SIM (  ) NÃO  
DESCRIÇÃO:  
Sente-se cobrado a adquirir constantemente novos 
conhecimentos na área da informática e das TDIC? (  ) SIM (  ) 
NÃO 
JUSTIFICATIVA:  
Você faz ou já fez algum curso que visava ao seu 
aperfeiçoamento no uso das TDIC em sala de aula? (   ) SIM (  ) 
NÃO  
CURSOS: Não fez cursos. 
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do
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nt
e  DOCÊNCIA E TDIC: (RE)SIGNIFICAÇÃO DO PROFESSOR

A práxis pedagógica mediada por artefatos tecnológicos faz 
surgir um novo professor? (  ) SIM (  ) NÃO 
JUSTIFICATIVA:  

Fonte: elaborado pela autora 

A partir da legenda apresentada e do quadro organizativo, lançamos-nos  

especificamente sobre a leitura dos dados da pesquisa no intuito de identificarmos nas 

narrativas tecnoautobiográficas dos professores informações que nos remetessem às 

suas vivências com as TDIC, no seu cotidiano e na sua vida profissional, procuramos 

apreender como o mundo tecnologizado, no qual eles estão inseridos, de certo modo os 
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afeta. Conhecer as experiências significativas que marcaram suas rupturas e travessias. 

Apreender, pela narrativa (tecno)autobiográfica, como esse professor se metamorfoseia 

à medida que mundo no qual ele vive também se transforma.  

Nessa perspectiva, lançamos luz para o récit de vie dos participantes e, assim, 

norteamos nossa análise intuitiva do corpus a partir de Josso (2007, p. 221): 

Cada história é trabalhada visando perceber os momentos de 
articulação, muitas vezes fundadores, os valores que orientaram as 
escolhas, os registros das ciências do humano nos quais as 
experiências são relatadas, as dialéticas que permitem compreender as 
orientações gerais de uma vida, as atitudes e aprendizagens do sujeito 
nas situações, nos acontecimentos, nos encontros e nas atividades 
impostas ou escolhidas ao longo da vida. 

Nosso fio argumentativo repousa na perspectiva da existencialidade singular-

plural (JOSSO, 2007) e na possibilidade de compreender, por meio da narrativa de si, 

as problemáticas ligadas à vida cotidiana do narrador inserida em uma sociedade 

cambiante.   

Posteriormente,  esquematizamos uma prévia análise da autorreceptividade 

narrativa, o qual apresentamos a seguir. Como pretendíamos perscrutar a relação TDIC 

e imagem docente, o fizemos na perspectiva de antes e depois da inserção dessas 

tecnologias na vida profissional docente. 

 

 

 

 

Em princípio,  buscamos caracterizar o perfil saliente na autorreceptividade 

narrativa a partir da autoimagem docente que a análise de si poderia nos revelar. De 

modo específico, traçamos o perfil de antes e depois separadamente. 

1. AUTOIMAGEM DOCENTE E TDIC. 

 

 

 

Depois das TDIC – [caracterizar perfil]. 

Antes das TDIC – [caracterizar perfil]. 

A posteriori A priori 

TDIC 

Imagem docente 
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Em seguida, no nosso segundo passo, analisamos a relação que o professor 

estabeleceu entre sua imagem docente e o uso das TDIC, de maneira que pudéssemos 

compreender a gênese de seu raciocínio ao estabelecer seu posicionamento e 

conceituação de sua imagem antes e depois do uso das tecnologias digitais. 

2. RELAÇÃO: TECNOLOGIA E AUTOIMAGEM DOCENTE  

Imagem docente: [análise a partir da autorreceptividade narrativa]. 

Nosso último, e terceiro, passo consistiu em investigar o conceito que cada 

professor atribuiu a si mesmo a partir de sua autointerpretação a respeito de seu papel 

docente desempenhado na pós-modernidade.  

3. DOCÊNCIA E TDIC: PROFESSOR AUTODEFINIDO. 

Imagem docente: [análise a partir da autorreceptividade narrativa]. 

Além disso, concomitante aos três passos seguidos, intentamos examinar o 

posicionamento do professor em relação às TDIC, a saber, o discernimento desse 

professor no que diz respeito ao papel que ele atribuiu às tecnologias na sua vida 

profissional.  

- Posicionamento em relação às TDIC: [análise a partir da autorreceptividade narrativa]. 

Essa particularidade, posteriormente, mostrou-se bastante pertinente na 

composição do ethos docente frente ao uso das tecnologias.   

A organização e sistematização prévia dos dados não se encerraram nessas 

ações. Posteriormente, passamos à etapa de “retraduzir” os dados. Nela, voltamos mais 

uma vez ao corpus. Desta feita, nossa análise intuitiva buscou apreender regularidades, 

subjetividades e particularidades presentes nos récits de vie que possibilitem agrupar 

categorias suficientes ricas, que nos permitissem, entrar na lógica interna de como o 

participante categorizou sua vida e o mundo no qual está inserido (BOLÍVAR, 

DOMINGO E FERNANDEZ, 2001, p. 199).  

Por meio de uma leitura mais atenta e uma nova aproximação com o objeto de 

pesquisa (MINAYO, 2014, p. 233), procuramos apreender, as categorias de análise 

emergentes do corpus. Para tanto, elaboramos um segundo arquivo intitulado corpus 



161 
 

selecionado: categorias de análise. Nesse arquivo, o corpus também foi separado por 

gerações.  

As análises prévias foram direcionadas na perspectiva de que “cada situação de 

vida está não apenas vinculada a uma história de vida única de cada indivíduo” mas 

também está “atravessada pelo contexto histórico com suas ideologias e aspectos sociais 

memorizados socialmente” (SIQUEIRA, 2014, p. 105). 

Destarte, as referidas categorias emergiram da regularidade linguística presente 

nas narrativas tecnoautobiográficas dos professores que, embora não pertençam 

especificamente ao mesmo lócus laboral, apresentam em comum o fato de vivenciarem 

a incorporação das TDIC no seu cotidiano pessoal e profissional.   

 Passamos, pois, a apresentar nossas categorias analíticas, as quais chamamos de 

categorias de sentido. Apresentamos separadamente as categorias das lógicas do 

sensível e do circunstancial. Respectivamente, as primeiras relacionadas ao processo de 

ruptura e a segunda, ao processo de travessia. Embora salientemos que essa divisão é 

apenas didática, uma vez que processualmente ruptura e travessia se dão de maneira 

imbricada.  

 Passemos às categorias da lógica do sensível: 

Da existencialidade singular-plural apreendemos o que chamamos de categorias da 

lógica do sensível: 

 Da lógica singular emerge o sentir DESEJO/QUERER (da ordem das vontades 

particulares/subjetivas). 

 Da lógica plural emerge o sentir DIFICULDADE/ NECESSIDADE (da ordem 

das obrigações geral/objetivas).  

Pormenorizando processualmente a constituição das categorias da lógica do 

sensível, temos:  

a) a decisão pelo uso das TDIC mediante o DESEJO ancorado no QUERER 

desbravar novos horizontes tangenciados por essas tecnologias digitais; 

portando, um processo que correpondeu a uma vontade particular do 

indivíduo.  
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b) a decisão pelo uso das TDIC mediante transposição de DIFICULDADE 

ancorado na NECESSIDADE de adequação à sociedade tecnologizada; 

portando, um processo que correpondeu a uma obrigação geral.    

E, por fim, as categorias da lógica do cirscuntancial:  

 Do tempo pós-moderno (em plena mutação) apreendemos o que chamamos de 

categorias da lógica do cirscuntancial: 

 Da lógica da ação e reação102 emerge o processo metamórfico ou de 

TRANSFORMAÇÃO. 

 Da lógica do ajustamento de maneira momentânea ou de maneira duradoura 

emerge a ADAPTAÇÃO.   

Pormenorizando procesualmente a constituição das categorias da lógica do 

cirscuntancial, temos:  

A circunstância que impele o sujeito à mudança, qualquer que seja sua 

ancoragem – se sujbetiva, se objetiva – inicia-se a partir da ruptura de incorporação das 

TDIC. A priori, a ruptura exerce uma ação de natureza agonística sobre o sujeito, que, 

ao sentir-se nos bastidores da vida (MAIA-VASCONVELOS, 2003),  é impelido à 

desacomomodação e, por conseguinte à TRANSFORMAÇÃO. O ajustamento às novas 

situações vividas é paulatino e provisório, de modo a fazer emergir circunstancialmente  

a ADAPTAÇÃO. E, assim, a medida em que a decisão pela busca por atualização 

tecnológica se mantém persistente, sucessivamente novas rupturas vão delineando o 

processo metamórfico no estágio de travessia.  

Posteriormente, especificamente para mapearmos o estágio de ruptura inicial 

criamos um quadro intitulado mapeamento conceitual da ruptura. Com essa análise 

prévia, objetivávamos, a priori, perscrutar a relação que se estabelecia entre ruptura, 

busca por novos conhecimentos tecnológicos e práxis pedagógica, considerando os dois 

processos desencadeadores da ruptura: a vontade particular do indivíduo e a obrigação 

geral. 

                                                            
102 Considerando-se a dinâmica empreendida pela terceira lei de Newton ou princípio da ação e reação; 
quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage e exerce sobre o primeiro uma força de 
intensidade e direção iguais, mas sentido oposto. Fonte: http://www.explicatorium.com/CFQ9-Newton-
Lei-3.php Acesso em: 05/06/14.  
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Portanto, a partir das análises prévias que resultaram nas categorias da lógica do 

sensível, o corpus que compunha os excertos referentes à ruptura inicial dos narradores 

foi subdividido em duas categorias, a saber, 

a) Desejo de atender as necessidades de uso das TDIC ancorado na ordem das 
obrigações de uso das TDIC. 

b) Desejo de atender as necessidades de uso das TDIC ancorado na ordem das 
descobertas de uso das TDIC. 

Quadro 8- mapeamento conceitual da ruptura: obrigações de uso das TDIC 
PARTICIPANTE
/ GERAÇÃO 

POSICIONAMENTOS X USO DAS TDIC  
Obrigações de 
uso das TDIC. 

 
Relação uso das TDIC 

e Ruptura 

 
Relação uso das TDIC e docência 

Sente-se pressionado a 
usar as TDIC? 

A busca por uma práxis pedagógica mediada por 
artefatos tecnológicos faz surgir um novo 
professor? 

 (  ) S (  ) N (  ) S (  ) N   
Fonte: elaborado pela autora. 

Quadro 9- mapeamento conceitual da ruptura: descobertas de uso das TDIC 
PARTICIPANTE
/ GERAÇÃO 

POSICIONAMENTOS X USO DAS TDIC  
Descobertas de 
uso das TDIC 

 
Relação uso das TDIC 

e Ruptura 

 
Relação uso das TDIC e docência 

Sente-se pressionado a 
usar as TDIC? 

A busca por uma práxis pedagógica mediada por 
artefatos tecnológicos faz surgir um novo 
professor? 

 (  ) S (  ) N (  ) S (  ) N   
Fonte: elaborado pela autora. 

A presente organização e as categorias emergidas da análise intuitiva nortearam, 

posteriormente, as subseções de análise: 6.2. Incorporação das TDIC por uma práxis 

inovadora e consciente: entre o saber-ser professor e o saber-ensinar na era tecnológica; 

6.3.1 Da existencialidade singular-plural: entre o desejo/querer e a 

necessidade/dificuldade de uso das TDIC; 6.3.2 Da lógica da ação e reação: entre o 

processo de transformação e a (momentânea) adaptação ao uso das TDIC e 6.3.3 

Unindo as tesselas: processo metamórfico em composição e 6.4 Autointerpretação da 

imagem de si ressignificada: a ação de tomar a si mesmo como objeto de reflexão.  

Sendo assim, mediante os prévios resultados da nossa análise intuitiva, quando 

se dá a ruptura inicial com o primeiro uso das TDIC, inicia-se um estágio de travessia 

marcado por uma busca de acomodação e, consequentemente, adaptação ao uso das 

tecnologias digitais. Tal dinâmica gera uma transformação com base em diversas outras 

rupturas que vão sendo vivenciadas ao longo do percurso de uso das TDIC, de modo 
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que essa travessia se caracteriza por sucessivas acomodações e desacomodações 

decorrentes desse processo metamórfico.  

 A priori,  podemos concluir  que temos um narrador circunscrito num cenário de 

mudança e a dinâmica que parece se estabelecer nesse contexto pós-moderno é a de um 

certo ajustamento no que tange ao uso das TDIC, quer seja na vida cotidiana do 

professor, quer seja na sua  vida profissional. Desse modo, esse ajustamento, nasce de 

uma confrontação entre a lógica dos desejos individuais (desejos, anseios, expectativas) 

e a lógica das pressões coletivas (exigências educacionais modernas apresentadas no 

discurso tecnopedagógico).    
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7. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

O método de História de Vida é um método 
cientifico com toda força, validade e 
credibilidade de qualquer outro método, 
sobretudo porque revela que por mais 
individual que seja uma história, ela é 
sempre, ainda, coletiva, mostrando também 
o quão genérica é a trajetória do ser humano.  

Silva et al, 2007, p. 33,34. 

 
Nessa seção que compreende a análise do corpus da pesquisa, a organização 

retórica das subseções será alinhada de acordo com o disposto na nossa problemática de 

pesquisa. Desse modo, com exceção da subseção 7.1 O perfil dos professores autores 

dos récits de vie, as demais subseções, partirão dos objetivos específicos para o objetivo 

central de pesquisa.     

7.1 O perfil dos professores autores.  

Da amostra de 20 professores selecionados, todos trabalham em instituições 

públicas. Duas professoras trabalham em instituição de ensino básico e superior 

públicas, ambas são brasileiras. Apenas uma professora argentina leciona em instituição 

particular e pública, lecionando também nos ensinos básico e superior. Cinco 

professores lecionam em instituição de ensino superior pública, dos quais temos duas 

professoras brasileiras, uma professora mexicana e dois professores brasileiros. Doze 

professores brasileiros lecionam em instituição de ensino básico. 

Desse modo, inicialmente, apresentamos graficamente esse universo em relação 

ao país de origem e o percentual geracional. 

                    Gráfico 1- Percentual do país por participante 

 

 

              

Fonte: elaborado pela autora. 
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             Gráfico 2- Percentual geracional por participante 

 

 

Em seguida apresentamos o tempo de serviço, a formação e o fomento de uso 

das TDIC em sala em relação à instituição de trabalho de cada professor. 

     Gráfico 3- Tempo de Ensino – década de 1960 

 

      
    Gráfico 4- Tempo de Ensino – década de 1970 
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Fonte: elaborado pela autora. 
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    Gráfico 5- Tempo de Ensino – década de 1980 

 

 

                             Gráfico 6- Tempo de Ensino – década de 1990 

 

  

A geração de 1960 apresenta a maior média de tempo de serviço. Portanto, temos, nessa 

década a PIESPPL-TABES2 com 30 anos de serviço e com menos tempo de serviço 

temos o PIEBPL–TAB22 e a PIEBPL–TAB30 com apenas 1 ano de serviço, ambos da 

geração de 1990. 

Gráfico 7: Formação acadêmica  
Década de 1960 

Gráfico 8: Formação acadêmica  
Década de 1970 
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Gráfico 9: Formação acadêmica  
Década de 1980 

Gráfico 10: Formação acadêmica  
Década de 1990 

 
 

 

  

Em relação à formação acadêmica, o professor e a professora da geração de 1990 

possuem Graduação, se considerarmos a faixa etária, a qual pertencem, ambos possuem 

menos de 25 anos de idade e são recém-formados. Na década de 1970 temos uma 

professora também com ensino superior.  Na década de 1980, temos um professor e 

uma professora. Os demais professores possuem pelo menos especialização. Na década 

de 1970, um professor e uma professora com especialização, além de duas professoras 

na década de 1980. Em relação aos demais professores, temos na década de 1960, uma 

mestre, três doutoras e uma pós-doutora. Na década de 1970, uma mestre e uma pós-

doutora. Na década de 1980, dois mestres e uma mestre, uma doutora.  

Gráfico 11: Fomento do uso das TDIC em 
sala – Década de 1960 

Gráfico 12: Fomento do uso das TDIC em 
 sala – Década de 1970 

 
 

 

 
Gráfico 13: Fomento do uso das TDIC em 
 sala – Década de 1980 
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 Em relação ao ensino mediado pelas TDIC, a maioria dos professores afirmou 

que suas instituições de ensino fomentam o uso das tecnologias digitais. 

Apresentamos a seguir um pequeno perfil103 de cada professor e professora participante 

da pesquisa no intuito de explicitarmos com mais detalhes o universo da pesquisa. 

Década de 1960. 

A PIESPL-TAB1, com mais de 50 anos de idade, a professora possui pós-

doutorado, leciona numa instituição de ensino superior pública e soma 22 anos de 

experiência docente. Em relação à reação inicial ao uso das TDIC, a professora assumiu 

certa expectativa pela chegada de novos recursos. Usa as tecnologias, sobretudo, para 

manter contato com os alunos e troca de informações, envio de textos, discussões online 

sobre temas de aulas. Afirma não se sentir cobrada em relação ao uso das tecnologias e 

não fez nenhum curso específico de atualização tecnológica. 

A PIEBSPL–TAB23, também possui mais de 50 anos, leciona em instituições 

públicas de ensino superior e de ensino básico. A professora tem 22 anos de experiência 

docente. No que diz respeito ao seu primeiro contato com as TDIC, ela ficou empolgada 

com as possibilidades que se abriam, embora tenha se sentido meio impotente por não 

saber utilizá-las ou por conhecê-las menos do que os próprios alunos. Afirma sentir-se 

cobrada em relação ao uso das tecnologias embora não tenha feito nenhum curso 

específico de atualização tecnológica. Usa as ferramentas tecnológicas no trabalho 

diário de professora. Ela se intitula autodidata no uso das TDIC e as considera como um 

coadjuvante em sua formação e atuação profissionais, uma vez que essas ferramentas 

revelam mundos novos e estreitam as relações entre professores e aprendizes.  

A PIESPL-TAB7 leciona em uma instituição de ensino superior pública, é 

doutora e leciona há 23 anos, pertence à faixa etária de 46 a 50 anos. A professora 

recebeu com empolgação as novas possibilidades que se abriam com o uso das TDIC. 

Não se sente cobrada a usar as ferramentas digitais. Afirma usá-las espontaneamente, 

quando sente necessidade. Não afirmou ter realizado especificamente nenhum curso de 

aperfeiçoamento tecnológico.  

                                                            
103 Informações baseadas na entrevista clínica dos professores participantes.  
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A PIESPPL-TABES2 leciona em instituições de ensino superior, particular e 

pública. Está com mais de 50 anos e tem 30 anos de experiência laboral. A professora 

também recebeu com certo entusiasmo as tecnologias digitais, embora tenha também 

sentido certa impotência por não possuir tanto conhecimento ou por conhecê-la menos 

que os estudantes. Ela afirma sentir-se cobrada a usar as TDIC e considera que hoje é 

uma necessidade pra todo docente estar atualizado no uso e manejo desses artefatos 

tecnológicos. Dentre os cursos de aperfeiçoamento feitos pela professora estão: uso da 

lousa digital, uso de plataformas virtuais de aprendizagem (Moodle, Edu etc.), Google 

sites, acesso a bancos de informações etc. 

A PIEBSPPL–TABES5 leciona em instituições de ensino básico e superior 

particular e pública. A professora, que pertence à faixa etária entre 46 e 50anos, tem 26 

anos de carreira docente. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as TDIC e 

justifica esse posicionamento falando de suas pesquisas, a partir do Mestrado, sobre a 

aprendizagem de adultos em contexto de trabalho. Para ela, a mediação cultural e 

tecnológica de artefatos é um tema de debate permanente. Dentre os cursos de 

aperfeiçoamentos realizados pela professora estão: didática de ensino de História e de 

Ciências Sociais, Aperfeiçoamento para aulas virtuais, alfabetização acadêmica e digital 

etc.  

Década de 1970. 

A PIEBSPL-TAB2 leciona em uma instituição de ensino superior e de ensino 

básico, pertence à faixa etária entre 36 e 40 anos, tem 15 anos de carreira docente e 

possui pós-doutorado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de desconfiança 

quanto ao potencial prometido. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato 

comum. A professora afirma não se sentir cobrada a usar as tecnologias, e afirma que 

talvez seja porque está sempre falando e usando tecnologias. Ela afirma não ter feito 

feito nenhum curso, mas declara já ter ministrado muitos cursos nessa área. 

O PIEBPL-TAB8 leciona em uma instituição de ensino básico, pertence à faixa 

etária entre 36 e 40 anos, tem 13 anos de carreira docente e possui especialização. Sua 

reação inicial ao uso das tecnologias foi de uma sensação de impotência por não saber 

utilizá-los ou por conhecê-los menos do que os próprios alunos. No seu primeiro 

contato com as TDIC não assumiu que fosse necessária a adaptação, esforço e/ou 

necessidade de adequação às TDIC. O professor afirma não se sentir cobrado a usar as 
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tecnologias, uma vez que procurou acompanhar e se integrar às mudanças provocadas 

pelos usos desses recursos. Ele não informa ter feito nenhum curso específico para 

aperfeiçoamento digital. 

A PIEBPL-TAB4 leciona em uma instituição de ensino básico pública, pertence 

à faixa etária entre 41 e 45 anos, tem 8 anos de carreira docente e possui Especialização. 

Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as possibilidades que 

se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como fato extraordinário/singular. A 

professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias, e afirma que considero mais 

como autocobrança, algo como um medo de perder novidades, ficar para trás. Ela 

informa ter feito Curso de Uso da Informática na Sala de aula SMED/PBH e Pós-

graduação em Mídias na Educação. 

A PIEBPL -TAB19 leciona em uma instituição de ensino básico pública, 

pertence à faixa etária entre 36 e 40 anos, tem 4 anos de carreira docente e possui 

Ensino superior. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como fato 

ordinário/comum. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias, e afirma 

que a cobrança que sente é positiva, está mais para uma motivação, curiosidade. Ela 

afirma ter feito COURSERA - Blended Learning (ainda não concluído) TDIC-UFC- 

(concluído).  

A PIEBSPL–TABES-1 leciona em uma instituição de ensino superior e básico 

públicas, pertence à faixa etária entre 41 e 45 anos, tem 21 anos de carreira docente e 

possui Mestrado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como fato 

extraordinário/singular. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias, e 

afirma que todos que estão imersos na educação estão obrigados a buscar atualização, 

de acordo com as exigências do contexto pós-moderno. Ela não informa ter feito 

nenhum curso, mas afirma ter ministrado um curso para uso da canon, do computador e 

da internet para colegas professores e como usar esses artefatos em sala de aula. 

O PIEBPL-TAB6 leciona em uma instituição de ensino básico pública, pertence 

à faixa etária entre 25 e 30 anos, tem 10 anos de carreira docente e possui Ensino 

Superior. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de desconfiança quanto ao 

potencial prometido. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato comum. O 
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professor afirma não se sentir cobrada a usar as tecnologias profissionalmente, mas 

afirma sentir-se cobrado ideologicamente e emocionalmente. Ele não afirma ter feito 

nenhum curso.    

A PIEBPL-TAB16 leciona em uma instituição de ensino básico pública, 

pertence à faixa etária entre 25 e 30 anos, tem 8 anos de carreira docente e possui 

Ensino Superior. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de desconfiança quanto 

ao potencial prometido. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato 

extraordinário/singular. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias, mas 

essa cobrança é atenuada porque sua escola não aprsenta um grande suporte para o uso 

das TDIC. Ele não afirma ter ministrado uma formação para professores com essa 

temática tecnologia e educação e participado de formações de uso das tecnologias, por 

meio de um programa de produção de texto.      

A PIEBSPL–TAB27 leciona em uma instituição de ensino básico e superior 

públicas, pertence à faixa etária entre 25 e 30 anos, tem 10 anos de carreira docente e 

possui Doutorado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato 

ordinário/comum. A professora afirma não se sentir cobrada a usar as tecnologias, ela 

acha que é algo que tem acontecido naturalmente com o desenvolvimento das 

tecnologias e da própria sociedade. Ela não afirma ter feito uma especialização em 

Linguística Aplicada voltada para tecnologias no ensino de língua estrangeira, na 

Universidade Federal de Uberlândia.     

A PIEBPL -TAB18 leciona em uma instituição de ensino básico pública, 

pertence à faixa etária entre 31 e 35 anos, tem 1 ano de carreira docente e possui 

Especialização. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam, mas também de desconfiança quanto ao potencial 

prometido; ela também afirma ter sentido certo receio por não saber usar essas 

tecnologias ou por conhecê-las menos do que os próprios alunos. Assumiu sua 

experiência com as TDIC como um fato ordinário/comum. A professora afirma sentir-se 

cobrada a usar as tecnologias, ela diz que quando ela ministra uma aula e percebe que os 

alunos preferem estar utilizando seus celulares e tabletes, isso a faz pensar na 

necessidade de buscar conhecimentos no uso das TDIC e, assim, tentar adentrar no 
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mundo e no interesse dos alunos. Ela informa ter feito um curso proporcionado pelo 

Google para o uso de suas ferramentas em sala de aula.     

O PIESPL–TAB24 leciona em uma instituição de ensino superior pública, 

pertence à faixa etária entre 25 e 30 anos, tem 10 anos de carreira docente e possui 

Mestrado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam, mas também de desconfiança quanto ao potencial 

prometido; ela também afirma ter sentido certo receio por não saber usar essas 

tecnologias ou por conhecê-las menos do que os próprios alunos. Assumiu sua 

experiência com as TDIC como um fato extraordinário/singular. O professor afirma 

sentir-se cobrado a usar as tecnologias e diz que essa cobrança visa ao seu 

aprimoramento constante em relação às modernas tecnologias digitais. Ele não informa 

ter feito um curso proporcionado pelo Google para o uso de suas ferramentas em sala de 

aula.      

O PIESPL–TAB26 leciona em uma instituição de ensino superior pública, 

pertence à faixa etária entre 31 e 35 anos, tem 5 anos de carreira docente e possui 

Mestrado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de expectativa e empolgação 

com as possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como um 

fato ordinário/comum. O professor afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias e diz 

que essa cobrança se deve à sua minha área de atuação (jornalismo digital). Ele informa 

ter feito cursos, mas não os especificou.       

A PIEBPL–TAB28 leciona em uma instituição de ensino básico pública, 

pertence à faixa etária entre 31 e 35 anos, tem 15 anos de carreira docente e possui 

Mestrado. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de expectativa e empolgação 

com as possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como um 

fato ordinário/comum. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias e diz 

que percebe essa cobrança mais como um alerta para as mudanças que a vida 

contemporânea apresenta. Ele não informa ter feito nenhum curso.       

A PIEBPL–TAB29 leciona em uma instituição de ensino básico pública, 

pertence à faixa etária entre 31 e 35 anos, tem 9 anos de carreira docente e possui 

Especialização. Sua reação inicial ao uso das tecnologias foi de empolgação com as 

possibilidades que se abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato 

extraordinário/singular. A professora afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias e diz 
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que essa cobrança não vem da escola, mas dela mesma. Ele não informa ter feito 

nenhum curso.       

Década de 1990. 

O PIEBPL–TAB22 leciona em uma instituição de ensino básico pública, tem 

menos de 25 anos, possui um ano de carreira docente e possui Ensino Superior. Sua 

reação inicial ao uso das tecnologias foi de expectativa com as possibilidades que se 

abriam. Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato extraordinário/singular. O 

professor afirma sentir-se cobrado a usar as tecnologias e diz que o professor na era da 

globalização e da expansão dos recursos tecnológicos, necessita situar suas práticas de 

ensino em contextos de aprendizagem virtuais. Ele não informa ter feito nenhum curso.       

A PIEBPL–TAB30 leciona em uma instituição de ensino básico pública, tem 

menos de 25 anos, possui 1 ano de carreira docente e possui Ensino Superior. Sua 

reação inicial ao uso das tecnologias foi de expectativa com as possibilidades que se 

abriam, mas também de desconfiança quanto ao potencial prometido pelas TDIC. 

Assumiu sua experiência com as TDIC como um fato ordinário/comum. A professora 

afirma sentir-se cobrada a usar as tecnologias e diz que essa cobrança não vem somente 

dos gestores, mas vem principalmente por parte dos alunos que acreditam que por meio 

do uso dos computadores vão aprender mais e de forma diferente. Ela não informa ter 

feito nenhum curso.       

7.2. Incorporação das TDIC para uma práxis inovadora e consciente: entre o 

saber-ser professor e o saber-ensinar na era tecnológica. 

Essa segunda subseção de análise dialoga com nosso primeiro objetivo 

específico, nela buscamos analisar a influência do contexto no posicionamento dos 

professores relativo à imagem de si e sua prática docente no récit de vie e na entrevista 

clínica. A análise efetivada na referida subseção se embasa teoricamente na primeira 

seção teórica sobre a práxis docente na relação modernização e uso das TDIC na 

educação pós-moderna.  

O falar e o refletir sobre a própria práxis e sobre a própria identificação podem 

revelar, dentre várias questões, que é no cotidiano, ou mesmo no contínuo da prática 

que o sujeito vai se construindo e construindo sua práxis. Viana (2012, p. 37) afirma 

que a autobiografia leva o indivíduo  
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a olhar para si mesmo, revivendo-se e revivendo as situações pelas 
quais passou. Esse momento faz com que ele reflita sobre essas 
vivências e, ainda que inconscientemente, vá atribuindo justificativas 
às decisões tomadas ou procurando explicações para o que aconteceu 
e não estava sob seu domínio. Ele toma consciência de suas próprias 
reflexões a partir desse novo ponto de vista em que se coloca. 

É pertinente, pois, para nossa pesquisa perscrutar esse posicionamento de modo 

que possamos, a partir do ponto de vista de cada professor, analisarmos a influência do 

contexto educacional moderno no processo de naturalização do uso das TDIC como 

artefatos pedagógicos e sua implicação na constituição do habitus tecnológico docente 

no campo educacional. 

Como já afirmamos anteriormente, o indivíduo é também uma individuação 

social (ALBUQUERQUE, 2005), portanto, os professores pós-modernos inseridos no 

frenesi tecnológico apresentam especificidades produzidas pelo contexto social no qual 

estão inseridos, isto é, o grupo incorpora elementos constituintes da sua realidade social 

(ALBUQUERQUE, 2005). Os professores incorporam também elementos constitutivos 

da sociedade tecnologizada para depois exteriorizar o conteúdo interiorizado.  

Considerando que o habitus é um conjunto de esquema de percepção e 

apreciação, como afirma Loyola (2002), o professor que opta por adquirir novas práticas 

sociais tecnológicas toma consciência de que para evoluir nessa sociedade cambiante 

deve estar apto para tecnologizar-se o que implica numa disposição para estar atento ao 

constante movimento de atualização tecnológica. 

Certamente, a busca por inovação da práxis pedagógica não é uma peculiaridade 

dos tempos pós-modernos. Como vimos, a tecnologia sempre permeou o campo 

educacional. E o que temos de diferente agora? 

Ao tentar responder a indagação, remetemos ao que Bauman (2001) propõe 

sobre a contemporaneidade. Vivemos a era na qual “as supremas Repartições que 

cuidavam da regularidade do mundo e guardavam os limites entre o certo e o errado não 

estão mais à vista”, o mundo se tornou uma coleção de infinitas possibilidades. Esse é o 

mundo pós-fordista, “moderno e fuido”. Um mundo em que tudo está por conta do 

indivíduo e cabe a ele descobrir o que é “capaz de fazer” (BAUMAN, 2001, p. 73).   

Esse estado de fluidez exige uma maior plasticidade e num terreno fértil para 

que cada indivíduo reinvente-se e tenha ao seu dispor uma gama de possibilidades 
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digitais para engendrar o porvir cotidiano e profissional. Bauman (2001) compara essa 

infinidade de possibilidades à uma mesa de buffet com diversificados pratos, são tantos 

que nenhum comensal, por mais dedicado que fosse, conseguiria provar todos.  

Fazendo uma comparação dos comensais a consumidores, Bauman (2001, p. 75) 

afirma que, inevitavelmente, a grande possibilidade de escolhas leva o indivíduo a 

estabelecer prioridades. Isso implica na necessidade de abandonar algumas boas opções. 

Eis gênese da “infelicidade dos consumidores” pós-modernos: o excesso e não a falta de 

escolhas. 

Considerando esse contingente tecnológico farto e as deslumbrantes 

possibilidades de escolhas, parafraseamos Bauman (2001, p. 75), afirmando que o 

campo educacional pós-moderno e seu recheado buffet tecnopedagógico tem gerado 

esse dilema no professor. Se a pergunta que mais assusta o consumidor é “será que 

utilizei os meios a minha disposição da melhor maneira possível?”. A pergunta que 

inquieta o(a) professor(a) nessa trajetória de incorporação das TDIC é: será que eu estou 

conseguindo aproveitar as tecnologias digitais pedagógicas o suficiente para inovar 

minha práxis docente?  

Com tal posicionamento, o professor se reporta ao discurso tecnopedagógico e 

se lança ao propósito quase irrefutável de enriquecer sua práxis pela agregação das 

TDIC e seu vasto cardápio de aplicativos e softwares educativos. E como o professor se 

(re)inventa nesse novo dimensionar tecnopedagógico? Que consciência de si e de sua 

escolha por uma práxis tecnopedagógica o professor demonstra ao narrar suas 

experiências de incorporação das TDIC em seu cotidiano e, por conseguinte, no âmbito 

profissional? Como se constitui o habitus tecnológico docente em meio a essa 

incorporação das tecnologias digitais?  

Nesse processo de formação deve-se considerar “o papel ativo que os adultos 

assumem ao longo dos seus percursos individuais” (LANDECK I, 2013, p. 538). Nesse 

aspecto, o autor destaca que a formação se confunde  com a própria vida e que, segundo 

Dominicé (1999, p.148104) apud Landeck I (2013, p. 538) “dá-se a conhecer nestes 

desvios da existência, feitos de hesitações, de transição”.  

                                                            
104 Dominicé, P. La formation adulte en tant que régulateur des itinéraires de vie, Education 
Permanente, 138, 1999.   
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Sendo assim, essa experiência tecnológica vivenciada por cada indivíduo, tanto 

cotidianamente, quanto profissionalmente, faz emergir o habitus tecnológico, nas suas 

três dimensões: a ética, ao levar o indivíduo a realizar novas ações, considerando a nova 

dinâmica imposta pelo uso de aplicativos e ferramentas digitais; o eidos, que se traduz 

em julgamentos morais estéticos em relação que norteia o estilo de vida digital e, 

finalmente, a hexis, que, ao internalizar consequências de práticas sociais, exterioriza-a 

em modo de portar-se tecnologicamente; como o comunicar-se pelas redes sociais, por 

exemplo, em que se tem ao dispor uma variedade de opções digitalmente possíveis, que 

vai desde a postagem de um emoticon a um texto gravado como mensagem de voz.  

O habitus tecnológico constitui-se concomitantemente às pequenas mudanças 

diárias e como o corpo corresponde a essas influências emotivas, conforme afirma 

PIEB-TAB4: “Foram anos de deslumbramento. Até hoje acho que esse encontro mudou 

minha vida, ampliou meu mundo” (Fonte: récit de vie da PIEB-TAB4). Quéré (2008, p. 

208) ao discorrer sobre nossas percepções, emoções e inscrições sensoriais na nossa 

história individual, afirma que na nossa vida, um evento muitas vezes é percebido por 

meio de nossas emoções (como por, exemplo, as emoções primárias: alegria, medo, 

raiva, tristeza). No adulto, as emoções ditas secundárias, como: medo, desconfiança e 

culpa, terminam “por constituir toda a panóplia sofisticada das sensações que a 

linguagem é capaz de nomear” (QUÉRÉ, 2008, p. 209). 

Esse cérebro emocional é responsável, muitas vezes, por controlar toda a 

tranquilidade psicológica e grande parte da fisiologia do corpo. Nesse sentido, Quéré 

(2008, p. 209) ressalta que todo estímulo externo acelera o sistema de percepção 

sensorial que é traduzida por “estados somáticos”. 

A respeito de como o corpo responde a determinados câmbios desencadeados 

pela tecnologização de tarefas laborais, vejamos o que afirma PIEBSPPL–TABES – 5 

ao refletir sobre determinadas consequências da incorporação das tecnologias digitais: 

“As consequências de "viver conectada" é o número de horas necessárias para proceder 

à correção de trabalho ou de responder às necessidades e dificuldades dos alunos. No 

ano passado, por estar realizando um mestrado em Ciências Sociais, além do meu 

trabalho diário com aulas virtuais e presenciais com o uso do netbook, eu desenvolvi 



178 
 

tendinite na mão direita, típica do uso do mouse”105 (Fonte: autorreceptividade narrativa 

PIEBSPPL–TABES – 5). 

Essas experiências nos remetem ao fato de que “nosso corpo é uma caixa de 

ressonância da nossa história individual”; quer denotando uma experiência gratificante 

e/ou dolorosa, “tal como um instrumento musical, ele vibra em cada evento”. A música 

da nossa vida só é possível a ele (QUÉRÉ, 2008, p. 207).  

PIEBPL–TAB29 seguindo o ritmo e dançando conforme a música, demonstra 

sua consciência diante do movimento de atualização tecnológica:  

Acredito que o professor esta em constante formação e que a educação 
é um processo muito dinâmico. O professor deve construir suas aulas 
de acordo com o seu tempo, ele deve acompanhar as mudanças que a 
tecnologia e os acontecimentos históricos trazem a sociedade. E deve 
ter consciência que a busca por essa nova prática pedagógica, não faz 
apenas surgir um novo professor, mais um novo olhar para a educação 
dos nossos jovens alunos... (Fonte: entrevista clínica da PIEBPL–
TAB29). 

A questão é que esse estado cambiante tem se processado cada vez mais 

aceleradamente e provocado o “permanente fim do mundo como o conhecemos” 

(SAYAD, 2011, p. 60). A consequência desse fato é a exigência do fim de uma 

instituição educacional na qual “as carteiras dos estudantes na posição de ouvintes em 

contraponto ao pequeno palco onde reina o professor, detentor do saber”. Embora esse 

arranjo, que tem alguns séculos de existência, pouco choque, ele gera um incômodo em 

plena “era da criatividade” afirma Sayad (SAYAD, 2011, p. 60).  

O autor defende que as instituições educacionais precisam parar de associar 

tradição a conservadorismo e faz a seguinte comparação para embasar o seu argumento 

de que a tecnologização e a aquisição de habilidades digitais urgem nos tempos pós-

modernos (CARENZIO, 2012). Se adentrarmos numa empresa, hospital ou outro lugar, 

perceberemos nítidas mudanças físicas, que refletem as profundas transformações 

sociais dos últimos anos. Conforme argumenta Sayad (2011), ficaríamos inconformados 

se em plena era tecnológica uma cirurgia fosse realizada com objetos obsoletos e 

conduzida por médicos de formação antiquada.  

                                                            
105 Nossa tradução para: Las consecuencias de "vivir conectado" es la cantidad de horas que se necesitan 
para llevar adelante la corrección de trabajos o responder a necesidades y dificultades de estudiantes. Este 
último año, por estar realizando una maestría en investigación en Cs Sociales además de mi trabajo diario 
en aulas virtuales y presenciales con uso de las netbook, desarrollé una tendinitis en la mano derecha, 
típica del uso del mousse (Fonte: autorreceptividade narrativa PIEBSPPL–TABES – 5). 
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A questão é que não basta “o encantamento por meio de hardwares e 

dispositivos dos mais diversos tipos, tomando-os como uma panaceia para o ensino 

moderno”, é preciso superar a crise de escassez de conteúdo e da deficiência de 

formação, que começa na formação universitária quando não se estimula ao uso das 

tecnologias na docência. É certo que “tecnologia sozinha não faz boa educação, mas é 

indispensável a ela” (SAYAD, 2011, p. 60). 

Desse modo, ao incorporar o discurso tecnopedagógico e ao sentir a necessidade 

e/ou vontade de tecnologizar-se, o professor entra inevitavelmente num jogo em que o 

ritmo de conhecimento, que se impõe para uma formação digital necessária, é acelerado 

e composto de várias opções, considerando-se o vasto cardápio digital assinalado por 

Balman (2001). Sendo assim, o tornar-se professor com uma formação digital up-date 

se configura num movimento de constante atualização. Um professor “inacabado, 

incompleto e subdeterminado é um estado cheio de riscos e ansiedade” (BAUMAN, 

2001, p. 74), principalmente, para os professores que encaram essa incorporação 

tecnológica como um fato extraordinário em suas vidas. Todavia, o contrário, o sentir-se 

completo, acabado, formado, “não traz prazer pleno, pois, fecha antecipadamente o que 

a liberdade precisa manter aberto” (BAUMAN, 2001, p. 74).  

Passeggi (2011, p. 153. Grifo da autora), afirmar que “o adulto vive em espaços 

cada vez mais complexos, nos quais é convidado a ‘se dizer’ e a demonstrar o que 

adquiriu com a experiência”. A autora cita Boutinet e Dominicé (2009, p. 12,13), que 

afirmam já não se possível pensar a adultez em termos de estabilidade ou maturidade, 

de acordo com os parâmetros do século XX. Também não deve valorizar apenas um 

estado de eterno inacabado, que foi instaurado a partir da decada de 1970. Por 

considerar esses dois modelos obsoletos, os autores propõem o modelo “adulto plural” 

em busca de unidade.  

Por esse motivo, Passeggi (2011, p.153) afirma que “o trabalho exerce na vida 

pessoal do adulto uma função psicológica específica que incide sobre sua subjetividade 

e a necessidade de encontrar, mesmo provisoriamente, unidade e coerência”. Assim, a 

autora justifica a importância de a formação ancorar-se nas experiências profissionais 

desse adulto.  

A valoração à formação de PIEB-TAB4 constitui-se paulatinamente ao seu 

habitus tecnológico: “Minha segunda pós-graduação foi em Mídias na Educação porque 



180 
 

eu queria ampliar os usos” (Fonte: entrevista clínica da PIEB-TAB4). Assim a 

professora se justifica por ter optado por uma formação que agregaria à sua docência 

conhecimentos inerentes às tecnologias pedagógicas.  

Já a PIESPPL-TABES2 posiciona-se como pertencente a um grupo social e em 

nome dessa coletividade docente ela afirma sobre o sentir-se cobrada a atualizar-se que 

considera ser hoje em dia uma necessidade para todo docente estar atualizado no uso e 

no manejo desses artefatos e em geral de todas as TDIC. Ao optar por moderar seus 

argumentos em defesa da atualização tecnológica, ela afirma que também não se deve 

abusar nem sobredimensionar a utilidade e importância dessas tecnologias, uma vez que 

o dito processo de aprendizagem é conduzido pelo professor106. Em todo caso, a 

professora reconhece que “a mediação cultural e tecnológica dos artefatos é uma 

temática de debate em curso, seja para superar resistências de outros professores e 

colegas como também para comunicar as descobertas que cada um realiza por seus 

próprios desenvolvimentos profissionais” 107(Fonte: entrevista clínica da PIEBSPPL–

TABES – 5).  

A avaliação constante da própria prática é um imperativo fundamental para o 

exercício profissional eficiente em todos os setores da sociedade (XAVIER, 2008, s.p.).  

Ao ser levado a refletir sobre sua atuação docente e ser indagado sobre as 

exigências educacionais modernas no que diz respeito a sentir-se ou não sentir-se 

cobrado a buscar novos conhecimentos na área da informática para fomentar a práxis 

pedagógica mediada pelas TDIC. 65% dos professores responderam que se sentiam 

cobrados a adquirir constante adequação e 35% responderam que não se sentiam 

cobrados.  

Quando indagado sobre o que ancorava a busca pela atualização tecnológica, 

PIEBPL-TAB6 afirmou que não sentia nenhum desconforto em relação aos colegas, 

“pelo menos não ligada a suas posições diante a tecnologia na educação”. Ele afirma 

                                                            
106 Considero que hoy día es una necesidad para todo docente estar actualizado en el uso y manejo de 
estos artefactos y en general de  todas las TDIC,  toda vez que como recursos o herramientas de apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, es cada vez mayor. También me parece que no se debe abusar ni 
sobredimensionar su utilidad e importancia, ya que el rol en dicho proceso sigue estando en buena y en 
cierta medida conducido por el professor (Fonte: Entrevista clínica da PIESPPL-TABES2). 
107 Nossa tradução para: La mediación cultural y tecnológica de los artefactos es un tema de discusión-
debate permanente, ya sea para superar resistencias de otros profesores colegas como para comunicar 
aquellos nuevos descubrimientos que cada uno realiza por sus propios desarrollos profesionales(Fonte: 
entrevista clínica da PIEBSPPL–TABES – 5). 



181 
 

não se sentir cobrado em nenhum aspecto da sua profissão. “Não profissionalmente” no 

que tange ao uso das tecnologias digitais. Todavia, ele diz:  

Me sinto cobrado ideologicamente e emocionalmente. E nesse sentido 
me sinto responsável por gerar uma consciência tecnológica. Como 
qualquer recurso é necessário poupar para ter mais no futuro. E a 
cultura da tecnologia usada de forma ostentativa e não pratica é um 
mal terrível que pode ampliar cada vez mais. Nesse sentido me sinto 
na obrigação de alertar meus alunos a esse problema (Fonte: 
Entrevista clínica do PIEBPL-TAB6). 

O mercado tecnológico tem se mantido aquecido, porque as necessidades 

impostas pela sociedade tecnologizada requerem sempre atualização e aquisição de 

materiais de última geração. Nesse sentido, ao sentir-se cobrada a buscar essa aquisição 

de novos conhecimentos PIEBPL-TAB18 afirma:  

Quando me posiciono diante de uma sala de aula, em que meus 
conteúdos, minha didática não despertam atenção dos alunos que, por 
sua vez, preferem está utilizando a internet através de seus celulares, 
tablet... Isso me desperta a necessidade de buscar conhecimentos no 
uso das TDIC para tentar adentrar no mundo e no interesse de meus 
alunos. (Fonte: Entrevista clínica da PIEBPL-TAB18) 

Atrelado ao posicionamento dos professores há um discurso tecnopedagógico 

reportado, no qual percebemos a ancoragem do avanço educacional, muitas vezes, 

relacionado ao uso das TDIC como ferramentas pedagógicas. Por isso consideramos de 

grande importância que o uso das ferramentas digitais seja incorporado no universo 

educacional mediante uma postura crítica do professor diante da real necessidade de uso 

de determinado artefato digital em sala de aula.  

Vejamos como se deu o fio argumentativo desse posicionar-se críticamente 

cotejando a ação reflexiva de três professoras, que lecionam em instituição de ensino 

superior e apenas uma das três leciona também no ensino básico. As duas primeiras 

professoras pertencem à geração de 1960 e a terceira professora pertence à geração de 

70. As três afirmam não se sentirem cobradas a usar as TDIC.  

 PIESPL-TAB1, nascida na década de 1960 e professora universitária há 22 

anos, ao dizer que não se sente cobrada ao usar as TDIC, argumenta que “as tecnologias 

são democráticas”, e por isso não acredita que “haja uma pressão real de utilização”. Ao 

descrever sua prática pedagógica mediante o uso das TDIC, a professora diz usá-las, 

“sobretudo, no contato com os alunos para troca de informações, envio de textos, 

discussões on-line sobre temas de aulas” (Fonte: Entrevista clínica da PIESPL-TAB1).  
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Podemos verificar que PIESPL-TAB1 julga ser um ato de liberdade querer ou 

não usar as TDIC, uma vez que as tecnologias digitais não impõem a exigência do seu 

uso. Todavia, ela afirma que, ao decidir usá-las, sua práxis pedagógica ganhou mais 

interação e ampliou-se para além da sala de aula. Por conseguinte, as TDIC 

corroboraram, sobretudo, para a interação mais diversificada entre a professora e seus 

alunos. 

Percebemos aspectos positivos na inserção das TDIC na vivência docente da 

professora. Se há aspectos negativos do uso das tecnologias à sua práxis, ela não os 

revela. Todavia, ao ser indagada se a busca por adequação faz surgir um novo professor, 

ela responde que não e justifica seu posicionamento afirmando: “O que forma o bom 

professor é sua capacidade de escuta de si mesmo e de seus alunos”. Ao dar essa 

justificativa a professora traz para seu argumento a expressão bom professor em vez de 

novo professor, isso talvez nos diga que ela esteja contestando a sinonímia: novo 

professor igual a bom professor que usa as TDIC. Para tanto, ela atrela à imagem de 

bom professor não ao uso das TDIC, mas ao poder de escuta de si mesmo e de seus 

alunos.  

Sendo assim, ela revela fazer uso das tecnologias digitais por um desejo pessoal. 

Entretanto, ao decidir pela incorporação das tecnologias digitais, sua práxis pedagógica 

passou a adequar-se a outra dinâmica, uma vez que as TDIC impuseram mais 

interatividade à sua ação docente. Logo, a professora realinhou sua prática de modo a 

disponibilizar um tempo maior para atividades online com seus alunos e, assim, 

apresentar um perfil profissional mais interativo. 

PIESPL-TAB7 também nascida na década de 1960, professora universitária há 

23 anos, afirma que não se sente cobrada a usar as TDIC. Ela justifica: “Os 

conhecimentos são adquiridos espontaneamente por mim, quando sinto necessidade 

deles” (Fonte: entrevista clínica de PIESPL-TAB7). Ao descrever sua práxis pedagógica 

frente ao uso das TDIC, a professora diz fazer uso dos grupos das redes sociais para 

troca de informações; criação de sites gratuitos para publicação de material produzido 

pelos alunos e também a criação de blogs para troca de pesquisas e informações entre os 

alunos.  

Podemos afirmar a partir da ação docente relatada que a relação da professora 

com as tecnologias se dá mediante o seu julgamento de ser ou não ser necessário usar as 
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TDIC na sua práxis pedagógica, uma vez que as referidas tecnologias estão disponíveis 

sempre que julga pertinente usá-las. Quando as usa, sua práxis pedagógica se dá 

mediante a filosofia colaborativa das TDIC. Logo, se as TDIC fomentam o trabalho 

colaborativo, a professora realinhou seu perfil profissional na perspectiva de que seu 

conteúdo programático passasse a inserir propostas de atividades colaborativas online e 

a, assim, fazer jus ao seu perfil de professora ciente da ação colaborativa das 

ferramentas digitais online.  

Ao ser indagada se a busca por adequação pedagógica ao uso das TDIC faz 

surgir um novo professor, a professora diz: “O professor inovador sempre existiu e 

sempre existirá independentemente de artefatos tecnológicos” (Fonte: entrevista clínica 

de PIESPL-TAB7). Observemos que a professora ao interpretar a pergunta que lhe foi 

feita, usa o termo professor inovador e deixa claro que essa inovação não se atrela, 

necessariamente, ao uso das tecnologias digitais. Sendo assim, ela contesta também a 

suposta hipótese de que usar tecnologia é ser de inovador. Isso justifica sua assertiva de 

que é possível ser inovador sem ser tecnológico.  

PIESPL-TAB2 nascida na década de 1970, professora universitária e do ensino 

básico, com 15 anos de experiência na docência, responde que não se sente cobrada a 

usar as tecnologias e justifica isso ao fato de estar sempre falando de tecnologias. A 

professora costuma ministrar formações voltadas para a inserção das novas tecnologias 

no ensino. A esse respeito ela diz: “[...] dei muitos cursos assim. Acho que as pessoas 

precisam entender tecnologias como práticas sociais. Os cursos raramente fazem com 

que todos (professores, por exemplo) se tornem profissionais conectados” (Fonte: 

entrevista clínica de PIESPL-TAB2).   

Sobre usar as tecnologias na sua práxis ela diz: “Talvez eu seja uma pessoa que 

adota logo as coisas, mas penso muito antes. Penso muito na pertinência do 

equipamento e no sentido que ele terá de fato. Há coisas que não fazem a menor 

diferença com ou sem TDIC. Talvez eu seja uma professora que sabe sobre máquinas e 

até propõe isso, isto é, ando na vanguarda com relação ao tema, mas não faço o tipo 

"entusiasta" ou "salvacionista". Acho que boas aulas independem de tecnologia” (Fonte: 

entrevista clínica de PIESPL-TAB2). A respeito de sua práxis ela diz:  “Já empreguei o 

Google Docs para a produção de textos, mas de uma maneira” que faça sentido para a 

tarefa. [...] De vez em quando, usa-se o PowerPoint, mostram-se vídeos”. A professora 
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diz ainda que “os alunos são incentivados a empregar ferramentas que atualizem, 

melhorem, otimizem seus trabalhos”. E finaliza sua autorreflexão sobre o uso das TDIC 

afirmando: “O uso desses artefatos é, hoje, central para a minha produção e para a 

minha vida” (Fonte: entrevista clínica de PIESPL-TAB2).  

Percebemos, a partir das ações relatadas pela professora, que ela se posiciona 

numa perspectiva de uso consciente das TDIC em sala de aula e, quiçá, por também ser 

formadora de professores, procura demonstrar uma atitude moderada, ao afirmar que 

não faz o tipo “salvacionista” ou “entusiasta” em relação à eficácia das novas 

tecnologias para o ensino. A professora demonstra preocupação em tornar os alunos 

conscientes do uso de ferramentas que os ajudem na produção de seus trabalhos. 

Ademais, a professora se posiciona na vanguarda em relação à temática e o uso das 

TDIC nas práticas de ensino. Por essa razão, a partir da inserção desses artefatos 

tecnológicos em sua vida cotidiana e profissional, a professora realinhou seu perfil 

profissional, ao assumir sua condição vanguardista, de modo a poder dedicar-se, com 

mais afinco, a essa temática.  

As ponderações das professoras são pertinentes e dialogam entre si. Todas 

remetem ao conceito de liberdade e pertinência no uso das TDIC nas práticas de ensino. 

Todavia trazendo de volta o conceito de PIESPL-TAB1 de que “as tecnologias são 

democráticas”, indagamo-nos, se a questão do uso ou não das TDIC repousaria na 

essência democrática das TDIC ou se o seu uso não estaria também atrelado a outras 

questões sociais que compõem o cenário da educação pós-moderna.  

A esse respeito, PIEBPL–TAB22 ressalta que  

O novo professor, na era da globalização e da expansão dos recursos 
tecnológicos, necessita situar suas práticas de ensino em contextos de 
aprendizagem virtuais, que promovam uma maior interatividade entre 
os alunos e os professores, além de uma proposta de uma educação 
conectada ao mundo, pelas redes sociais, possibilitando uma teia de 
relações pedagógicas que ultrapassam os limites físicos da escola. O 
novo professor, se tiver domínio dos artefatos tecnológicos, deve 
propiciar eventos de letramento digital em sala de aula e refletir junto 
aos alunos a relevância da tecnologia no acesso ao conhecimento 
(Fonte: entrevista clínica do PIEBPL–TAB22).  

Quando ele reflete sobre sua própria formação acadêmica nos revela: “sinto-me 

ainda trilhando um caminho lento, pois os próprios cursos superiores de licenciaturas 

não promovem oficinas/ cursos que habilitem os docentes a situar suas aulas em um 



185 
 

contexto marcado por um ensino mediado tecnologicamente” (Fonte: récit de vie de 

PIEBPL–TAB22).  

Segundo ele, os cursos de formação de professores deixam a desejar na questão 

do letramento digital dos professores em formação. A preocupação do professor é 

pertinente se considerarmos que, embora não seja culpa do dele,  

os professores e as suas deficiências de formação têm sido 
responsabilizados como um dos principais obstáculos para a melhoria 
e qualidade no ensino no Brasil e como responsáveis pela resistência 
das escolas em efetuarem as necessárias inovações exigidas pelos 
novos tempos” (GENTILINI e SCARLATTO, 2015, p. 22 – grifo dos 
autores).   

As autoras ressaltam que para suprir carências de conhecimento especializado no 

campo educacional, ocorre, por vezes, uma formação inicial docente “aligeirada” e, 

posteriormente, se faz necessário uma formação continuada que vise preencher as 

lacunas deixadas pela formação inicial. A questão é que tais cursos de capacitação, 

muitas vezes, não promovem mudanças significativas no processo formativo dos 

professores. O máximo que ocorre é uma melhora na condição salarial desses 

professores.   

Demo (2009) destaca o lado peremptório das novas tecnologias, uma vez que, 

segundo o autor, não há como colocar a pretensão de nos livrarmos dela. “Não são 

apenas fato consumado, são sobretudo parte de nossa existência atual” (DEMO, 2009, 

p. 3). Esse fato atravessa a consciência de PIESPL-TAB1, que afirma: “Minha história 

com tecnologia digital se implementa na minha consciência como um caminho sem 

volta, mas recuperado em todos os momentos pela valorização do sujeito que o traça” 

(Fonte: récit de vie de PIESPL-TAB1). 

Essa valorização do sujeito que traça a sua trajetória com as TDIC é evidenciado 

por Almeida e Valente (2011) no que concerne a importância de o professor 

protagonizar sua prática consciente de sua ação pedagógica frente à exigência de uso 

das TDIC na sala de aula. Para os autores a inserção das tecnologias no ambiente 

educacional e uma efetiva transformação no currículo108 não podem ser encaradas 

                                                            
108 Os autores se referem, como já salientado, a um efetivo uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, 
de modo a promover o letramento digital necessário à formação crítica, reflexiva, dialógica, 
questionadora e transformadora dos discentes. Para uma leitura mais aprofundada a respeito da inserção 
das TDIC e sua problematização com o currículo, sugerimos uma leitura mais pontual da obra completa 
de Almeida e Valente (2011). 
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apenas como disponibilidade das tecnologias para acesso de todos em qualquer 

momento. É necessário, desse modo, criar oportunidades para que os educadores 

possam compreender as tecnologias em seus “modos de produção de forma a incorporá-

la na prática”. E, por conseguinte, por meio de uma reflexão sobre essa ação pedagógica 

mediada pelas TDIC, incorporar as “características constitutivas desse novo meio, de 

suas potencialidades e limitações em relação às formas de interação e construção de 

significados”109.  

PIEBSPL–TABES-1 toma pra si a responsabilidade de uma práxis pedagógica 

coerente com os tempos pós-modernos e compromisso de oferecer o melhor para seu 

aluno:  

Eu acho que todos nós envolvidos na educação, somos obrigados, de 
acordo com as demandas do ambiente em que vivemos e com a 
necessidade de educar neste contexto e, assim, poder fornecer as 
armas necessárias para nossos alunos agir como verdadeiros 
profissionais, eficiente e competitiva. Este é o nosso trabalho!110 
(Fonte: entrevista clínica da PIEBSPL–TABES-1).  

Como é possível verificar, a influência do discurso tecnopedagógico é percebida 

na experiência da prática docente reportada pelos professores a respeito de seus anseios 

e lutas frente ao uso das TDIC. Tal influência se apresenta na necessidade de estar 

constantemente atualizado de acordo com as inovações tecnológicas. Essa busca por 

atualização se revela também por meio de uma autocobrança docente. 

O habitus tecnológico se constitui também numa relação de poder imbrincada 

nessa relação paradoxal de o professor dizer-se obrigado a agir conforme as demandas 

da educação, ao mesmo tempo que aderir a essa dinâmica tecnológica também significa 

um desejo por estar up-date com as tecnologias digitais. 

A maneira como é posta a agenda do século XXI para o professor deixa clara a 

necessidade de uso das tecnologias (UNESCO, 2008). A gestão das instituições 

educacionais busca essa adequação, ela é uma grande interessada, afinal de contas não 

podemos desconsiderar que uma boa parte das instituições de ensino são também 

empresas que atuam no ramo da educação particular, sendo o seu negócio organizado 

                                                            
109 Cf. Almeida (2007a) apud Almeida e Valente (2011, p. 32).  
110 Me parece que todos los que estamos inmersos en la educación, estamos obligados, de acuerdo a las 
exigencias de los entornos que vivimos y que es necesario educar en este contexto y poder dotar de las 
armas necesarias a nuestros alumnos y puedan desempeñarse como verdaderos profesionistas, eficientes y 
competitivos.  Ésta es nuestra labor! (Fonte: entrevista clínica da PIEBSPL–TABES-1) 
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em torno da promoção do conhecimento, que é vendido aos alunos. Logo, para passar 

credibilidade para seus clientes manter-se atualizado às tendências do mercado é de 

extrema importância. 

No entanto, saber lidar com as tecnologias digitais como artefatos pedagógicos 

traz certo empoderamento aos professores e, assim, além de agregar conhecimento 

potencializam seu capital social. Verificamos como algumas narrativas destacam essa 

agregação de valores mediante o uso das TDIC: “Artefatos tecnológicos expandem a 

prática de ensino e aprendizagem, e como se o alcance do que o professor pode fazer 

fosse aumentado” (Fonte: entrevista clínica da PIEBPL-TAB4).  

E também a influência dessa formação para galgar espaço no mercado de 

trabalho: “Esse professor pode garantir seu espaço em um mercado em processo 

contínuo de mudança, devido à sua competência e qualificação” (Fonte: entrevista 

clínica do PIEBPL-TAB8).  

Desse modo, uma composição de valores e crenças atrelados ao julgamento de si 

mesmo (ou de toda uma coletividade de professores) ancorado no conceito de docência 

na pós-modernidade influenciado pelo discurso tecnopedagógico ressignifica o conceito 

de ser professor(a) e, consequentemente, a “cena pedagógica arquetípica” (CASALI, 

2013, p. 290). 

Hoje continuamos a ter a presença dos mesmos atores sociais em cena, a figura 

do docente e a figura do discente. Todavia, se antes tínhamos a dicotomia bem definida 

na imagem do professor, aquele que ensina e na do aluno aquele que aprende, 

contemporaneamente essa relação tem mudado. É o que nos diz PIEBSPL–TAB23 em 

rápidas palavras: “Surge um professor que perde a suprema autoridade e nasce um ser 

que espera aprender com os outros e quebrar seus limites”. (Fonte: entrevista clínica da 

PIEBSPL–TAB23).    

Ao longo da história, professor e aluno, sempre foi mediada ao longo da história 

por meio dos mais diversos recursos tecnológicos não há dúvidas. Desde a escrita com 

um carvão ao uso de smatphones, tecnologias estiveram presentes na escola de maneira 

pré-selecionada no intuito de promover aprendizagem(CASALI, 2013). Embora, a 

presença do simples artefato em sala de aula, como já comentamos anteriormente, não 

seja sinônimo de inovação. 
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 Nesse sentido, podemos estar diante do novo em termos apenas de inovação do 

recurso pedagógico digital, “mas não necessariamente diante de uma mudança 

significativa”. Sendo assim, as tecnologias pedagógicas devem povoar o ambiente 

educacional na perspectiva de que “os professores não meros transmissores de saberes” 

(GENTILINI e SCARLATTO, 2015, p.31). 

O professor deve ser, pois, juntamente com seu aluno, protagonistas nesse 

processo de ensino e de aprendizagem mútuos. Então, ensinar, do latim111: insignio, -ire, 

pôr uma marca, distinguir, traz na sua etimologia a ideia que ultrapassa a mera 

transmissão de conteúdos, e, assim, subjacente a in-segnare (italiano), en-sinar 

(português e espanhol) e en-seigner (francês)112, está a ideia de o professor deixar 

impressa na vida do estudante a sua marca. Mas nesse caminhar o fazer-se docente, 

mediado pelas tecnologias digitais, também se constitui na inter-relação com o discente. 

Pierre Levy refere-se à inteligência coletiva113, e do meu ponto de 
vista, as possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento tecnológico 
atual de acordo com essa perspectiva, é o que mais me incentiva a 
continuar nesse processo de integração digital. É uma oportunidade de 
democratizar o conhecimento e promover a partilha e 
aprofundamento, ao invés de memorização ou privação tradicional 
que só aguça a desigualdade no acesso. Este ponto de vista também 
implica uma mudança na forma de avaliação, que, por vezes, gera 
resistência nos próprios alunos que insistem em uma classificação 
indivíduo ou a questão recorrente "por que ele tem a mesma nota que 
eu, se eu não trabalhou o mesmo?114 (Fonte: entrevista clínica da 
PIESPPL-TABES2).  

Para Pierre Lévy (2003, p. 41), por mais que se automatizem as indústrias, a 

agricultura e nós acrescentamos as instituições de ensino, mesmo com toda essa 

                                                            
111 "Ensinar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: 
https://www.priberam.pt/dlpo/ensinar Consulta em: 24/01/15.   
112 Cf. Casali (2013, p. 290) explicita as formas neo-latinas para o verno ensinar. 
113 Cf. Bembem ; Costa (2013, p. 140), a Ciência da Informação, no campo da Informação e Tecnologia 
tem como propósito investigar temas relacionados à geração e transferência da informação nos ambientes 
tecnológicos, associando-os a métodos e instrumentos viabilizados pelas tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC). Esse campo de estudo se propõe investigar os mecanismos de otimização dos 
ambientes informacionais digitais, valendo-se dos novos paradigmas de espaço-tempo da informação. É 
nessa ambiência que se inserem os estudos dos aspectos sociais e culturais das tecnologias em 
informação, tais como: empoderamento informacional, inclusão infodigital e inteligência coletiva. 
114 Nossa tradução para: Pierre Levy se refiere a la inteligencia colectiva, y desde mi punto de vista las 
posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico actual siguiendo a esta perspectiva, es lo que más me 
estimula para continuar en este proceso de integración digital. Es una oportunidad para democratizar el 
conocimiento y promover que se comparta y se profundice, en lugar de la tradicional memorización o 
privatización que solo agudiza la desigualdad en su acceso. Esta visión también implica un cambio en la 
forma de evaluación, que a veces genera una resistencia en el propio alumnado que insiste en una 
calificación individual o en la recurrente pregunta "¿por qué tiene la misma nota que yo si no trabajó lo 
mismo? (Fonte: entrevista clínica da PIESPPL-TABES2). 
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mecanização há algo que não se automatiza por completo, a saber, a produção do laço 

social, o “relacional”. É interessante que essas atividades em grupo promovam o 

enriquecimento do humano, aumentem as potências dos indivíduos e do próprio grupo, 

promova sociabilidade e reconhecimento recíproco. Todavia, ele ressalta que nada disso 

pode se concretizar sem que se envolva e promova a efetiva subjetividade do aluno. 

Desse modo explica Lévy (2003, p.42): 

[...] a atenção em direção à inteligência coletiva supõe uma nova 
atenção voltada para o humano enquanto tal. Quando apelamos a 
todos os recursos afetivos e intelectuais das pessoas, quando 
precisamos suscitar a capacidade de ouvir e de prestar atenção no 
outro, se a interconexão planetária e os retrocessos sociais suscitam 
jogos nos quais tanto se ganha quanto mais o parceiro ganha, a 
concorrência se desloca para o terreno ético. 

A professora lança mão de um argumento de autoridade para expor sua como 

sua práxis de constitui na mediação tecnológica e como busca usar as potencialidades 

colaborativas da Web 2.0. De maneira que possa manter com seus alunos um ambiente 

de aprendizagem no qual “a comunicação ocorre de todos para todos, a informação 

torna-se compartilhada e o armazenamento de informações ocorre em estoques de 

informação cada vez mais descentralizados” (BEMBEM; COSTA, 2013, 141). 

Essas influências podem ser comprovadas na observação dos ambientes 

colaborativos da Web 2.01, isso porque, como mostra Santos (2008), os processos de 

aprendizagem e os serviços de colaboração e cooperação implicam no envolvimento e 

no comprometimento de se fortalecer uma inteligência coletiva. Nos ambientes 

colaborativos da Web 2.0, é possível ao próprio usuário colaborador fazer a 

representação de informações, por exemplo, pela atribuição de tags aos conteúdos. 

Além disso, nesses ambientes a comunicação se dá de todos para todos, a informação 

torna-se compartilhada e o armazenamento de informações ocorre em estoques de 

informação cada vez mais descentralizados. 

O habitus tecnológico da PIEBPL -TAB19 se configura profissionalmente na 

sua valoração positiva de perceber sua “prática mais flexível e compartilhada com os 

alunos” (Fonte: Entrevista clínica da PIEBPL -TAB19). Além de “aprendemos juntos. 

Saí da mesmice”, ressalta a professora.  

O mesmo sentimento partilha PIEBPL–TAB29 quando afirma:  
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Não sinto medo por não dominar um recurso tecnológico, pois 
acredito que estamos sempre aprendendo e fico muito feliz quando é 
um aluno que me ensina a mexer na câmera do meu celular pra que eu 
possa filmar ou bater uma foto dos trabalhos deles, ou quando os 
alunos monitores me ensinaram a montar o projetor...Como vê, as 
vezes são eles que nos ensinam... Tudo isso me traz um crescimento 
profissional e pessoal, pois vejo que a educação é uma via de mão 
dupla... Que ensino, mas que também estou o tempo todo 
aprendendo... (Fonte: Entrevista clínica de PIEBPL–TAB29). 

Nem sempre as salas de aula contam com equipamentos midiáticos que atendem 

as demandas tecnológicas requeridas pelo novo design pedagógico. Todavia, isso não 

tem significado limitação técnica na inter-relação professor/aluno no que tange ao uso 

das TDIC, uma vez que essa interação dá-se com frequência (por meio do uso de Redes 

sociais, blog, e-mail, etc.). No universo acadêmico, por exemplo, a internet é um recurso 

extremante utilizado pelos docentes, tanto no que se refere a troca de materiais online  

(via Google Docs, Onedrive, Dropbox etc.) com os alunos, quanto para auxiliar nas 

pesquisas para elaboração de materiais didáticos. No entanto, a influência contextual e 

do discurso tecnopedagógico gera determinados também pode gerar conflitos na vida 

desse sujeito que desejou lançar-se na aventura de tecnologizar-se. 

Mediante, pois, esse caráter formativo e autopoiético da narrativa autobiográfica, 

podemos ter acesso às imbricações entre as TDIC e as mudanças acarretadas por elas, 

além de podermos co-testemunhar como esse professor  tem se reinventado para tornar-

se (e permanecer) um sujeito tecnológico e, portanto, alinhado às exigências pós-

modernas de convívio social.  

7.3 Corporificação tecnoautobiográfica: de rupturas e travessia ao autorretrato 

musivo 

Essa subseção dialoga com nosso segundo objetivo específico, que busca 

perscrutar a corporificação tecnoautobiográfica a partir dos processos de ruptura 

(MAIA-VASCONCELOS, 2003) e de travessia relatados pelos narradores do récit de 

vie. Abordaremos, de maneira sumarizada, a análise da corporificação 

tecnoautobiográfica nos aspectos discursivo e metafórico para que, posteriormente, nos 

subtópicos seguintes a análise seja desenvolvida na íntegra.  

Para que pudéssemos perscrutar o processo de corporificação 

tecnoautobiográfica dos narradores do récit de vie e tornar possível a análise do corpus, 

seguimos uma lógica metodológica, a qual passamos a explicitar.   
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 A ruptura (MAIA-VASCONCELOS, 2003) e a travessia norteiam o movimento 

discursivo da corporificação tecnoautobiográfica e para que pudéssemos realizar uma 

análise mais sistemática separamos esses referidos processos em duas subseções 

diferentes.  

 Sendo assim, na subseção em que abordamos a existencialidade do singular-

plural: entre o desejo/querer e a necessidade/dificuldade de uso das TDIC analisamos 

especificamente o estágio de ruptura e na abordagem da subseção: emergência do 

tempo pós-moderno (em plena mutação) da lógica da ação e reação: entre o processo de 

transformação e a (momentânea) adaptação ao uso das TDIC, analisamos o estágio de 

travessia. Reafirmamos que ambos os processos ocorrem em consonância e que, 

portanto, a divisão entre ruptura e travessia, aqui empreendida, é meramente didática. 

 A corporificação tecnoautobiográfica pelo viés metafórico se constitui em 

apreender a construção do  retrato musivo. Nesse sentido, para que pudéssemos revelá-

lo dispusemos de uma prévia análise discursiva intitulada unindo as tesselas, por meio 

da qual os processos de ruptura e travessia foram analisados conjuntamente, para em 

seguida procedermos compor a caracterização do retrato musivo.  

7.3.1 Da existencialidade singular-plural: entre o desejo/querer e a 

necessidade/dificuldade de uso das TDIC 

O estágio de ruptura (MAIA-VASCONCELOS, 2003) foi vivenciado no 

momento em que o narrador percebeu que a sociedade ganhara status de sociedade da 

informação, na qual as tecnologias se apresentavam como indispensáveis à vida 

cotidiana e não aderir a esse modelo de vida lhe deixava de certo modo deslocado no 

tempo. Ele se viu na situação de necessitar usar as TDIC, sem poder adiar essa 

experiência. Fato que revela nas narrativas certa submissão do corpo à imposição lhe 

imposta de saber lidar com os novos artefatos tecnológicos, de adequar-se a uma 

dinâmica de tarefas mediante a exigência do fazer digital. 

As evidências da imbricação corpo e tecnologia se dão em meio ao ambiente 

profissional, educacional e/ou no ambiente cotidiano acarretado por tarefas de natureza 

escolar e/ou acadêmica. Como veremos nos relatos que seguem. 

PIEBPL–TAB30 nos diz que  
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A primeira experiência marcante que tive com as TIC foi quando 
ainda era aluna do primeiro semestre e tivemos de fazer nosso 
primeiro artigo para a cadeira de filosofia. Foi angustiante para mim, 
pois não sabia as regras da ABNT e até aquele momento só usava a 
internet para diversão e para manter contato com amigos e parentes. 
Percebi que não tinha tanto domínio quanto achei que tinha e me 
matriculei em um curso de informativa (Fonte: récit de vie de 
PIEBPL–TAB30– grifo nosso). 

 

A professora PIEBPL–TAB30 ressalta que, embora não tendo sido seu primeiro 

contato com as TDIC, ela classifica como sendo seu momento de ruptura porque antes 

as ferramentas digitais representavam pra ela apenas diversão e o momento marcante e 

angustiante – assim classificado por ela – foi ter que cumprir a referida tarefa mesmo 

que não apresentasse, naquele momento, conhecimento teórico e técnico para executar 

as regras de formatação da ABNT no artigo acadêmico. Sua reflexão ao perceber que 

não tinha tanto domínio quanto achava que tinha, levou a professora, na época aluna de 

graduação, a buscar aprimoramento para seu letramento digital.   

 O receio de fracassar diante de uma empreitada que lhe exigiria habilidades 

digitais (CARENZIO, 2012) também fez PIEBPL-TAB8, sentir-se angustiado e adiar 

seu encontro com as TDIC. Nas palavras do narrador: 

Fiquei um pouco angustiado, quando estava prestes a ter contato com 
um computador. Isso foi no ensino médio, no curso de informática 
industrial, na Escola X115, lá pelos idos de 1992. Adiei esse meu 
primeiro encontro, cedendo a vez a uma amiga, e esse adiamento 
durou bastante tempo (récit de vie de PIEBPL-TAB8 – grifo nosso) 

Percebemos, que a sensibilidade às experiências, é de natureza diversa. Como 

pontua Bois (2006) a sensibilidade traz em si uma dimensão qualitativa responsável por 

indicar essa ressonância subjetiva da experiência vivida. Desse modo, percebe-se que 

alguns narradores transmitem mais intensidade que outros no testemunho que revelam 

as experiências somato-psíquicas (BOIS, 2006).  

Em relação a essa sensibilidade ao estado de angústia, Maia-Vasconcelos (2003, 

p. 256) se refere como sendo um fenômeno que “provoca uma sensação de perda por 

sua irreversibilidade”. Adiar o encontro com as TDIC talvez se deva a essa consciência 

de que ao iniciar a trilhá-lo começaria um caminho sem volta. Essa decisão por manter-

se longe das tecnologias digitais durou muito tempo segundo o narrador. Que depois de 

                                                            
115 No intuito de codificarmos o nome da escola, usamos a letra xis maiúscula (X) para designar o nome 
da referida instituição de ensino.  
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algum tempo finalmente se rendeu: “Tempos depois, meu contato se efetivou, quando 

cursei uma disciplina de Word, já no curso de turismo, daquela mesma instituição, não 

me lembro em que ano” (récit de vie de PIEBPL-TAB8). Embora o narrador não relate 

detalhes dessa experiência, sabemos que não foi uma escolha a priori desejada essa 

decisão de ir ao encontro das TDIC, uma vez que se tratava de uma disciplina da grade 

curricular do qual era aluno. 

Danis Bois (2003, p. 06) fala da experiência de “perceber-se percebendo” em 

relação a determinado fenômeno experimentado, quando isso ocorre é um sinal de que o 

vivido corporizado tornou-se um fato consciente para o sujeito. Desse modo, o tom de 

confissão que marca as narrativas que seguem revela essa consciência.   

A PIEBPL–TAB28, ao narrar suas vivências, confessa sua decisão, por, 

inicialmente, preferir manter-se longe das TDIC: “Minha iniciação às tecnologias foram 

tardias e limitadas devido à minha resistência pessoal e porque meu cotidiano ainda não 

se apresentava bombardeado de interferências ou influências” (récit de vie de PIEBPL–

TAB28). A entrada na faculdade também representou um marco na sua vida digital: 

“Comecei o que chamo ‘de viver o mundo paralelo’ quando estava prestes a ingressar 

na graduação, quando criaram a minha primeira conta de e-mail, 

maria116@hotmail.com” (Fonte: récit de vie de PIEBPL–TAB28 – grifo da narradora). 

Apesar de sua resistência, ela olha para esse momento com certa satisfação para sua 

decisão de aderir a esse “mundo paralelo”: “Não a desfiz ainda porque acho meio 

histórico ser a primeira maria@ a fazer uma conta no hotmail” (Fonte: récit de vie de 

PIEBPL–TAB28 – grifo nosso). Essa felicidade se deve, quiçá, à sua atitude 

vanguardista em ser a primeira como o seu nome a ter uma conta no Hotmail. 

A PIESPPL-TABES2 também admitiu que seu primeiro encontro com as TDIC 

esteve imbricado a sua vida acadêmica. Quando entre 1982 e 1983, na fase final de sua 

vida estudantil cursou uma disciplina voltada para o uso do computador. Todavia, 

mesmo que sua Universidade já contasse com o “cérebro de um computador e seus 

                                                            
116 No intuito de não revelarmos a identidade da professora, usamos o nome fictício Maria para designá-la 
na conta de e-mail. 
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terminais”117, não havia ninguém para operacionalizá-lo, por conta desse fato todo o 

curso se realizou de maneira teórica. 

Sendo assim, seu estágio de ruptura ocorreu mesmo quando ela vivenciou seu 

primeiro desafio no trabalho, momento no qual ela denomina ter tido seu encontro real 

com essas ferramentas digitais:  

No mês de abril de 1989, já como economista, fui contratada, no 
departamento de estudos económicos, que é agora um Centro de 
prestígio para a investigação científica no norte do México (*118) e ao 
estar trabalhando como assistente de pesquisa, meu encontro real com 
estes dispositivos (PC, fax, modems, impressoras, etc.) resultou em 
um enorme desafio, usávamos a versão primitiva do que hoje é o 
processador Word, WordStar, a planilha de cálculo era a Lotus, e os 
PCs [...] (Fonte: Récit de vie de PIESPPL-TABES2)119. 

 A narradora caracterizou sua experiência inicial com as tecnologias digitais 

como um enorme desafio. Porém, render-se a essa realidade de exigência no uso das 

TDIC pareceu ser um dever fundamental no início de sua carreira profissional.  

A mesma necessidade de adequação foi sentida por PIEBPL-TAB18, ao 

ingressar na carreira profissional docente:  

Tenho 33 anos, logo ao me inserir no mercado de trabalho já havia a 
exigência de se conhecer e manusear as TDIC, não tanto quanto hoje, 
mas era necessário que eu já soubesse associar meus trabalhos com o 
auxílio de algumas tecnologias. Quando ingressei na educação essa 
exigência foi maior, pois iria trabalhar com adolescentes, jovens, ou 
seja, um público que quase não sabe realizar, muitas de suas 
atividades, sem o uso de ferramentas tecnológicas (Fonte: Récit de vie 
de PIEBPL-TAB18). 

 Da mesma maneira, a decisão por buscar letramento digital não partiu de livre e 

espontânea vontade na vida de PIEBPL-TAB18. Como ela afirma, “já havia a exigência 

de se conhecer e manusear as TDIC” quando ela entrou no mercado de trabalho. Numa 

dedução lógica, ao iniciar suas atividades laborais, ela deveria adquirir tais hábitos 

                                                            
117 Nossa versão para: [...] ya contábamos con lo que se llamaba el cerebro de una computadora y sus 
terminales, pero que nadie sabía entonces como usarlas, razón por la cual ese curso fue manual y 
teórico!!! (Fonte: Récit de vie de PIESPPL-TABES2).  
118 No intuito de não identificarmos o centro de pesquisa ao qual se refere a narradora, substituímos o 
endereço eletrônico pelo sinal asterisco (*). 
119 Nossa tradução para: En el mes de abril del año de 1989 ya como economista, fui contratada en el 
departamento de estudios económicos de lo que hoy es un prestigiado Centro de Investigación Científica 
en el Norte de México (*) y al estar laborando como asistente de investigación, mi encuentro real con 
estos artefactos (PC, fax, modems, printers,  etcétera) se tradujo en un enorme reto, usábamos la versión 
primigenia de lo que hoy es el procesador Word, el wordstar, la hoja de cálculo era Lotus, y las PC’s [...]. 



195 
 

também. A exigência foi maior quando, segundo a professora, soube que ensinaria 

adolescentes. 

 Toda essa consciência que permeou as narrativas de experiência de ruptura com 

as TDIC marcou também a relação singular de cada sujeito com sua experiência 

sensível com as tecnologias (BOIS, 2003). Assim sendo, quando os sujeitos revelam: 

“mas era necessário que eu já soubesse associar meus trabalhos com o auxílio de 

algumas tecnologias”, “meu encontro real com estes dispositivos (PC, fax, modems, 

impressoras, etc.) resultou em um enorme desafio”; “Não a desfiz ainda porque acho 

meio histórico ser a primeira maria@ a fazer uma conta no Hotmail”; tudo isso revela 

a noção de singularidade de cada sujeito na relação com a experiência vivenciada. Na 

verdade cada narrativa revela a certeza de que: “isto aconteceu comigo, e não a qualquer 

outro” (BOIS; AUSTRY, 2008, p. 06).   

Todavia, nem só de obrigações vivem os seres imersos no mundo digital. Sendo 

assim, outras experiências narradas pelos enunciadores ocorreram em situações 

cotidianas sem a pressão de exigências laborais. Nesse sentido, Josso (2012) nos diz que 

na perspectiva singular-plural, o narrador se divide entre às exigências ao coletivo ao 

qual pertence e à sua própria singularidade, seus desejos, anseios e expectativas. Além 

disso, a autora ressalta que por meio da narrativa de si, podemos apreender as 

problemáticas ligadas à vida cotidiana de cada um.  

É possível, pois, apreender pela corporificação tecnoautobiográfica essa 

metanóia de vivenciar corporalmente a experiência com as tecnologias digitais em uma 

sociedade cambiente, além de discernir a própria mutação. Veremos como alguns 

enunciadores narraram suas vivências de modo a apresentar certa familiaridade com os 

artefatos tecnológicos e se inseriram no mundo digital de maneira gradual, alguns ainda 

bem jovens, outros já não tão jovens.  

Comecemos cotejando pontos centrais no momento de ruptura vivido por 

PIESPL–TAB26 e PIESPL–TAB24. Hoje professores do ensino superior da rede 

pública e pertencentes à mesma geração da década de 1980.  

 PIESPL–TAB26 teve acesso às tecnologias desde a adolescência:  

Tenho 33 anos e desde os 16 tenho alguma familiaridade com 
tecnologias digitais, iniciando pelos computadores pessoais que, à 
época, se tornavam mais amigáveis para todos os tipos de usuário, em 
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função da interface gráfica do Windows 95 (Fonte: Récit de vie de 
PIESPL–TAB26). 

 PIESPL–TAB24 teve acesso um pouco mais tarde, somente após a conclusão do 

ensino médio: 

Foi somente após a conclusão do meu Ensino Médio - em 2004 - que 
eu pude ganhar meu primeiro celular e a partir do segundo ano de 
Faculdade (2006) - consegui ter um computador particular, tendo em 
vista a urgência de adaptação às novas e dinâmicas ferramentas 
digitais nos campos pessoal e profissional (Fonte: Récit de vie de 
PIESPL–TAB24 – grifo nosso). 

A ruptura se deu em suas vidas em um momento que ambos avaliam, em seus 

récits de vie, como uma época na qual as tecnologias ganhavam status de indispensáveis 

tendo seu uso alavancado por uma sociedade que começava a criar seus alicerces para 

uma era digital.  

Essas tecnologias me acompanham desde então, e nesse espaço de 
tempo se tornaram indispensáveis, algo que se pode atestar a partir do 
momento em que os computadores ligados à internet passaram a ser 
requisitos para pesquisas acadêmicas (ainda como estudante de 
graduação) e para a comunicação interpessoal (por meio de e-mails e 
mensageiros instantâneos) (Fonte: Récit de vie de PIESPL–TAB26 – 
grifo nosso). 

Ao dizer que as tecnologias o acompanham, o enunciador revela o caráter 

colaborativo que representou a inserção TDIC na sua vida. Também aponta para essa 

característica do contexto social pós-moderno, a saber, a comunicação mediada pelos 

artefatos tecnológicos digitais.    

Enquanto PIESPL–TAB26 narra sobre a companhia que lhe fez as tecnologias 

em sua adolescência, PIESPL–TAB24 faz sua análise sobre aquela época revelando-

nos: 

Apesar de não ter podido usufruir imediatamente dos recursos 
tecnológicos quando houve o "boom" da era digital, comecei a 
perceber - ainda que imaturamente - a brusca necessidade de mudança 
social a partir do final da década de 90 e início do século XXI. 
Principalmente a partir do ano 2000, verifiquei um significativo 
avanço dos aparelhos tecnológicos e, consequentemente, uma 
desenfreada utilização dos computadores, dos telefones móveis, da 
Internet etc. (Fonte: Récit de vie de PIESPL–TAB24 – grifo nosso). 

O enunciador deixa evidente em sua narrativa que percebeu as mudanças 

advindas do uso que julga ser “desenfreado” das tecnologias digitais. Ele diz também ter 

percebido –“ainda que imaturamente – a brusca necessidade de mudança social”. Suas 
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ponderações apontam para um inevitável imperativo de uso das tecnologias digitais. As 

considerações do enunciador remetem ao que nos diz Josso (2007) sobre as 

transformações vivenciadas pelos sujeitos. Assim nos diz a autora: 

as transformações nas quais as pessoas se engajaram podem resultar 
de uma emergência interior ou ter sido provocadas pelo meio 
ambiente. O ser-sujeito é levado, em conseqüência, a gerenciar essa 
coexistência de lógicas de evolução e a viver, dessa maneira, uma 
tensão mais ou menos forte entre identidade para si e identidade para 
os outros (JOSSO, 2007, 423). 

Desse modo, usar ou não usar as tecnologias passa por questões que estão para 

além do posicionamento por assumir, quer seja por iniciativa própria ou por adequação 

à sociedade tecnologizada, como podemos constatar quando PIESPL–TAB24 afirma 

que durante esse intervalo da sua adolescência não pode usufruir satisfatoriamente das 

tecnologias e revela o motivo: 

[...] não pude desfrutar satisfatoriamente das vantagens e/ou 
desvantagens desses recursos devido à falta de limitações financeiras 
pelas quais passei. Isso foi muito difícil para mim, vez que eu era 
único "deslocado" do meu círculo de amizades. Justamente neste 
período - auge da minha adolescência - eu não tinha como adquirir 
bens de última geração, apesar de notar o quanto as tecnologias 
estavam se tornando indispensáveis nos mais diversos âmbitos da vida 
do ser humano (Fonte: Récit de vie de PIESPL–TAB24 – grifo nosso). 

Temos posto na narrativa de PIESPL–TAB24 a caracterização da ruptura que 

Maia-Vasconcelos (2003) se refere ao afirmar que o sujeito prestes a vivenciar esse 

estágio toma ciência de estar “nos bastidores da vida vendo seus pares avançarem em 

seus cotidianos profissionais e pessoais” (MAIA-VASCONCELOS, 2003, p. 256). 

Todo esse sentimento corrobora com a sensação de deslocamento confidenciada pelo 

narrador potencializada por sua situação financeira. 

Nesse sentido, todas as escolhas lexicais – não pude desfrutar (dos recursos 

digitais), limitações financeiras, isso foi muito difícil pra mim, eu era muito deslocado 

do meu círculo de amizade, eu não tinha como adquirir bens de última geração – do 

narrador denotam esse estado de impotência diante de uma situação que estava para 

além do seu poder de modificá-la. Por diversas vezes, ele usa o pronome pessoal eu, 

seguido de outros termos que explicitam seu discurso em primeira pessoa – mim, meu, 

minha – o que implica alto grau de comprometimento no seu relato. O narrador finaliza 

seu raciocínio com a locução prepositiva: apesar de, significando que embora em 



198 
 

tempos nos quais “as tecnologias estavam se tornando indispensáveis nos mais diversos 

âmbitos da vida do ser humano”, faltava-lhe poder aquisitivo para usufruí-la.  

O capital financeiro para desfrutar as benesses advindas das tecnologias também 

é pontuado na narrativa de PIESPL-TAB2 que ao narrar o episódio de sua ruptura nos 

diz: 

A primeira lembrança que tenho da necessidade de usar computador 
para tarefas escolares é ligada à minha vida de aluna. Já no ensino 
médio, pedi a uma tia engenheira para fazer um trabalho de 
Geografia. Na época, usei um PC que talvez fosse um 386, e uma 
impressora matricial. Um namorado da época, filho de pai rico, 
também ajudou do mesmo modo, para outras matérias (Fonte: récit de 
vie de PIESPL-TAB2 – grifo nosso). 

Percebemos pela narrativa que tecnologias dessa natureza ainda não haviam se 

popularizado, quiçá, por este motivo, ela mesma ainda não tivesse seu próprio PC. A 

exigência financeira é ressaltada com o aposto dado ao namorado da época que tinha um 

PC: filho de pai rico.  

Enxergar as TDIC pelo viés colaborativo foi também uma perspectiva recorrente 

para que o passo da ruptura fosse dado por alguns participantes. A esse respeito, 

PIESPL-TAB7 fala do que representou sua transição do analógico para o digital: 

No início de 90, datilografava na máquina eletrônica (que tinha uma 
fita apagadora quando errávamos!) uma dissertação de mestrado 
inteira, quando conheci um pc com Windows e impressora colorida, 
de uma amiga. Vi que meu trabalho seria facilitado com os recursos 
disponíveis. Adquiri um 486 multimídia, com 8 mb de ram, o que na 
época era o mais moderno. Veio com enciclopédias, jogos e 
dicionários em cd-rom. Foi um mundo novo para mim e minha família 
(Fonte: récit de vie de PIESPL-TAB7). 

Abriram-se as portas para o colorido das impressões. A professora também deu 

adeus à fita apagadora, que lhe deve ter sido muito útil na escrita de sua dissertação. 

Era a chegada do moderno, era o início de um mundo novo cheio de cd-rom, jogos e 

dicionários eletrônicos. 

A ruptura, para a professora PIESPL-TAB1, do analógico para o digital também 

se deu por meio da aquisição do primeiro computador. Todavia, enquanto PIESPL-

TAB7 ressaltou todo o seu labor ao datilografar uma dissertação inteira de mestrado na 

sua máquina eletrônica, PIESPL-TAB1 revela certa nostalgia ao narrar sua vivência 
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com sua máquina de escrever. Ela assim nos conta sobre como, um dia, sua máquina 

passou a habitar com ela:  

E um dia, muito mais tarde, anos depois, eu comprei meu primeiro 
objeto tecnológico: minha própria máquina de escrever, com um 
dinheirinho catado e juntado e comecei a libertar-me das amarras 
(Fonte: récit de vie de PIESPL-TAB1 – grifo nosso). 

A professora também nos revela que sua máquina a acompanhou durante toda a 

faculdade. Até que um dia, já mãe de adolescentes, finalmente entrou um computador 

na sua casa. De certa forma, ela afirma que sempre esteve mediada ao mundo por algum 

artefato tecnológico, como exemplifica: TV, o rádio, o telefone, o computador, o tablet 

e mais recentemente celular androide - embora já tenha tido outros modelos mais 

simples (Fonte: récit de vie de PIESPL-TAB1).  

E embora a professora saliente que tecnologia não se resuma ao computador, que 

“tudo a nossa volta tem impressas as marcas da tecnologia, do doce de banana ao 

satélite120”; ela diz que tem consciência do caminho que trilha no mundo digital e que 

todas as submersões que faz alimenta a consciência de que as tecnologias estão ao seu 

serviço e não o contrário. 

Essa mesma consciência de trilhar um caminho digital demonstra PIEBSPPL–

TABES5 ao declarar: “Comecei minha carreira no ensino em 89 e já era evidente o 

avanço da tecnologia que se expandiria rapidamente a toda a nossa vida”121. 

A partir dessa prerrogativa, a professora buscou adquirir seu primeiro 

computador entre 1995 e 1996 e em 1999, ela comprou seu primeiro notebook, sua 

ruptura se deu em meio aos trabalhos apresentados na docência das aulas de história, 

como ela descreve: “As primeiras aprendizagens no uso de sotfware básicos de office 

foram realizadas por ensaio e erro”122. Inserir-se no mundo digital se constituiu, para a 

professora, num evento anunciado pelos tempos modernos e ela procurou trilhar esse 

caminho de maneira exploratória.  

                                                            
120 Conforme opinião declarada no récit de vie de PIESPL-TAB1. 
121 Nossa tradução para: Comencé mi carrera en la docencia en el año 89 y ya era evidente el avance de la 
tecnología que se expandería rápidamente a toda nuestra vida (Fonte: récit de vie de PIEBSPPL–
TABES5). 
122 Los primeros aprendizajes para uso de sotfware básicos de office los realicé sola por ensayo y error 
(Fonte: récit de vie de PIEBSPPL–TABES5). 
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A partir da análise dos dados, nessa subseção, constatamos que o estágio de 

ruptura inicial deu-se obedecendo às necessidades contextuais vivenciadas pelos 

sujeitos. Desse modo, quer tenham sido essas necessidades de ordem profissional ou 

relacionadas aos afazeres cotidianos informais, a ruptura ocorreu como o estopim de 

sucessivos imperativos que determinadas ações circunstanciais impeliram ao uso das 

tecnologias digitais. 

Verificamos, ademais, que o processo de ruptura se constituiu em muitas tarefas 

educacionais. PIEBSPL-TAB2 teve essa experiência na realização de trabalhos 

escolares.  Já a professora PIEBPL–TAB30 e PIEBPL–TAB29 se depararam com o uso 

das TDIC realizando trabalhos acadêmicos. A professora PIEBSPL–TAB23 viu essa 

obrigação lhe bater à porta somente na especialização.  

Enquanto PIEBPL-TAB18 e PIES–TAB2 experimentaram essa descoberta no 

mundo laboral. Aquela, ao iniciar a carreira docente e esta, quando foi contratada pra 

trabalhar como assistente de investigação no Centro de investigação científica no norte 

do México. 

 E embora alguns processos de ruptura tenham ocorrido sem muitos percalços, 

alguns narradores, ao se depararem com esse momento, confessaram certa apreensão 

diante do desconhecido e receio por não serem capazes de cumprir a demanda exigida 

pelo uso das TDIC. Receio que fez PIEBPL-TAB8 adiar bastante seu encontro. O não 

desejar inserir-se no mundo digital também fez, tempos depois, PIEBPL–TAB28 avaliar 

que havia feito uma incursão tardia e limitada ao que ela chamou de mundo paralelo.  

Essa conjungação singular-plural tem revelado “o percurso da vida vivida em 

uma tensão permanente entre as transformações das limitações dos coletivos e a 

evolução dos sonhos, dos desejos e das aspirações individuais”. (JOSSO, 2007, 424 - 

GRIFO DA AUTORA). Sendo assim, nossas conclusões preliminares nessa subseção 

apontam para que o processo de ruptura na vida dos participantes se deu a partir da 

necessidade de uso das novas ferramentas digitais, quer tenha princípio numa exigência 

laboral e/ou acadêmica/escolar, quer tenha origem na vontade de desbravar o mundo 

digital.  
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7.3.2 Da lógica da ação e reação: entre o processo de transformação e a 

(momentânea) adaptação ao uso das TDIC 

 Nessa subseção, seguimos na análise dos récit de vie dos professores. Agora 

lançando luz para o estágio de travessia. Na perspectiva singular-plural123, o sujeito se 

divide entre as exigências relacionadas ao coletivo e à própria singularidade desse 

sujeito imbuída de desejos, anseios e expectativas. Buscamos, pois, perscrutar essa 

travessia por meio da narrativa de si que permite a apreensão de problemáticas ligadas 

ao cotidiano do sujeito contextualizado em uma sociedade em plena mutação (JOSSO, 

2012).  

O estágio de travessia compreende as sucessivas mudanças, levando-se em 

consideração desafios, angústias, vitórias, desejos, realizações etc., no processo de 

adaptação, mediante processo de acomodação/desacomodação, e outras possíveis (e 

sucessivas) rupturas,  na busca por adequação ao uso das TDIC a partir de sua inserção 

no cotidiano e no contexto profissional do professor.   

A vivência de professores mais jovens com a tecnologia comprova a tendência 

pós-moderna de inserção das TDIC cada vez mais cedo no cotidiano de crianças e 

jovens, de modo que eles já não sentem uma ruptura brusca como sentiram as gerações 

que não tiveram a oportunidade de conviver desde cedo com artefatos digitais.  

PIEB-TAB6 usufruiu das tecnologias ainda crianças e em 1993 adquiriu seu 

primeiro computador.  PIEB-TAB6 sempre teve gosto pelos jogos eletrônicos e com 

cinco anos já interagia com as máquinas. Ele diz: “Cresci com o habito da pesquisa em 

casa, incentivado por jogos de perguntas e respostas no computador, para responder 

tinha que usar as enciclopédias na estante, pois não tinha internet na época” (Fonte: 

Récit de vie de PIEB-TAB6 – grifo nosso).   

O enunciador nos revela que experimentou essa convivência digital ao longo dos 

seus anos de criança e adolescência. A expressão: cresci com o hábito da pesquisa em 

casa, usada pelo narrador para relatar uma ação cotidiana revela esse caráter ordinário e 

casual que a tarefa ao computador representava na sua rotina. Nesse aspecto, a 

transformação vivenciada por ele não se dá por meio de etapas dolorosas de adaptação, 

                                                            
123 Cf. Josso (2007, 2012). 
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mas ocorre de maneira gradativa e progressiva de acordo com a evolução gradual das 

tecnologias.  

Percebemos, ademais, nesse estágio de travessia que o corpo tecnologizado se 

constrói nesse percurso de adaptação e mudanças paulatinas, como também é construído 

nessa narrativa de remoração das experiências vivenciadas (MONTEIRO, 2011). 

As narrativas nos levam a verificar também que enquanto o estágio de ruptura, 

por vezes se dá mediante o cumprimento de uma exigência irrevogável de uso das TDIC 

estabelecida por meio de contrato inevitável de uso dessas tecnologias, o processo de 

travessia se mantém alicerçado no permanecer disposto a buscar novos conhecimentos 

inerentes ao uso das TDIC.  

Todavia, o bom desempenho no uso das tecnologias digitais não se resume 

apenas a uma questão de geração. Esse não é o fator determinante. A oportunidade de 

uma convivência vanguardista com as ferramentas tecnológicas e a  disposição por 

explorar o mundo digital por meio de um olhar perspicaz para o viés colaborativo das 

TDIC são fatores que fazem a diferença nessa travessia de constante readaptação digital. 

As professoras PIEBSPL–TAB27, PIEBPL–TAB29 e PIEBPL -TAB18, por 

exemplo,  nasceram na década de 1980, mas experimentaram experiências bastante 

diferenciadas no que tange ao uso das ferramentas digitais. Esse fato influenciou 

diretamente no processo de travessia que elas vivenciaram. Aquela conviveu com as 

tecnologias desde a infância, enquanto  PIEBPL–TAB29 teve acesso às tecnologias 

apenas na graduação e PIEBPL -TAB18 passou a ter acesso de maneira mais efetiva 

apenas quando entrou no mercado de trabalho. Portanto, embora pertençam a mesma 

geração, suas rupturas e travessias não se deram nas mesmas circunstâncias.  

Quando PIEBSPL–TAB27 narra em seu récit de vie que passou por dificuldades 

para interagir com programas computacionais ela nos revela: “Quanto a programas e 

aplicativos, "apanhei" do powerpoint quando precisei elaborar meu primeiro painel 

(acho que foi em 2006), mas não foi muito sofrido. Depois disso, aprendi e considero 

esse aprendizado algo bastante produtivo” (Fonte: récit de vie de PIEBSPL–TAB27). 

Embora, tenha feito uma escolha lexical que denote sofrimento, a utilização das aspas 

no verbo apanhar funciona como um atenuante, fato que podemos comprovar com a 

oração coordenada adversativa: mas não foi muito sofrido. 



203 
 

A professora descreve sua convivência com as tecnologias afirmando:  

Minha experiência com as tecnologias digitais foi gradativa. Então 
não a vejo como um choque ou como algo de outro. mundo. Lembro-
me de mim aos 10, 11 anos (1995), quando chegou o CD mudando 
tudo. Na universidade, por volta dos meus 20, 22 anos (2005, 2006), 
ainda usávamos fitas cassete para gravarmos áudio a quem possuía 
necessidades especiais, e retroprojetor para apresentar trabalhos. 
Alguns trabalhos eram gravados em disquete, depois em CD e depois 
em DVD. Pendrive foi só quando já estava na pós, em 2008. Portanto, 
foi uma gradação (Fonte: récit de vie de PIEBSPL–TAB27 – grifo 
nosso). 

A professora inicia com uma assertiva: “Minha experiência com as tecnologias 

digitais foi gradativa” e finaliza com uma conclusão: Portanto, foi uma gradação. O 

efeito de sentido subjacente às expressões destacadas remete a uma experiência 

longitudinal com as TDIC. 

Já quando a participante PIEBPL–TAB29 após dizer que havia apanhado muito 

(como já foi comentado no estágio de ruptura) - para descrever sua experiência com as 

tecnologias na época que precisou digitar sua monografia, ela o faz numa perspectiva 

que remete a muita dor e tensão -  na época da monografia, nos diz que: 

Mas alguns colegas me ajudaram na apresentação e eu passava a noite 
na faculdade para usar o computador do PET, no qual eu era bolsista. 
Ainda entreguei minha monografia sem nenhuma correção de 
formatação. Felizmente, a banca não levou isso em consideração na 
minha nota (Fonte: récit de vie da PIEBPL–TAB29).  

Durante seu estágio de travessia na busca de novos letramentos digitais, foi 

essencial a colaboração dos colegas. O fato de necessitar passar a noite na faculdade 

porque não possuía o computador levanta mais uma vez a influência do capital 

financeiro na aquisição de artefatos tecnológicos. 

Já a travessia de PIEBPL -TAB18 se deu envolta a uma busca por atualização no 

que concerne ao uso das tecnologias digitais: “A partir deste momento, fui travando 

uma batalha pessoal de desafios e dificuldades para dominar e associar meus 

conhecimentos básicos no uso de algumas tecnologias, com minhas atividades com 

meus alunos” (Fonte: récit de vie de – PIEBPL -TAB18 – grifo nosso). 

Quando a narradora diz a partir deste momento, ela está se referindo à sua 

entrada no mercado de trabalho educacional. Desde então, iniciou sua travessia. O 

termo batalha remete ao campo semântico de luta, guerra, disputa etc. A escolha pelo 
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gerúndio: travando (uma batalha pessoal) reporta a um caráter circunstancial 

duradouro. O grupo nominal uma batalha pessoal alude à consciência de a narradora 

estar diante de um desafio que lhe era próprio. Ninguém além dela poderia vencê-la. O 

termo batalha ainda é potencializado pelos complementos desafios e dificuldades que se 

referem a habilidades teóricas e práticas, a saber, dominar as tecnologias e saber aplicá-

las como recurso didático em suas aulas. 

Da mesma forma, ocorreu no estágio de ruptura dos enunciadores PIESPL–

TAB24 e PIESPL–TAB26, nos quais verificamos que o capital financeiro foi um fator 

decisivo para que PIESPL–TAB24 pudesse usufruir das TDIC apenas quando estava 

prestes a entrar na faculdade. Assim ele nos declara em relação à sua travessia: “De 

2006 até hoje, posso afirmar que minha vida se reprogramou em função da necessidade 

de se ‘render parcialmente’ aos encantos do mundo digital” (Fonte: récit de vie do 

PIESPL–TAB24). 

A expressão minha vida se reprogramou usada pelo enunciador para cada 

caracretizar seu processo de travessia denota as mudanças que ele teve que vivenciar na 

incorporação das tecnologias digitais. Embora com ressalvas – ‘render parcialmente’ 

aos encantos do mundo digital – o enunciador admite sua metamorfose.  

E se estão em jogo os capitais social, cultural e também financeiro, nessse 

movimemento metamórfico é porque “a maneira como sentimos esses eventos depende 

da nossa cultura, de nossa infância, de nosso ambiente e, por fim, da relação que 

tecermos com nós mesmos e o mundo” (QUÉRÉN, 2008, p. 207). 

Desse modo, a autora afirma que as experiências vivenciadas pelo sujeito 

deixam traços que contituem a singularidade de cada um e “é dessa singularidade que o 

nosso corpo é portador” (QUÉRÉN, 2008, p. 207).  

Enquanto a experiência do enunciador determina uma vivência com as 

tecnologias de certo modo atendendo à demanda de uma sociedade cambiante 

tecnologicamente, a enunciadora PIEBSPL–TAB27 nos revela: “minha inserção no 

mundo digital deu-se naturalmente, logo após a descoberta das facilidades do Windows, 

em 1994. Fui abandonando aos poucos os recursos analógicos sem nenhuma 

dificuldade”.  
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Percebemos que ao contrário das ressalvas feitas pelo enunciador PIESPL–

TAB24, a PIEBSPL–TAB27 não demonstra ter experimentado uma vivência 

desafiadora ou mesmo fixada em atender necessariamente às demandas pós-modernas 

de uso das tecnologias digitais no sentido de isso ser encarado como uma necessidade 

explícita a ser seguida.  

De mesmo modo parece ter vivenciado essa travessia o PIESPL–TAB26, ao 

afirmar: “Minha postura tem sido a de acolher essas tecnologias, buscando atualização 

compatível com sua presença em sala de aula”. E o que significaria uma atualização 

compatível com a sala de aula? Quais parâmetros são seguidos para valorar-se essa 

presença ou não presença das tecnologias digitais em relações sociais de trabalho na 

contemporaneidade?  

Quando Feenberg (2003, s.p.) se refere à filosofia da tecnologia, afirma que “a 

essência das coisas naturais inclui um propósito da mesma forma como acontece com a 

essência dos artefatos. O mundo é assim um lugar cheio de significados e intenções”. 

Nesse aspecto, o autor ressalta que “nosso conhecimento deste mundo e nossa ação nele 

não são arbitrários”, assim reafirma Feenberg (2003) “a Filosofia da Tecnologia 

pertence à autoconsciência de uma sociedade como a nossa”. Explica-nos o autor: 

O Iluminismo Europeu do século XVIII exigiu que todos os costumes 
e instituições se justifiquem como úteis para a humanidade. Sob o 
impacto dessa demanda, a ciência e a tecnologia se tornaram a base 
para as novas crenças. Eles reformam a cultura gradualmente para ser 
o que pensamos como ‘racional’. Conseqüentemente, a tecnologia 
torna-se onipresente na vida cotidiana e os modos técnicos de 
pensamento passam a predominar acima de todos os outros 
(FEENBERG, 2003, s.p. – grifo do autor). 

Portanto, a valoração feita pelos enunciadores em relação aos uso das 

tecnologias e ao seu próprio processo de travessia ancora-se numa racionalidade 

subjacente a uma cultura tecno-científica emergente numa sociedade pós-moderna. 

Feenberg (2003) afirma que essa valoração a respeito da tecnologia se ancora em 

dois eixos, a saber, ou a tecnologia é assumida como neutra de valor como preconizava 

o Iluminismo, ou ela é carregada de valor, como já apregoava os gregos. Não obstante, 

Feenberg (2003, s.p.) destaca que como nem tudo pode ser explicado com base em 

propriedades física ou química da matéria, por exemplo, talvez as tecnologias “tenham 

um modo especial de conter o valor nelas mesmos como entidades sociais”.   



206 
 

Ao refletir sobre sua travessia, a enunciadora PIEBPL–TAB28 nos afirma: 

“Acredito que, mesmo ainda apegada ao mundo real, mesmo disposta a me desconectar 

por semanas sem sofrimento algum, tive bons avanços para me envolver com as 

possibilidades que as TIC têm para melhorar minha prática e comunicação”.  

Nesse posicionamento, a enunciadora enfoca seu processo formativo frente à 

experiência de incorporação das TDIC. Essa consciência é primordial para que esse 

processo metamórfico no qual o sujeito participa ocorra de maneira crítica. Para que não 

se adote uma “Semicultura tecnológica”, ou seja, uma “postura de superficialidade que 

o ser humano adota, seja pela concepção ou utilização da tecnologia em sua vida ou no 

seu meio”. Isso ocorre quando o sujeito aceita a incorporação na sua vida “sem que 

assuma uma postura questionadora sobre a sua razão e sobre suas finalidades” ou 

simplesmente, assumir um perfil consumista exacerbado “das novidades de mercado, 

pelo simples fato de poder possuí-la” (BIDO, 2014, s.p.). 

Adotando também uma postura crítica e essa consciência da própria formação 

digital, a enunciadora PIESPPL-TABES2 caracteriza sua travessia como sendo marcada 

por uma vivência repleta de desafios, embora todas as mudanças tecnológicas 

vivenciadas tenham marcado positivamente sua experiência pessoal e profissional.  

Essa postura crítica a respeito da travessia empreendida e, por conseguinte, do 

movimento metamórfico que caracteriza essa ressignificação de si e da práxis 

pedagógica, também deve “garantir uma crítica à tecnologia, a fim de que seja pensada 

para além da objetificação em suas finalidades” (BIDO, 2014, s.p.). A importância 

desse aspecto crítico, em relação à incorporação das tecnologias, é também ressaltado 

Gur-Ze’ev (2006). Nas palavras do autor, 

a reflexão é mais do que um potencial cognitivo ou uma necessidade 
política: torna-se um imperativo moral. Torna-se uma precondição e, 
num certo sentido, já a primeira manifestação de resistência à 
reificação, ao continuum , ao insignificante e à hegemonia do status 
quo. A transcendência aqui é determinada por suas possibilidades de 
suplantar a normalização e a ideologia hegemônica. Na ausência de 
alternativas sociais antagônicas e oposições ideológicas, as 
possibilidades para o espírito crítico se tornam problemáticas (GUR-
ZE’EV, 2006, p. 10). 

Nesse aspecto, o autor defende a permanência de um sujeito autônomo que 

cumpra sua alteridade sem alienação, isto é, que esse sujeito se torne diferente daquilo 

que foi manipulado a ser.  
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Em linhas gerais, percebemos que essa consciência de si e da própria formação 

povoou a travessia narrada pelos enunciadores. Observamos, ainda, que o processo de 

transformação, por vezes, revela a (momentânea) adaptação ao uso das TDIC. Dessa 

maneira, o estágio de travessia vai se constituindo em sucessivas pequenas rupturas que 

provocam o constante movimento de acomodação/desacomodação firmado no desejo de 

atender certo dever de uso das tecnologias ou simplesmente ancorado num desejo 

pessoal de avançar e atualizar-se tecnologicamente. Nesse sentido, quer seja atendendo 

uma situação de uso tácito das TDIC, quer seja apenas pelo desejo de uso dessas 

tecnologias digitais, a análise até aqui nos permite afirmar que o processo de travessia 

no que tange adaptar-se ao uso das tecnologias digitais demanda tempo e experiências 

diferenciadas mesmo para os sujeitos pertencentes à mesma geração.  

7.3.3 Unindo as tesselas:  processo metamórfico em composição. 

A ruptura no que tange ao uso inicial das tecnologias digitais e o processo de 

travessia ao longo da vivência de incorporação dessas tecnologias digitais serão 

explorados conjuntamente, a partir da análise de quatro récits de vie - PIESPPL-

TABES2, PIEBSPL-TAB23, PIEBSPL-TAB2 e PIEBPL–TAB29 - nos quais o projeto 

artesanal empreendido na tecnoautobiografização se mostrou mais representativo no que 

tange ao movimento corporal metamórfico vivenciado pelo sujeito no uso e adaptação 

às TDIC.   

O processo metamórfico no uso e adaptação às TDIC desvela um fenômeno que 

está para além da formação, uma vez que trans-forma, dá nova forma ao eu narrado de 

modo a vislumbrar seu processo metamórfico na ressignificação da imagem de si. Por 

meio dessa narrativa autopoiética se estabelece também a natureza da transformação 

corpórea nesse processo metamórfico.  

Dessa maneira, nossa análise busca desvelar as vicissitudes e transformações 

vivenciadas pelos enunciadores nesse processo crescente de inserção das TDIC em sua 

vida pessoal e profissional e como essa transformação se configura mediante a inscrição 

do corpo nessas narrativas tecnoautobiográficas de modo que perscrutemos o 

posicionamento e ação dos narradores frente aos desafios ocasionados por essa 

experiência metamórfica, vivenciada em sucessivas desacomodações e acomodações. 
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Especificamente, lançamos luz para investigação que se ancora no nosso 

segundo objetivo específico, a saber, perscrutar o fenômeno de corporificação 

tecnoautobiográfica mediante a ressignificação da imagem de si nos récits de vie dos 

narradores a partir dos estágios de ruptura e de travessia. Desse modo, se esse 

enunciador demonstra ter uma consciência de que ser professor na contemporaneidade 

remete à imagem de “um novo professor-cidadão preocupado com sua função e com sua 

atualização” (KENSKI, 2013, p.107), como já verificamos nas entrevistas clínicas, 

como é possível captar esse movimento metamórfico de ressignificação da imagem de 

si? Como esse enunciador lança mão de estratégias discursivas para nos revelar, como 

preconiza o discurso tecnopedagógico, ser “um profissional que conheça a si mesmo e 

saiba contextualizar suas melhores competências e seus limites para poder superar-se a 

cada momento” (KENSKI, 2013, p.107)? Por fim, como em meio a esse movimento 

metamórfico o corpo se inscreve nessa narrativa de modo a outorgar a imagem de um 

sujeito “flexível, competente, humano e compreensivo, que o ensino em tempos de 

mudança precisa” (KENSKI, 2013, p.107)?  

Assim, no intuito de empreendermos uma análise que cumpra com o objetivado, 

o movimento retórico nas subseções seguintes contempla inicialmente uma 

apresentação sumarizada da análise empreendida em cada récit de vie, seguido de um 

título, que caracteriza a interpretação efetuada, acompanhado de um pequeno excerto 

narrativo retirado do próprio récit de vie analisado.   

7.3.3.1  Análise do processo metamórfico narrado pela PIEBSPL–TAB23. 

Sob o olhar perceptivo de PIEBSPL–TAB23, veremos que antes o “mundo era 

pequeno” e a era das tecnologias, jurássica. Hoje o computador abre um novo universo e 

o “mundo é muito grande”. “Antes longe era distante”/ “Quando muito, ali defronte”/ 

“E o horizonte acabava”... Hoje o e-mail encurta distâncias. “Esse tempo não tem 

rédea” e os achados culturais no mundo digital (bibliotecas e museus virtuais) se 

constituem nessa dinamicidade temporal. Todavia, há outro ritmo desejável de um 

“tempo” que “nunca passa”, que “não é de ontem nem de hoje” porque mora na 

eternidade de um “encontro bem presencial”.  
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Da era jurássica à idade mídia124: uma comprovação de como “o mundo dá volta, 

camará”125!   

Faço parte da geração jurássica, quando se 

fala em tecnologia - PIEBSPL–TAB23. 

PIEBSPL–TAB23 inicia sua narrativa enfocando seu estágio de ruptura quando 

cursava uma pós graduação e a professora exigiu a entrega de um trabalho digitado. 

Nesse momento, a narradora nos revela a essência de um corpo analógico na expressão: 

Faço parte da geração jurássica, quando se fala em tecnologia. A partir dessa 

constatação, a narradora nos leva a testemunhar sua iniciação corpórea nos ritos 

acadêmicos sob os delírios e as benesses advindos de sua experiência com as TDIC. 

Estar (e permanecer) disposto impulsiona o sujeito a avançar mesmo ciente das 

dificuldades que já enfrentou. A experiência de travessia de PIEBSPL–TAB23 

significou para a narradora o desbravamento de um novo universo, ou seja, de sua 

inserção corporal e psicológica nessas recém-vividas experiências digitais. Assim ela 

narra um momento depois do desespero de não saber elucidar dificuldades:  

Ao mesmo tempo, ao comprar meu primeiro computador, senti uma 
vontade de desbravar aquele novo universo, mesmo tendo, por duas 
vezes, me desesperado ao deletar um trabalho quase pronto, em vez de 
salvá-lo e, melhor ainda, ter descoberto que era possível resgatá-lo (às 
vezes) da lixeira (Fonte: récit de vie da PIEBSPL–TAB23 – grifo 
nosso).    

Ao iniciar o novo enunciado, a narradora usa o termo: ao mesmo tempo. A 

simultaneidade, à qual o termo alude diz respeito, respectivamente, há dois processos, o 

primeiro: estágio de ruptura, no qual ela discorre sobre as dificuldades enfrentadas para 

realizar um trabalho acadêmico e segundo: início de sua travessia, a qual ela inicia 

narrando seu desejo por explorar o mundo novo que lhe era apresentado após a compra 

do seu primeiro computador.  

Eis o desafio posto a um corpo em resiliência, antes familiarizado às ações 

analógicas. Se observarmos o encadeamento discursivo narrativo temos ao comprar 
                                                            
124 Expressão usada por Sayad (2012). 
125 Trecho do refrão da composição Parabolicamará de Gilberto Gil gravada nos anos 90 do século 
passado. Dentre os desejos de Gilberto Gil, ao compor essa canção, estava falar de contrastes, entre o 
campo e o rural, entre o artesanato e o industrial. Estava o anseio de vislumbrar o encurtamento do 
“tempo-espaço” acarretado pela rapidez dos meios de comunicação física e mental do “mundo-tempo 
moderno” e “das velocidades transformadoras em que vivemos”. Comentário embasado na composição e 
na análise do autor disponíveis em: http://www.gilbertogil.com.br/sec_disco_info.php?id=366&letra 
Acesso em: 22/09/2015. 
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meu primeiro computador (o verbo comprar nos revela a ação concreta de decidir ter um 

computador), senti uma vontade de desbravar aquele universo (o verbo sentir fala do 

desejo pessoal de expandir o conhecimento), mesmo tendo, por duas vezes, me 

desesperado ao deletar um trabalho quase pronto (o dualismo desejo e desespero revela 

que mesmo desejando essas vivências, elas pareceram angustiantes de vez em quando), 

em vez de salvá-lo e, melhor ainda, ter descoberto que era possível resgatá-lo (às vezes) 

da lixeira. As informações dadas revelam uma narradora agora mais experiente nas 

vivências digitais (uma vez que ela hoje tem consciência de que não “merecia tanto” 

desespero, havia soluções práticas e eficientes para se restaurar um trabalho da lixeira). 

Mas essa vivência só se transformou nessa experiência que ela nos revela porque a 

narradora sentiu o desejo e se lançou no então desconhecido mundo digital, mesmo 

sabendo que poderia vir a sofrer com as dificuldades e desafios típicos de um corpo 

neófito nas ações digitais.   

Logo, todas essas vivências, a decisão de comprar o primeiro computador, 

Sofrer, rir, desesperar-se até descobrir (após certo letramento digital) quão fácil poderia 

ser restaurar um arquivo da lixeira, tudo isso marca o início da travessia da narradora e 

de inserção também corpórea, nesse novo universo digital.  

A intrepidez da narradora se faz presente em cada decisão de continuar firme no 

seu propósito:  

Após o estágio de ruptura com o medo que me assolava ao entrar em 
contato com a máquina, minha inserção foi ocorrendo aos poucos: 
primeiro nas transações bancárias, depois na vida acadêmica e 
profissional e, por último, ao fazer meu primeiro e-mail, pude 
desfrutar de muitas descobertas, principalmente, na área cultural, 
como o acesso a bibliotecas e museus virtuais, entre outros achados 
(Fonte: récit de vie de PIEBSPL–TAB23 – grifo nosso). 

A narradora revela que havia um medo que a assolava. A escolha do verbo 

assolar cujo campo semântico reporta a destruição e aflição informa que não se tratava 

apenas de certo receio de uso das TDIC a ser vencido, mas se tratava de encarar as 

agruras de num mundo desconhecido. Assim, o corpo se increve por meio de uma 

emoção secundária traduzida no sentimento de medo (QUÉRÉ, 2008). 

E por não desistir, a adaptação veio, então, com as sucessivas experiências e 

conhecimentos que vão se acumulando ao longo de suas vivências digitais: 
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Hoje, ainda não venci o medo de fazer compras online, mais pelo 
medo da desonestidade reinante no mundo do que pelo do desafio e 
pela paciência exigida nesse tipo de operação. Considero, enfim, que 
as tecnologias tenham otimizado nosso tempo, embora eu me recuse a 
abrir mão de um café ou de um bom vinho em um encontro bem 
presencial e sentir muito pelas proporções que os amigos virtuais vêm 
tomando na vida das pessoas (Fonte: récit de vie de PIEBSPL–TAB23 
– grifo nosso). 

A narradora inicia seu enunciado usando o dêitico hoje. Um referente dêitico 

sempre precisará necessariamente de um contexto situacional que o signifique em 

relação ao agora (momento de fala do enunciador). No contexto enunciativo da 

narradora, o referente dêitico hoje se refere a um momento temporal no qual ela tem 

acesso ao novo universo digital: “Ao mesmo tempo, ao comprar meu primeiro 

computador, senti uma vontade de desbravar aquele novo universo” (Fonte: récit de vie 

da PIEBSPL–TAB23- grifo nosso). E nesse contexto situacional (mundo virtual), ela 

revela ainda haver espaço para o medo: “ainda não venci o medo de fazer compras 

online”. Um medo que a narradora explicita como não sendo uma aversão “ao desafio” 

e a “paciência exigida nesse tipo de operação”, mas o “medo da desonestidade reinante 

no mundo”. As inter-relações comerciais virtuais se configuram para a narradora como 

mais fluidas e menos confiáveis.  Embora o que deixe de legitimá-las como fidedignas 

seja o “medo da desonestidade reinante no mundo”, ou seja, embora o mundo seja 

virtual, os medos e os receios são inoculações corpóreas advindas do mundo real. 

Ao finalizar com a expressão idiomática abrir mão, a narradora remete a uma 

ação concreta de posicionamento ao mesmo tempo em que o grupo nominal encontro 

bem presencial evidencia seu desejo de não se esquecer de que é no chão do mundo real 

que ela deseja cultivar suas amizades, isto é, é na presença do corpo (matéria orgânica) 

que ela busca ancorar o desejo de perpertuar suas inter-relações.   

7.3.3.2  Análise do processo metamórfico narrado pela PIEBPL–TAB29. 

O poeta dizia que queria pra ele o espírito dessa frase gloriosa dos navegadores 

antigos: "Navegar é preciso; viver não é preciso" para combinar com sua essência 

poética, Pessoa revela: “Viver não é necessário; o que é necessário é criar”. PIEBPL–

TAB29 desnuda em sua experiência uma verdade poética, na sua ruptura, ela depreende 

que quem quer passar além de uma monografia, tem que passar além da dor de construí-

la. E assim como no mar dos navegadores antigos havia abismos e perigos, mas era nele 

que o céu era espelhado; ela vislumbra, em sua travessia, que embora a caminhada 
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permita a existência de traumas, ela também oportuniza a glória de ser uma professora 

melhor: “Confesso que não é fácil!” Porém, “o meu maior desejo é continuar tendo 

amor pelo que faço e não perder a esperança que a educação é o caminho pra mudança e 

para o crescimento...” Quiçá, seus desejos e esperanças repousem também na certeza do 

poeta de que “Tudo vale a pena/ Se a alma não é pequena.” 

Da dor à glória: porque digitar era preciso126!  

[...] as minhas angústias posso dizer que já 

fazem parte do meu passado difícil com a 

tecnologia, meus desafios são diários, 

sempre que busco uma aula diferente 

utilizando as novas tecnologias [...] - 

PIEBPL–TAB29. 

A ruptura de PIEBPL–TAB29 se configurou com sua entrada na vida 

acadêmica. Ela diz que a compra do seu primeiro celular e o acesso a computadores 

ocorreram no ano 2000 quando iniciou sua graduação. Essa entrada no mundo digital 

lhe reservou grandes desafios. A narradora nos diz: Apanhei muito durante a monografia 

porque não dominava os programas com gráficos e não possuía nem computador, nem 

internet em casa... Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu quase desistia de 

apresentar minha monografia (Fonte: récit de vie de PIEBPL–TAB29 – grifo nosso).  

A experiência vivenciada pela então aluna em fase de conclusão acadêmica é 

narrada de maneira a explicitar os desafios enfrentados na elaboração da monografia. 

Ela usa o verbo apanhar intensificado pelo advérbio muito para explicitar a ação sofrida 

e a expressão: durante a monografia  ressalta em qual circunstância específica o fato 

ocorreu. Embora o significado mais usual do verbo apanhar seja o de ação concreta de 

sofrer um castigo físico, fica implícito que a ação descrita pela narradora se estabelece 

no sentido figurado. Todavia, a sucessão de negativas usada por ela, além de explicitar a 

gradação de suas dificuldades (não dominava os programas com gráficos e não possuía 

nem computador, nem internet em casa...) na realização do trabalho, passa para o leitor 

certo desencanto e sofrimento que a levou quase a desistência da apresentação da 

monografia. 

                                                            
126 Título e resumo parafraseados dos poemas de Fernando Pessoa: Navegar é preciso; Viver não é 
preciso disponível em: http://www.vidaempoesia.com.br/fernandopessoa.htm Acesso em: 22/09/15; e 
Mar português disponível em: http://www.citador.pt/poemas/mensagem-mar-portugues-fernando-pessoa 
Acesso em: 22/09/2015. 
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Como já pontuamos na fundamentação teórica, Quéré (2014, p. 208) afirma que 

“na nossa vida um evento muitas vezes é percebido através da vivência de uma 

emoção”, desse modo, os estímulos externos vivenciados pela narradora, tal qual o 

desafio de digitar e formatar seu trabalho acadêmico, acelerou seu sistema de percepção 

sensorial que se traduziu no estado somático de medo que quase a impulsionou a quase 

desistência. Quéré, ressalta que foi o trabalho do psicólogo americano Willian James – 

no final do século XIX – o responsável por demonstrar que esses estados somáticos 

causam as emoções sentidas pelo sujeito.  

Ademais, a experiência corpórea inscrita na narrativa da enunciadora nos 

permite afirmar que  

o corpo ocupa o coração de nosso processo de investigação. É ele que, 
no nosso empreendimento, permite religar o indivíduo ao sentido dos 
eventos de sua vida, que é o campo da reatualização, no presente, da 
sensação de um evento passado. É a tonalidade corporal que cria a 
ponte entre o passado e o presente (BOIS, 2006, p. 50127 apud 
QUÉRÉ, 2014, p. 210). 

Desse modo, a autora assinala que “o ambiente psicossocial”, e os eventos da 

vida também podem “registra-se no corpo” (QUÉRÉ, 2014, p. 211). Logo, por meio 

dessa experiência é possível perceber a “a influência da vida subjetiva na formação de 

si”, ou seja, “a ancoragem corporal dos fenômenos emocionais” (HUMPICH, 2008, p. 

379), como é possível verificar na ruptura da PIEBPL–TAB29 que se deu em meio a 

angústias e muita persistência para finalizar seu trabalho monográfico.  

A lembrança desse momento a fez tomar uma decisão tempos depois:  

Quando me formei e comecei a trabalhar, a primeira coisa que fiz foi 
comprar um computador, mas não tinha internet na minha casa. 
Depois que entrei na educação fui tendo acesso a internet no trabalho, 
comprei um netbook, venci meu trauma da graduação quando conclui 
duas pós-graduações (uma na Universidade A e outra na Universidade 
B128) e pude desenvolver bem os assuntos das minhas monografias, 
através de pesquisas na internet de artigos científicos, entre outros. 
(Fonte: récit de vie da PIEBPL–TAB29).  

A narrativa da professora é permeada de ações rememoradas nas quais sua 

história inscreve-se em seu corpo por meio dos estresses físicos e também choques 

psicossociais – “que é um estresse puramente psicológico” -  (tais como os 

aborrecimentos morais que vivenciou ao elaborar sua monografia, por exemplo) - 

                                                            
127 BOIS, D. Le moi renouvelé. Paris, Point d’Appui, 2006. 
128 No nome das universidades foram substituídos respectivamente pelas letras “A” e “B”. 
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(QUÉRÉ, 2014, p. 208). Para a autora, no choque psiscossial, “mais que a intensidade 

do evento, é a resposta individual da pessoa que importa, já que favorece ou prejudica a 

adaptação” (QUÉRÉ, 2014, p. 208). 

No caso da vivência narrada pela enuciadora, essa experiência traumática 

paradoxalmente a impeliu a avançar. Desse modo, finalizar a faculdade, iniciar a vida 

laboral e comprar o primeiro computador foi o primeiro passo em busca de uma 

vivência corpórea tecnológica. Quando a narradora lamenta o fato de não possuir 

internet em casa, apreendemos que não bastava simplesmente a compra do computador 

para que ela iniciasse sua trajetória digital.  

Todavia, impelida pelo desejo de vencer as dificuldades de outrora, a narradora 

afirma que em seu local de trabalho começou a ter acesso à internet. Agora, já 

assumindo o status de internauta e de uma acepção corpórea já metamorfoseada, ela 

adquire outro artefato tecnológico, seu primeiro notebook. E assim, sua compleição 

corpórea digital vai tomando forma, partindo de um corpo que demonstrava sua 

insipiência diante dos desafios de uso das ferramentas digitais para a evidência de uma 

identidade corpórea que demonstra a superação no uso das tecnologias digitais. Esse 

fato se torna evidente por meio da assertiva: venci meu trauma da graduação, isso 

significou ser capaz de lidar com duas pós-graduações, suas pesquisas e produções 

acadêmicas.   

7.3.3.3  Análise do processo metamórfico narrado pela PIEBSPL-TAB2. 

            Digital... Assim ela se trans-formou. Na tênue linha que se formara entre corpo 

analógico e corpo digital, repousava a gênese de sua história: havia um caminho 

principiado entre tarefas escolares, que culminaria na universidade. E no meio do 

caminho, um desejadíssimo projeto de extensão embora houvesse também um indigesto 

editor de textos chamado word. Contudo, havia também uma colega nessa caminhada 

acadêmica. Havia, pois, uma ajuda no meio do caminho... E isso jamais poderia ser 

esquecido! O caminho seguia. A menina crescia! Crescia e se tras-formava professora, 

uma professora digital.  
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Entre escola e universidade: havia uma trans-formação digital no meio do 

caminho129  

[...] não me lembro de fazer uma 

separação muito clara entre vida digital e 

vida analógica - PIESPL-TAB2. 

PIESPL-TAB2  inicia sua narrativa abordando seu estágio de ruptura de período 

escolar. As demais vivências com as TDIC são narradas sem obedecer rigorosamente o 

tempo cronológico dos fatos ocorridos, apresentando a narrativa um caráter heterodoxo 

(MAIA-VASCOCELOS, 2014). Ela diz ter aprendido a usar Word e chat logo no início 

da Faculdade, por exemplo, sem tecer muitos detalhes. Em comentários posteriores a 

enunciadora fala sobre um desejo que tinha de participar de um projeto de extensão na 

Faculdade. Segundo ela, esse é o fato marcante e por meio dele somos levados a 

entender o link feito entre aprender a usar o Word e o chat logo no início da faculdade. 

Compreendemos que o desejo de participar do projeto a impeliu a buscar novos 

conhecimentos digitais e, assim, inicia-se suas experiências de incorporação das 

tecnologias digitais: 

O fato marcante, no entanto, foi um processo seletivo para bolsista de 
extensão, em um projeto que me interessava muito. Passei pelo 
processo ainda novata, mesmo concorrendo com alunos veteranos. 
Cheguei à entrevista, última fase.  No final do papo, a professora 
perguntou se eu sabia usar o Word, programa que seria necessário 
para a pesquisa. Eu não sabia, mas disse que sim. Fui aprovada e corri 
para pedir ajuda a um colega, que jamais saiu da minha memória. 
Aprendi rápido, cumpri minha função no projeto, deu tudo certo 
(Fonte: récit de vie de PIESPL-TAB2 – grifo nosso). 

 Esse é o segundo momento de ruptura vivenciado pela narradora. Ambos são, 

pois, marcados, por circunstâncias sócio-históricas que remetem ao uso das TDIC.  

primeira circunstância: entregar trabalho escolar digitado e impresso; a segunda 

circunstância: ser apta a utilizar o editor de textos Word. Todavia, há uma diferença 

marcante entre as situações especificadas. A primeira está numa categoria em que a 

narradora não tinha a possibilidade não executá-la, uma vez que se tratava de uma 

exigência da escola e, portanto, pertencente à ordem das obrigações.  

                                                            
129 Título e resumo parafraseados do poema No meio do caminho do poeta brasileiro e modernista Carlos 
Drummond de Andrade. Publicado pela primeira vez na modernista Revista de Antropofagia, em 1928. 
Postado em: Drummond 100 anos. Disponível em: 
http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond04.htm Acesso em 21/09/15. 
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No entanto, diante da segunda experiência, a narradora não era “obrigada” a 

realizar tal tarefa, portanto, temos uma ação disposta na ordem da probabilidade de uso 

ou não das tecnologias. Mas a narradora, mesmo assim, resolveu optar pelo uso da 

ferramenta digital. Foi seu desejo explícito de ser uma bolsista no projeto da 

universidade que a fez cumprir o desfio. Enquanto o discurso da narradora na primeira 

experiência remete à ideia de obrigação/necessidade (comprovado nas vezes que usou a 

palavra ajuda), seu discurso na segunda experiência é de superação, mesmo quando se 

refere ao fato de pedir ajuda (porque havia afirmado saber usar o editor de texto sem 

saber), ela usa uma sequencia de verbos que deixa transparecer o encadeamento lógico-

discursivo da situação exitosa: aprendi (por isso) cumpri, (logo) deu tudo certo.  

 Em outros trechos, igualmente, a narradora se disponibiliza ao uso das TDIC: “O 

desejo de aperfeiçoar meus layouts também tinha a ver com isso”. “Uso o que faz 

sentido para mim”. Como a narrativa não segue uma ordem linear temporal, a narradora 

retoma uma situação da época da escola “Eu tinha vontade de usar as máquinas para 

digitar, por exemplo, mas nem sempre os professores permitiam. Muitos trabalhos 

tiveram de ser entregues a mão, o que ainda existe”. Percebemos, pois, que nessa 

segunda situação específica da escola, não mais temos uma experiência da ordem da 

necessidade/dificuldade de uso das tecnologias, mas da ordem do desejo de uso.  

Desta maneira, percebemos a relação que se instaurando entre o corpo e a 

construção da identidade digital da enunciadora. Uma narrativa de si, inevitalvelmente 

está impregnada dos aspectos existenciais que são partilhados nas inter-relações 

vivenciadas ao longo da vida (BOIS, 2014). Nesse aspecto, podemos apreender na 

experiência de incorporação das tecnologias digitais, as estratégias de superação dos 

desafios que a enunciadora vai elaborando e, além disso, as prioridades e desejos que 

são estabelecidos em relação ao uso dessas tecnologias.  

Sob essa abordagem do sensível, “viver e existir  se caracterizam por auto-

poiese, quer dizer, auto-desvelação e autocriação de si com base na experiência 

corporal” (BOIS, 2014, p. 46). Nessa dimensão, o corpo conforme ressalta Bois (2014, 

p. 47), “é suporte tanto do ‘ser percipiente’ e do ‘ser sentiente’ como do ‘ser pensante’”. 

Por isso nele apreendemos determinados aspectos que se mostram salientes na 

experiência de incorporação das TDIC da enunciadora que a interligam com o mundo 

digital na qual ela paulatinamente se insere. 
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Percebemos como corpo vai se inscrevendo nas circunstâncias experimentadas 

pela narradora. Pelo viés do paradigma do sensível (BOIS e AUSTRY, 2008), a 

narradora vive a experiência do sensível ao reagir a um estímulo em particular. Trata-se, 

dessa maneira, de vivenciar de maneira holística, o desafio, empreendendo esforço que 

exigirá tanto de seu corpo quanto de seu intelecto:  No final do papo, a professora 

perguntou se eu sabia usar o Word, programa que seria necessário para a pesquisa. Eu 

não sabia, mas disse que sim. Fui aprovada e corri para pedir ajuda a um colega, que 

jamais saiu da minha memória.  

 Os verbos destacados marcam o percurso de transformação desde a constatação 

inicial de não saber usar o Word, optar por dizer que sim, contradição marcada na 

conjunção adversativa mas, buscar solução para resolver o impasse, a saber, correr pra 

pedir ajuda. E, finalmente, após todo esforço empreendido, o episódio marca a 

narradora, que diz jamais ter esquecido o fato. 

Dessa maneira, toda essa transformação experimentada deve-se ao sentimento 

que levou a narradora à ação: o desejo. A respeito de ser a emoção que nos impele à 

ação e não a razão, Maturana (2002, p. 23) afirma: 

Cada vez que escutamos alguém dizer que ele ou ela é racional e não 
emocional, podemos escutar o eco da emoção que está sob essa 
afirmação, em termos de um desejo de ser ou de obter. Cada vez que 
afirmamos que temos uma dificuldade no fazer, existe de fato uma 
dificuldade no querer, que fica oculta pela argumentação sobre o 
fazer. 

Desse modo, o processo de adequação ao uso das TDIC e, por conseguinte, de 

aprendizagem dá-se mediante uma desacomodação da narradora que resultou 

inicialmente de uma necessidade/obrigação de uso das novas tecnologias e 

posteriormente pelo desejo/querer de usar as novas tecnologias.  

Vejamos como se deu o processo metamórfico da narradora. perspectiva da 

corporificação tecnoautobiográfica: Inicialmente a narradora realiza o uso das TDIC na 

perspectiva da necessidade/dificuldade (entregar trabalho na escola), posteriormente já 

aluna universitária ela opta por experiências da lógica do desejo/querer (aprender a usar 

uma ferramenta digital – aperfeiçoar layouts dos textos) . Suas atitudes a levam ao 

processo de trans-formação, uma vez que além da formação que foi adquirindo ao longo 

de suas vivências ocorreram mudanças (“Depois desse projeto e de começar o uso do 

PC, nunca mais parei” – “Logo comprei meu desktop”). Desse modo, “a narrativa 
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escrita dá testemunho” (JOSSO, 2010, p. 220) das escolhas da narradora que a 

impeliram aos ajustamentos circunstanciais. A respeito das ações, Ferrarotti (2010, p. 

49) diz que elas mostram que “o homem não é objeto passivo que o determinismo 

mecanicista defende”.  

E essas ações narradas em pequenos episódios de autoconstrução do eu 

(BRUNER, 2014) suscitam às adaptações provisórias, dado o dinamismo da vida e o 

caráter instável das acomodações. Bruner (2014, p. 75) afirma que “nossas 

autoconstruções precisam se adequar a novas circunstâncias, novos amigos, novos 

empreendimentos”.  

A consciência de (ter passado a) viver o mundo digital habita a narrativa da 

narradora e se transverte na busca por gerar uma consciência formadora do uso das 

TDIC nos alunos.  Vejamos como a narradora relata um episódio em que aborda sua 

postura, enquanto professora, em relação ao uso das TDIC: “Algumas vezes, alunos 

vieram me dizer que não tinham acesso a e-mail ou que não sabiam usar algum 

aplicativo. Isso é marcante para mim também. Há alguns anos, eu tolerava bem. Hoje, já 

acho que é omissão minha se eu não disser: pois aprenda, use. Vai ser bom (grifo da 

autora).”   

Para Bertaux (2010, p. 113) diz que “a transformação de si mesmo raramente 

resulta de um processo puramente subjetivo”. O autor ressalta a importância de se 

considerar o complexo das relações intersubjetivas para se compreender essas 

mudanças. Notadamente, a narradora diz ter mudado de postura em relação à sua atitude 

docente ao considerar sua responsabilidade em incutir no aluno uma consciência que ela 

julga ser o conhecimento desejado. Conforme Bertaux (2010, p. 112) as narrativas de 

vida contém indícios que revelam certo “estado físico e psíquico do sujeito, de sua 

personalidade”. Se considerarmos o episódio compartilhado pela narradora, podemos 

afirmar que se trata de um processo de transformação de sua personalidade docente 

ligado, assim, diretamente à relação intersubjetiva professora-aluno. 

Por fim, a narradora afirma está adaptada ao mundo digital: “Meu estágio de 

travessia durou pouco, já que não me lembro de fazer uma separação muito clara entre 

vida digital e vida analógica”. E assim, ela testemunha suas mudanças, seus desafios, 

suas posturas, por que por meio da narrativa de si podemos (re)construir o vivenciado e 

reinventar um projeto para o porvir.   
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7.3.3.4  Análise do processo metamórfico narrado pela PIESPPL-TABES2. 

Willian Gibson, em Spook Country (2007), afirma que uma das coisas que as 

futuras gerações (nossos netos, por exemplo) irão achar muito estranho sobre nós é que 

distinguimos o digital do real, o virtual do real. No futuro, diz ele, isso se tornará 

literalmente impossível. A distinção entre ciberespaço e o que não é ciberespaço se 

tornará inimaginável. [...] Agora, ciberespaço está aqui para muitos de nós, e lá tem se 

tornado qualquer estado de relativa desconectividade. Lá é onde eles não têm Wi-Fi 

(GIBSON, 2007 apud SNIDER, 2009, p. 24,25). Lá foi, pois o ponto de partida da 

enunciadora! Estar aqui, conectada, significa o propósito assumido pela narradora 

PIESPPL-TABES2 em seu récit de vie.   

A jornada iniciou lá onde não existia Wi-fi rumo ao infinito ciberespaço: 

#PartiuProjetoDigital2015 

Dá para acreditar? Assim, de dramático e 

de realista, tem sido a minha trajetória e 

minha experiência no uso de TDIC - 

PIESPPL-TABES2. 

A narradora inicia seu récit de vie anunciando que seus 55 anos estão muito 

próximos. Nesse momento ela faz um pequeno balanço ponderando suas vivências 

tecnológicas e afirma que pode dizer alegremente que viveu todas as fases de transição 

das TDIC. Ela prossegue sua narrativa rememorando algumas memórias de letramentos: 

Na verdade, todos os meus estudos, desde a educação primária, 
secundária e médio superior (eu não compareci ao pré-escolar, porque 
onde nasci, só tínhamos escola de nível básico), foram marcados por 
importantes rupturas: abandonar a escrita manuscrita pelo uso de 
letras de bloco ou molde como dizíamos naqueles distantes anos no 
final da década de sessenta, a passagem da máquina de escrever (as 
fabulosas máquinas portáteis Olivetti) para o uso de máquinas 
elétricas complexas que eu por não ter aprendido a usá-las com 
habilidade, fui forçada a recorrer ao apoio de secretariado para 
terminar de escrever a minha tese de licenciatura, isso, durante o verão 
de 1986 (Fonte: récit de vie de PIESPPL-TABES2) 130. 

                                                            
130 Nossa tradução para: De hecho, todos mis estudios empezando desde la educación primaria, 
secundaria y media superior  (no asistí al preescolar dado que en el pueblo en que nací solo contábamos 
con escuela del nivel básico) han estado marcados por grandes rupturas: abandonar la escritura en forma 
manuscrita por el uso forzado de la letra imprenta o de molde cómo se decía en aquellos lejanos años de 
fines de la década de los sesenta, el paso de la máquina de escribir mecánica (las fabulosas máquinas 
portátiles Olivetti) al uso de las complejas máquinas eléctricas las cuales al no haber aprendido a 
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De maneira detalhada, a narradora nos fala de suas experiências e rupturas que 

marcaram sua vida estudantil. Vivências entrelaçadas com fatos marcantes de sua vida 

pessoal tal como ela nos narra o nascimento de seu primeiro filho:  

Meu filho mais velho nasceu numa calorosa manhã de sábado em 6 de 
setembro às 9h18. Apenas cinco dias antes do primeiro de setembro 
do mesmo ano, data de informe do governo do nefasto presidente 
Carlos Salinas que tantas desgraças trouxe ao meu país131. 

Por meio dessa ação reflexiva percebemos o quanto há nela marcas das 

trajetórias pessoais e como essas experiências são “geradoras de saberes, sentidos e 

significados” (PEREIRA e RIOS, 2013, p. 173). Seguindo seu percurso narrativo que 

vai acompanhando também sua incursão corpórea ainda que incipiente no mundo 

digital, a narradora declara que a primeira vez que teve um encontro com esses artefatos 

digitais, não foi o momento de explorá-los:  

Admito que no início do meu primeiro encontro (1982-83 para ser 
exata) com o uso dos primeiros dispositivos (computadores) que 
marcaram a fase final da minha vida de estudante, estudei e passei em 
uma matéria - lembro-me bem do seu nome: Introdução ao SPSS! 
Embora na Universidade X132, já contássemos com o que chamávamos 
de cérebro de um computador e seus terminais, mas ninguém sabia 
como usá-los, razão pela qual o curso foi teórico e manual!!! (Fonte: 
récit de vie de PIESPPL-TABES2 – grifo nosso)133 

Não obstante não tenha sido propriamente seu momento de ruptura inicial, a 

narradora destaca esse momento como relevante. O verbo admitir nos leva a inferir que 

ela reconhece como verdadeiro esse primeiro encontro mesmo tendo sido seu corpo 

cerceado no quesito uso prático da tecnologia dada as circunstâncias em que ocorreu. A 

noção contrastiva anunciada no último período revela certo lamento por a Universidade 

já possuir um computador, mas não ser possível usá-lo. 

Seu encontro, de fato, ocorreu quando ela já estava formada e foi contrata para 

trabalhar: “meu encontro real com estes dispositivos (PC, fax, modems, impressoras, 

                                                                                                                                                                              
utilizarlas con destreza, me vi obligada a recurrir al apoyo secretarial para culminar la escritura de mi 
tesis de licenciatura, esto durante el verano del año de 1986 [...]. 
131 Nossa tradução para: mi hijo mayor nació una calurosa mañana de un día sábado 6 de septiembre a las 
9:18 habiendo visto con gran incertidumbre apenas 5 días antes, el primero de septiembre de dicho año, el 
informe de gobierno del nefasto presidente Carlos Salinas que tantas desgracias trajo a mi país. 
132 Omitimos o nome da Universidade.  
133 Nossa tradução para: Admito que al principio de mi primer encuentro (1982-83 para ser exacta)  con el 
uso de los primeros artefactos (computadoras) que marcaron la fase final de mi vida estudiantil cursé y 
apenas si aprobé una materia –recuerdo bien su nombre Introducción al SPSS ¡! a pesar de que en la 
Universidad X, ya contábamos con lo que se llamaba el cerebro de una computadora y sus terminales, 
pero que nadie sabía entonces como usarlas, razón por la cual ese curso fue manual y teórico!!! 
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etc.) resultou em um enorme desafio” (Fonte: récit de vie de PIESPPL-TABES2 – grifo 

nosso)134. Na subseção em que analisamos o momento de ruptura, já discorremos sobre 

essa experiência da professora. Todavia, vamos destacar aqui o efeito valorativo dado a 

esse momento. A narradora classifica esse encontro como sendo o encontro real, ou 

seja, por meio dele, efetivamente iniciou-se uma experiência corporal de acesso às 

TDIC. Tudo isso resultou no que ela classificou de enorme desafio. Dizer que algo é 

desafiador já remeteria a uma situação cuja natureza se revelaria de caráter difícil. Optar 

por asseverar que a aproximação com as TDIC não foi somente um desafio, mas um 

enorme desafio, revela que esse adjetivo atua como potencializador dos obstáculos a 

serem vencidos no que concerne também às habilidades corpóreas que uma vivência 

digital implicaria.  

PIESPPL-TABES2 nos narra em detalhes sua evolução com as TDIC e seu 

gradativo processo de vivência digitalizada à medida que os artefatos tecnológicos 

evoluíam também: 

[...] Não tínhamos contas de e-mail pessoais nem contas institucionais 
e tudo o que processávamos o imprimíamos usando cópias em papel 
carbono - uma prática que gradualmente fomos perdendo para 
aprender a usar os recursos de modo menos agressivo ao meio 
ambiente - pois não existiam PCs de grande armazenamento. 
Posteriormente passamos ao uso dos computadores 386 de 
processadores Intel mais rápidos, para guardar os textos e as 
informações mais importantes que gerávamos como assistentes de 
pesquisa, usávamos o Flopy Disk depois viriam os disquetes HD 
(High density), paralelamente ao uso do fax, começou a ser cobrado o 
uso do e-mail (Fonte: récit de vie de PIESPPL-TABES2 – grifo 
nosso)135. 

 

Esse excerto da narrativa tecnoautobiográfica da PIESPPL-TABES2 indica que 

o empreendimento de busca e consolidação de conhecimentos no uso das TDIC, se 

mescla aos de seus pares no convívio em ambiente comum de trabalho. Nesse trecho e 

em outras situações que remetem ao labor profissional, ela narra toda sua atuação na 

                                                            
134 Nossa tradução para: mi encuentro real con estos artefactos (PC, fax, modems, printers,  etcétera) se 
tradujo en un enorme reto. 
135 Nossa tradução para: [...] no teníamos cuentas de e-mail personales ni cuentas institucionales y todo lo 
que procesábamos lo imprimíamos usando copias en papel carbón, práctica que poco a poco fuimos 
prescindiendo para aprender a  usar los recursos de modo menos negativo al ambiente, pues no existían 
las PC’s de alto almacenaje. Posteriormente pasamos de las computadoras 386 a las de procesadores Intel 
de mayor velocidad, para guardar los textos y la información más relevante que generábamos como 
asistentes de investigación, usábamos los Flopy Disk, después vendrían los diskettes HD (High density) 
paralelamente al uso del fax, fue cobrando relevancia el e-mail. 
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primeira pessoa do plural, evidenciando não somente seu pertencimento a uma 

coletividade, mas como sua historicidade se constitui também nas inter-relações 

cotidianas.   

Nesse aspecto, Leray (2008, p. 45) afirma que “não se pode basear a vida fora do 

vínculo social com o outro”, uma vez que é a relação social que envolve o inter- que 

“pode permitir ao eu de se construir em interação com os outros pela reconfiguração 

permanente da sua relação com figuras de alteridade”, tais como pessoas, eventos ou 

outras mudanças no espaço. 

A relação da narradora com seus colegas é citada diretamente quando ela 

relembra as dificuldades enfrentadas na adaptação e uso das TDIC e suas estratégias na 

busca de novos conhecimentos na área da informática: 

Ainda me lembro de como alguns colegas (João, Maria, Marta)136 
manejavam bem esses  dispositivos e artefatos eletrônicos, em 
contrapartida, eu sofria todos os dias, o tempo todo eu estava 
tomando notas, assustada por pensar que a qualquer momento os 
pesquisadores que trabalhavam comigo me solicitassem uma 
informação, então me apressava, focava minha energia em adquirir 
mais conhecimentos, perguntava a João, Joãozinho como todos 
chamávamos com carinho que, com infinita paciência e generosidade 
estava sempre pronto para ajudar a todos, a mim, em particular, por 
causa das minhas pobres habilidades e nenhum conhecimento de 
como fazer um cálculo na folha de lótus (agora Excel) e dado o meu 
pobre manuseio do software que usávamos então.  (Fonte: récit de vie 
da PIESPPL-TABES2 – grifo nosso).  

A narradora, nessa etapa da sua carreira, desenvolvia um trabalho técnico que 

lhe requeria conhecimentos específicos de programas e software. Ela destaca a 

habilidade de alguns colegas em seu local de trabalho para confrontar sua experiência 

com determinados artefatos eletrônicos. Quando ela prossegue na descrição, o termo em 

contrapartida usado para referir-se à descrição feita de si, já anuncia que seriam feitas 

valorações opostas às proferidas aos colegas. De fato, as escolhas lexicais selecionadas 

por ela anunciam uma autoimagem que se oponha a dos colegas. Ela fala de um sofrer, 

de uma ação de tomar notas e de um estado de espanto. Tudo isso a impelia a uma 

desacomodação perene e, portanto, à busca incessante de novos conhecimentos.  

Atitude justificável, segundo a narradora, em particular, porque ela tinha pobres 

habilidades no manuseio do software usado, fato que revela um corpo ainda não 

adaptado às vivências digitais.   
                                                            
136 Nomes fictícios.  
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As vivências narradas pela enunciadora nos permitem afirmar que “ao longo da 

vida o ser humano é tocado pelos acontecimentos; tudo o que ouviu, percebeu, sentiu, 

pensou”. Tudo isso “produz nele um estado particular uma coloração que lhe é peculiar” 

(BOIS, 2014, p. 51). Desse modo, essa experiência de olhar para si depois de tantos 

anos e a tentativa de rememorar suas primeiras experiências laborais com as TDIC, de 

maneira reflexiva, comprovam como  

a história de vida narrada é, assim, uma mediação do conhecimento de 
si na sua existencialidade que oferece, para a reflexão do seu autor, 
oportunidades de tomada de consciência dos vários registros de 
expressão e de representação de si, assim como sobre as dinâmicas 
que orientam a sua formação (JOSSO, 2008, p. 19). 

 A narradora, autora da sua própria história, descreve e narra os fatos que julgam 

pertinentes, ao mesmo tempo em que justifica suas atitudes argumentando em favor de 

suas escolhas ao buscar atualização profissional.    

Assim, a necessidade de adquirir novos artefatos tecnológicos se apresenta 

diretamente proporcional ao desejo de buscar novas formações acadêmicas: “As 

necessidades no plano pessoal e profissional me levaram a adquirir o meu primeiro PC 

sendo este um 386 no ano de 1995, enquanto estudava um Mestrado em Assuntos 

Internacionais na Universidade X137” (Fonte: récit de vie da PIESPPL-TABES2).138 

As decisões de adquirir novos artefatos, à medida que novas necessidades 

surgem na vida do sujeito, comprovam essa transformação pela qual ele passa na 

proporção em que sua vida se insere na esfera digital. As atitudes, dessa maneira, são 

adotadas na perspectiva de aproximar-se ao modelo de sujeito almejado na pós-

modernidade. É o desejo de aproximar-se cada vez mais de uma imagem positiva de si 

que impulsiona o sujeito a ousar e a não medir esforços para concretizar a formação 

necessária nessa empreitada de modelização corpórea ante a incorporação das 

tecnologias digitais.  

Portanto, novos hábitos requererem novas práticas que requerem novas atitudes 

e, assim, um corpo também ressignificado. Nessa gradação progressiva a travessia vai 

                                                            
137 Usamos a letra xis maiúscula para substituir a sigla da universidade. 
138 Nossa tradução para: Las necesidades en el plano personal y profesional me llevaron a adquirir mi 
primera PC siendo esta una 386 en el año  de 1995, cuando estudiaba  la Maestría en Asuntos 
Internacionales en la [...] (sigla da universidade suprimida). 
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se constituindo em meio a novos projetos, novos desafios e, consequentemente, novas 

necessidades: 

A necessidade se impôs, havia que aceder e navegar cada vez com 
mais frequência para pesquisar todos os tipos de informações na rede. 
Mais tarde, os meus cursos de desenvolvimento profissional e meu 
trabalho tanto como estudante e como docente me levaria a adentrar 
nas primeiras leituras do grande Manuel Castells, guru da moda, 
quando se trata da análise do que é ou do que já representava a galáxia 
Internet, a sociedade da informação, etc., e que hoje, como todos 
sabemos, é referência nesses temas tão debatidos (Fonte: récit de vie 
da PIESPPL-TABES2 – grifo nosso)139 

A narradora inicia seu enunciado com uma estrutura verbal pronominal impor-

se140 acompanhada pelo substantivo necessidade, em seguida ela usa a expressão havia 

que aceder141 que denota anuência, agir em conformidade com o requerido.  A ênfase 

dada à ideia de agir conforme esperado remete-se a um fato circunstancial necessário, a 

saber, o acesso à Internet.  

Essa dinâmica de acesso às TDIC revela uma “tonalidade corporal” em conexão 

com digitalização das experiências de formação, e por conseguinte, de esforço para 

adequar a imagem de si a esse busca por novo conhecimento teórico nessa temática 

digital. Uma vez que, posteriormente, surgiu a necessidade de leituras fundamentadas na 

área, tanto pelo viés da formação quanto da docência se mostraram imprescindíveis. 

Sendo assim, a narrativa tecnoautobiográfica da professora destaca “momentos-chave” 

de sua vivência com as TDIC desvelando “as valorizações que orientaram as escolhas”, 

“as dialéticas que permitem compreender as orientações gerais” de sua vida, “as 

atitudes” e suas aprendizagens enquanto sujeito em situações de uso das TDIC, “nos 

eventos, encontros e nas atividades imprevistas ou escolhidas no percurso da vida” 

(JOSSO, 2008, p. 21).  

                                                            
139 Nossa tradução para: La necesidad se impuso, había que acceder y navegar cada vez con mayor 
frecuencia para buscar todo tipo de información en la red. Más tarde, mis cursos de actualización 
profesional y mis tareas tanto como alumna y como docente me llevarían a incursionar  en las primeras 
lecturas del gran Manuel Castells el gurú de moda en lo que a análisis sobre lo que es o lo que ya 
representaba la galaxia Internet, la sociedad de la información, etc., y que hoy, como todos sabemos, es 
referencia obligada en estos temas tan debatidos. 
140 Impor-se – verbo pronominal, que admite os sentidos de a) tornar-se necessário e b) 
Obrigar a que o aceitem. Disponível em: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/dlpo/impor-se . Acesso em: 30/09/2015.  

141 Optamos por fazer uma tradução literal da expressão: había que aceder para que o sentido se 
mantivesse semelhante em português em relação à língua espanhola.  
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 De posse, pois, dessa natureza reflexiva, a narradora enfatiza mais uma vez 

sobre sua vivência em meio às diversas incursões no mundo digital: “Eu acredito que 

este acervo de conhecimento e de manuseio, muitas vezes tortuoso dos dispositivos, 

softwares e artefatos que hoje compõem o mundo da TDIC, para minha alegria, são 

uma parte cotidiana do meu atual estilo de vida” (Fonte: récit de vie da PIESPPL-

TABES2)142.  

 Ao atrelarmos percepção e cognição, podemos inferir que essa autoconsciência 

da enunciadora nos permite uma “visão fenomenológica” (BOIS, 2008) do seu corpo, 

ou seja, todas as experiências tecnológicas passaram pelo seu corpo, mas não de 

maneira a revelar apenas “um corpo máquina” simplesmente representado, mas 

vislumbra uma experiência sensível que alude a “um corpo concreto e realmente vivido” 

(PETIT, 1994143, p. 19 apud BOIS, 2008, P. 57).   

 Desse modo, é feito pela enunciadora uma espécie de balanço no qual se chega à 

conclusão que dada à trajetória vivenciada com as tecnologias digitais, mesmo que, por 

vezes, tenha sido tortuosa, progrediu ao ponto de tornar-se um estilo de vida. 

Josso (2008, p. 20)  ressalta que as narrativas autobiográficas permitem ao 

narrador  

abordar um conhecimento de si pelo viés das transformações do ser-
sujeito vivo e conhecedor no tempo de vida através das atividades, dos 
contextos de vida, dos encontros, dos eventos da sua vida pessoal e 
social e das situações que ele considera como formadora e, muitas 
vezes, fundadoras[...] (JOSSO, 2008, p. 20 – grifo da autora).    

 Consciente dessas transformações sofridas e das atividades que desenvolveu, a 

narradora prossegue nas considerações a respeito de situações fundadoras dessa 

construção identitária frente à incorporação das TDIC: 

Dá para acreditar? Assim, de dramático e de realista, tem sido a 
minha trajetória e minha experiência no uso de TDIC. E rupturas para 
além das epistemológicas, têm sido intensas, mas ao mesmo tempo, 
têm sido um desafio e um enorme e longo processo de assimilação e 

                                                            
142 Nossa tradução para: Considero que este acervo de conocimientos y el manejo, muchas veces tortuoso 
de los dispositivos, softwares y artefactos que hoy componen el mundo de la TDIC, para mí fortuna, 
forman parte cotidiana de mi actual estilo de vida. 
143 PETIT, J.L. Neurociences et philosophie de láction. Paris, Éditions Vrin, 1994. 
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aprendizagem e ao mesmo tempo de conhecimentos compartilhados 
(fonte: récit de vie da PIESPPL-TABES2 – grifo nosso)144 

 E assim, a narradora caracteriza sua experiência com as tecnologias digitais: 

uma alternância entre drama e realidade permeados de rupturas, que vão além da prática 

e uso dessas tecnologias.  Logo, essas rupturas epistemológicas indicam  

De um lado, como uma trajetória composta de uma tensão entre 
heranças sucessivas e novas construções e, de outro lado, igualmente 
composta de uma relação dialética de aquisição de conhecimentos, de 
saber fazer, de saber pensar, de saber ser em relação ao outro, de 
estratégias, de valorizações, de comportamentos com os 
conhecimentos [...] (JOSSO, 2008, p. 20).  

 Essas tensões se configuram, muitas vezes, nos desafios e desejos futuros a 

serem concretizados. Desse modo, “a reflexão biográfica permite, pois, um colocar-se 

na escuta, e uma exploração das emergências interiores (sob forma de desejos, 

expectativas, projetos) que desvelam uma busca ativa de realização do ser humano em 

potencialidades insuspeitáveis, inesperadas”(JOSSO, 2012, p. 20 – grifo da autora): 

No entanto, eu ainda enfrento o desafio de questões de 
sustentabilidade e apoio ao ambiente, por exemplo, parar de imprimir, 
tanto quanto possível e cada vez mais utilizar estes dispositivos. Hoje 
eu tenho um smartphone e eu adquiri meu primeiro tablet de última 
geração. [...] Finalmente, no momento eu faço um esforço real para 
transitar e situar-me de maneira mais vantajosa entre o grupo de 
cibernautas que cada vez mais tem utilizado o e-commerce, serviço 
online de pagamento, utilizando internet banking etc. Mas admito que 
o uso que faço das TDIC em suas diferentes alternativas, ainda, é 
muito irregular, exceto em minhas aulas, apesar de que eu tenho 
acesso a todos elas.  (Fonte: récit de vie da PIESPPL-TABES2 – grifo 
nosso) 145.  

 A narradora demonstra sensibilidade em relação à sustentabilidade e busca criar 

alternativas tecnológicas para resolver determinados impasses como o de gastar menos 

papel, por exemplo. Quiçá, a leitura na tela de dispositivo tecnológico seja uma solução, 

pra isso ela disse estar prestes a adquirir seu primeiro tablet de última geração.  

                                                            
144 Nossa tradução para: Lo puedes creer? Así de dramático y de realista ha sido mi trayectoria y mi 
experiencia en el uso de las TDIC.  Y las rupturas, más allá de las epistemológicas, han sido brutales pero 
al mismo tiempo, han sido retadoras y de un enorme y largo proceso de asimilación y de aprendizaje al 
mismo tiempo que de conocimientos compartidos. 
145 Nossa tradução para: No obstante, me aun enfrento el reto por cuestiones de sustentabilidad y en apoyo 
al medio ambiente, por ejemplo, de dejar de imprimir en la medida de lo posible y de utilizar cada vez 
más estos dispositivos. Hoy cuento con un Smartphone y estoy por adquirir mi primera tableta de última 
generación. [...]Finalmente, en estos momentos realizo un verdadero esfuerzo por transitar y ubicarme de 
manera más ventajosa entre el grupo de cibernautas que recurre cada vez con mayor frecuencia al e-
commerce, el pago de servicios en línea, a usar la banca digital, etcétera. Pero admito que el uso que hago 
de las TDIC en sus distintas alternativas,  aun es muy irregular, salvo en mis clases,  a pesar de que 
cuento con acceso a todas ellas.   
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As novas aprendizagens, tais quais ler na tela, fazer compras on-line e acessar, 

sem ressalvas, o internet banking, são tarefas que exigirão do corpo “desaprendizagens 

(isto é, despojar-se de hábitos mais ou menos antigos sobre os quais se deverá tomar 

consciência de que são freios na marcha para frente e para tornar-se disponível à sua 

criatividade)” (JOSSO, 2012, p. 20).  

Portanto, perder velhos hábitos não parece ser fácil, por isso, mudar de postura 

tem exigido da narradora “um esforço real” de sua parte. A mudança requer, pois, “um 

esforço considerável” e, assim, poder libertar-se das “predisposições socioculturais em 

seus aspectos psíquicos e corporais” (JOSSO, 2012, p. 20). 

As tecnologias digitais revolucionam no quesito “compreensão tradicional”, os 

conhecimentos não mais vêm dispostos linearmente, estruturados e previsíveis. Dessa 

maneira, a narradora necessitará adequar-se a um tempo múltiplo e atual: o tempo 

tecnológico, no qual informações são acessadas concomitantemente, sem sequencia 

hierárquica ou cronológica (KENSKI, 2013, p. 12). 

A narradora parece estar consciente da perseverança que tais mudanças lhe 

exigirão. Sobre suas dificuldades, ela justifica-se, afirmando: “A principal razão são os 

hábitos enraizados e a brecha digital que separa a minha geração da geração dos meus 

filhos e alunos”. E para contornar essa situação a estratégia traçada diante da 

consciência de saber que embora as TDIC “já constituam uma constante” em sua “vida 

pessoal e profissional”, ela toma uma real decisão: 

propus um objetivo para este novo ano de 2015 que passa rápido, 
diminuir cada vez mais a brecha digital que me separa desses jovens 
maravilhosos com quem eu tenho a grande oportunidade de 
compartilhar meus humildes ensinamentos, é um compromisso que eu 
fiz comigo mesma, minha família e minhas amizades, mas acima de 
tudo com meus alunos, esse é o meu desejo e com ele me encontro 
ocupada (Fonte: récit de vie da PIESPPL-TABES2 – grifo nosso)146. 

O posicionamento da enunciadora comprova que nossas autoconstruções são 

vítimas das circunstâncias, e, portanto, repousam num constante movimento e 

                                                            
146 Nossa tradução para a narrativa usada ao longo do parágrafo: La razón principal son los arraigados 
hábitos y la brecha generacional que me separa de mis hijos y estudiantes, de modo que pese a que 
constituyen una constante en estos momentos de mi vida personal y profesional, me he propuesto como 
propósito de este nuevo año 2015 que transita rápido, cerrar cada vez más la brecha digital que me separa 
de estos jóvenes maravillosos a quienes tengo la gran oportunidad de compartirles mis humildes 
enseñanzas, es un compromiso que he hecho conmigo misma, con  mi familia y con mis amistades, pero 
ante todo con mis estudiantes, ese es mi deseo y en ello me encuentro ocupada. 
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(re)alinhamento conforme as contingências, as novas amizades e os novos 

empreendimentos (BRUNER, 2014).  Portanto, muito dessa autoconstrução, vem de 

fora pra dentro, “baseia-se na estima aparente dos outros e na miríade de expectativas 

que nós, desde cedo, até mesmo sem pensar, recolhemos da cultura em que estamos 

imersos” (BRUNER, 2014, p. 75). 

O pacto assumido pela narradora consigo mesma e com seus pares reflete sua 

inserção na conjuntura atual. Vivemos a era da necessidade tecnológica. Novos artefatos 

tecnológicos surgem diariamente e com eles são criadas novas necessidades de 

comunicação e interação. “A valorização do que é novo, mais potente ou, simplesmente, 

diferente, já faz parte das concepções culturais e sociais presentes na atualidade” 

(KENSKI, 2013,p.62).  

Bruner afirma que “o relato de uma batalha pressupõe a existência de uma 

guerra” (2014, p. 85). Nessa perspectiva, o relato de um pacto que visa à diminuição de 

um défice no letramento digital entre gerações deva pressupor a existência de um 

movimento mais amplo de busca de atualização tecnológica.  

Qual seria, pois, a gênese desse desejo constante de vir-a-ser digital? Que 

fatores levaram a narradora a ter consciência de que existe uma brecha digital entre sua 

geração e a geração mais jovem? O que a deixa com uma sensação de que o tempo 

passa rápido?  

A consciência por um desejo de constante vir-a-ser digital, ou os preceitos que 

regem a construção de si se instauram na medida em que fazemos nossas reflexões 

cotejando nossos relatos com os relatos que os outros oferecem de si mesmos. Nesse 

sentido, o processo de autoconstrução é o principal mecanismo que estabelece nossa 

singularidade (BRUNER, 2014).  

Mas contar sobre si mesmo para outrem não é tarefa fácil. A nossa consciência 

de si mesmo e, por conseguinte, a imagem que construímos para nós é diretamente 

proporcional ao que imaginamos que o outro acha que deveríamos ser (BRUNER, 

2014). Logo, as inter-relações cumprem um papel relevante nesse processo da narrativa 

de autoconstrução do eu.  

Há um parâmetro que criamos, ao cotejar tais relatos, e que buscamos, pois, 

alcançá-lo. Toda essa busca se dá de maneira contextualizada e interconectada com os 
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preceitos do mundo atual. A esse respeito, Castells (2005) afirma que nosso mundo vive 

um processo de transformação estrutural, “um processo multidimensional” e “associado 

à emergência de um novo paradigma tecnológico”. Segundo o autor, “a sociedade é que 

dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas 

que utilizam as tecnologias” (CASTELLS, 2005, p. 17). 

Na sociedade em rede (CASTELLS), há o aumento gradual de pessoas 

conectadas, por conseguinte, amplia-se na mesma proporção a necessidade de tempo 

para atualização tecnológica. Nesse aspecto Kenski (2013), “a educação se apresenta 

como necessidade e urgência. A ‘síndrome do tempo perdido’ se generaliza socialmente 

e a busca de formação e atualização vira regra de comportamento social” (2013, p. 95 – 

grifo da autora). 

Dessa maneira, “a busca por esse ‘tempo perdido’ ou simplesmente diminuir a 

brecha digital entre sua geração e a geração de seus alunos significa a busca paradoxal 

do professor em sua permanente contradição, entre ensinar e aprender” (KENSKI, 2013, 

p. 95), ou seja, essa busca por atualização tecnológica reflete-se na vida pessoal e 

profissional do educador, que, ao mesmo tempo em que faz parte de uma instituição que 

deve promover a educação, também necessita aperfeiçoar-se.  

Nas duas subseções seguintes, faremos a apreensão da corporificação 

tecnoautobiográfica no Projeto artesal de si, respectivamente, ao perscrutarmos o corpo 

biográfico metamorfoseado e o retrato musivo  na síntese do Projeto artesal de si. 

Procederemos à análise por meio do récit de vie da PIESPPL-TABES2. Essa escolha se 

justifica pela riqueza de detalhes dada pela narradora ao compor suas vivências 

concernentes à sua autobiografação tecnológica, a saber,  desafios, lutas, angústias e 

felicidades nesse empreendimento reinventivo de si.  

Nossa abordagem está dividida em três momentos: primeiramente, na subseção 

seguinte, realizamos uma análise objetivando apreender o corpo narrado e por meio 

desse exercício de autobiografação tecnológica apreendermos o movimento 

metamórfico a partir da inscrição corpórea na narração das experiências de uso e 

adaptação às TDIC. Na subseção posterior, temos o segundo momento, no qual 

selecionamos essas vivências episódicas que emergiram na apreensão do corpo 

biografado e realizamos a interpretação dessas vivências mediante análise linguístico-

discursiva e análise metafórica no quadro analítico-sintético do projeto artesanal de si.  
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E, por último, intentamos uma tradução imagética das corporificações 

discursivas e metafóricas numa representação musiva digital da narrativa 

tecnoautobiográfica da PIESPPL-TABES2. 

7.3.4 Corporificação tecnoautobiográfica: revelando o corpo tecnoautobiografado na 

síntese do Projeto artesal de si. 

O processo de corporificação tecnoautobiográfico dá-se de maneira consciente. 

Sendo assim, ao empreender a ressignificação da imagem de si na narrativa 

tecnoautobiográfica, o(a) narrador(a) desempenha o papel de um equilibrista: 

Uma narrativa de autoconstrução tem um pouco de equilibrismo. Ela 
deve, por um lado, criar uma atmosfera de autonomia, persuadir-nos 
de que alguém tem vontade própria, uma certa liberdade de escolha, 
um certo grau de possibilidades. Mas também deve relacionar o eu a 
um mundo repleto de outros: amigos e família, a instituições, ao 
passado, a grupos de referência (BRUNER, 2014, p. 89). 

Nesse encadeamento construtivo e equilibrista, o narrador inscreve-se numa 

“historicidade e numa cultura” (JOSSO, 2012, p.22) de maneira a evocar também seu 

corpo na narrativa, mesmo que o autor da narrativa não esteja “sempre consciente disso” 

ou deixe “de explicitá-lo” (JOSSO, 2012, p. 24).  

PIESPPL-TABES2 foi buscar, na infância, as suas primeiras lembranças de 

rupturas que, embora, não tenham sido digitais, foram relevantes para a narradora.  

Rememorar, pois, sua infância levou a narradora a vincular sua busca por constante 

formação ao seu corpo ainda infantil, o qual experimentou ruptura desde o momento de 

“abandonar a escrita manuscrita pelo uso forçado de letras maiúsculas ou molde”. 

Quiçá, essa imagem infantil represente sua força motriz nesse processo formativo que 

exige constantes desaprendizagens (JOSSO, 2012). 

Ao longo, pois, de suas vivências vemos um corpo que foi paulatinamente se 

adaptando aos desafios de uso das tecnologias criando estratégias para burlar suas 

incapacidades, como por exemplo, recorrer à ajuda secretarial para finalizar a escrita do 

trabalho final de licenciatura: “[...] Eu fui forçada a recorrer ao apoio de secretariado 

para terminar de escrever a minha tese de licenciatura [...]”147.  

                                                            
147 Nossa tradução para: [...] me vi obligada a recurrir al apoyo secretarial para culminar la escritura de mi 
tesis de licenciatura [...]. 
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Nesse período seu corpo vivenciava outra transformação, que, imbricada aos 

desafios da conclusão da graduação, progressivamente se anunciava: “[...] Isto durante 

o verão de 1986, quando grávida de 8 meses apresentei o exame de licenciatura para 

retirar-se para a vida privada e viver a minha nova (e recém) maternidade [...]”148. 

A maternidade foi um fato importante e figurou entre as etapas metamórficas na 

vida da narradora, inclusive relacionada à sua própria transformação digital, quando, 

posteriormente, ela fala sobre questões relacionadas à sua geração, no que concerne à 

sua vivência tecnológica, cotejando-a com a geração de seus filhos. Nesse aspecto, 

Josso afirma que, com o advento da maternidade149, quando a mãe se refere ao filho, o 

corpo dele “é sentido como uma extensão de seu próprio corpo e este parto permite a 

emergência de uma genealogia biológica” (2012, p. 24 – grifo da autora). 

Dado ao fato, já citado, de a narradora realizar uma narrativa heterodoxa150, ela 

retoma um fato, ocorrido entre 1982 e 1983, que remete ao seu primeiro encontro com 

as tecnologias. Ela afirma que a Universidade na qual ela estudava, já contava com um 

cérebro de um computador e seus terminais. Todavia, a narradora admite que “ninguém 

sabia como usá-los, razão pela qual o curso foi teórico e manual!!!”151 Essa vivência 

alude a uma experiência corporal cerceada, em que a narradora lamenta o fato de não ter 

experimentado a sensação manusear o computador e iniciar suas vivências práticas com 

artefatos digitais. 

Finalmente, em abril de 1989, a narradora tem a oportunidade de explorar novas 

oportunidades. Ao vivenciar sua ruptura inicial com as TDIC, funda-se ali, de fato, sua 

inscrição no mundo digital, feito que lhe “resultou em um enorme desafio”152. Um corpo 

inexperiente e inábil, com traços e práticas ainda analógicas: “[...] não tínhamos contas 

                                                            
148 Nossa tradução para: [...] esto durante el verano del año de 1986, donde con 8 meses de embarazo 
presenté el examen de grado para retirarme a la vida privada a vivir mi flamante maternidad, [...]. 
149 A autora se refere tanto à maternidade quanto à paternidade. Todavia, por se tratar de uma experiência 
de gestação, optamos por nos reportar somente à maternidade.  
150 Cf. Maia-Vasconcelos (2014). A esse respeito, Siqueira (2014) afirma que a narrativa heterodoxa 
proposta por Maia-Vasconcelos (2014) diz respeito a uma produção que não segue um padrão prototípico, 
ou seja, os fatos não são narrados obedecendo a uma sequenciação cronológica, mas está atrelado à 
emoção em que os fatos rememorados se vinculam aos fatos presentes. Desse modo, assume-se o 
pressuposto de que a palavra, numa narrativa heterodoxa, não conseguiria traduzir na sua completude os 
sentimentos vividos. Por esse motivo, os fatos passariam a ser relatados, nesse tipo de narrativa, a partir 
do clímax, “ou seja, o fato que causa uma ruptura na narrativa é o iniciador das ligações entre os fatos 
como um emaranhado de linhas e fios, que conduzem uma nova trama pessoal e subjetiva” (SIQUEIRA, 
2014, p. 56). 
151 Nossa tradução para: “pero que nadie sabía entonces como usarlas, razón por la cual ese curso fue 
manual y teórico!!!” 
152 Nossa tradução para: “[...]se tradujo en un enorme reto.  
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de e-mail pessoais nem contas institucionais e tudo o que processávamos o 

imprimíamos usando cópias em papel carbono [...]”153. Percebemos, pois, que logo que 

relata o início de sua travessia, a narradora já dá pistas de seu caminhar numa 

perspectiva digital e, por conseguinte, podemos prever um corpo que se renderia às 

facetas do mundo digital ao possuir uma conta de correio eletrônica, por exemplo, e 

passar a habitar um universo em que tudo se constrói virtualmente.  

Nesse sentido, as adaptações e metamorfoses ocorriam no ritmo da dinâmica de 

atualização das ferramentas digitais: “[...] Posteriormente passamos ao uso dos 

computadores 386 de processadores Intel mais rápidos, para guardar os textos e as 

informações mais importantes que gerávamos como assistentes de pesquisa, usávamos 

o Flopy Disk depois viriam os disquetes HD (High density), paralelamente ao uso do 

fax, começou a ser cobrado o uso do e-mail”154. 

São pequenas transformações que vão ocorrendo e mudando a dinâmica corporal 

e, por conseguinte, o sujeito que outrora guardava esquemas de ações que remetiam ao 

mundo analógico (datilografar numa Olivette, imprimir os documentos em cópias de 

papel carbono, manusear o fax etc.) paulatinamente vai fundando esquemas na 

perspectiva de atuação que transpõe a barreira da materialidade física uma vez que se 

trata de atuar em outro universo que está pra além da realidade física/concreta: a galáxia 

internet155. Nela, por exemplo, o correio passa a ser eletrônico e diferente do fax não 

mais há a necessidade de papel (materialidade física) para encaminhá-lo, uma vez que a 

natureza do e-mail é digital (materialidade virtual). 

Para que possamos perscrutar esse movimento metamórfico entre corpo físico e 

corpo digital, trazemos um episódio mencionado pela narradora, por intermédio do qual 

percebemos a inserção de eventos que, inevitavelmente, anunciavam os tempos digitais 

na vida da narradora:   

                                                            
153 Nossa tradução para: [...] no teníamos cuentas de e-mail personales ni cuentas institucionales y todo lo 
que procesábamos lo impri in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/cosmogoniamíamos usando copias en papel carbón[...]. 
154 Nossa tradução para: Posteriormente pasamos de las computadoras 386 a las de procesadores Intel de 
mayor velocidad, para guardar los textos y la información más relevante que generábamos como 
asistentes de investigación, usábamos los Flopy Disk, después vendrían los diskettes HD (High density) 
paralelamente al uso del fax, fue cobrando relevancia el e-mail. 
155 Termo usado pela narradora ao reportar-se à sua incursão nos textos de Manuel Castells que abordam 
essa temática. 



233 
 

Lembro-me bem quando dois dos meus professores (um mexicano, 
Dr. V.C.)156 colega e amigo pessoal, e o outro um professor da 
Universidade X [*]157 Dr. P.G.) disponibilizam para o grupo seus 
cartões de apresentação para que mantivéssemos contato com eles 
durante o curso, uma vez que sendo eles pesquisadores, em suas 
respectivas instituições acadêmicas (* e *), viajavam frequentemente 
para realizar o trabalho de campo. Grande foi a minha surpresa (e 
minha ignorância) ao ver escrito na parte inferior do cartão a seguinte 
inscrição: e-mail; eu não sabia o que significava isso, mesmo vivendo 
e estudando no coração da região mais avançada tecnologicamente da 
fronteira EUA-México158. 

Destacamos alguns pontos relevantes nesse evento. Primeiro, temos a confissão 

da narradora em declarar-se ignorante ao fato de desconhecer o significado do termo: e-

mail. Segundo, temos a constatação de que, na perspectiva digital, as inter-relações são 

ressignificadas. E nesse caso, a presença do professor passa a efetivar-se virtualmente 

(dado a sua ausência física e contato somente on-line via e-mail) e de modo 

assíncrono159.  

As mudanças de paradigma geradas a partir da inserção na narradora no mundo 

digital se configuraram na ordem de aquisição de aparatos tecnológicos (PC, smartfhone 

e tablet) e na busca por atualização profissional docente e discente (habituar-se a 

navegar e explorar a Internet, incursionar em leituras relacionadas à temática digital). 

A decisão por adquirir seu primeiro computador é, assim, justificada pela 

narradora: “As necessidades no plano pessoal e profissional me levaram a comprar o 

meu primeiro PC sendo um 386 no ano de 1995”160. A ação de comprar o computador 

marca simbolicamente o fim do tolhimento que foi imposto ao seu corpo quando ela não 

pode ter acesso ao computador na sua primeira disciplina sobre tecnologia. Agora, pois, 

seu corpo está livre, todavia assolado de dúvidas e escassas informações sobre como 

tornar-se digital.  

                                                            
156 Optamos por deixar apenas as iniciais dos nomes para não identificar os professores mencionados. 
157 Substituímos o nome da Universidade pela letra xis maiúscula (X) e a sigla das Universidades citadas 
pelo sinal asterisco (*).  
158 Nossa tradução para: Recuerdo bien cuando dos de mis profesores (uno mexicano, el Dr. V.C. colega y 
amigo personal, y el otro un profesor de la Universidad X [*] el Dr. P.G.) pusieron a disposición del 
grupo sus tarjetas personales de presentación para que nos mantuviéramos en contacto con ellos durante 
el curso, pues ellos como investigadores en sus respectivas instituciones académicas (* y *) viajaban con 
frecuencia a realizar trabajo de campo, grande fue mi sorpresa (y mi ignorancia) al ver escrito en la parte 
inferior de dicha tarjeta la siguiente inscripción: e-mail no sabía lo que esas siglas significaban y eso que 
vivía y estudiaba en lo que se consideraba el corazón de la región más avanzada tecnológicamente de la 
frontera México-Estados Unidos. 
159 Diz-se da inter-relação na qual não há participação simultânea das partes.  
160 Nossa tradução para: Las necesidades en el plano personal y profesional me llevaron a adquirir mi 
primera PC siendo esta una 386 en el año  de 1995. 
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No entanto, ao assumir uma roupagem tecnológica e, por conseguinte, tornar-se 

possuidora de seu primeiro aparato tecnológico, a narradora revela um corpo intrépido 

diante do desconhecido: lançar-se à “súper carretera de la información” mesmo sem ter 

“nem ideia do que isso significava” 161, porque “a necessidade se impôs, havia que 

aceder e navegar cada vez com mais frequência para pesquisar todos os tipos de 

informações na rede”162.  

E outras configurações corpóreas se delinearam assentadas na vida digital que 

inundou seu cotidiano. O aprender a lidar com a natureza digital leva a narradora a 

ponderar seu processo formativo: “Considero que esse acervo de conhecimento e o 

manejo, muitas vezes tortuosos, dos dispositivos, software e artefatos que hoje 

compõem o mundo das TDIC, felizmente para mim, são parte cotidiana do meu estilo 

de vida atual”163. Dessa maneira, as mudanças vivenciadas pela narradora somam um 

balanço positivo. 

 Todo esse processo metamórfico que seu corpo experienciou, no manejar, por 

vezes tortuoso, os artefatos tecnológicos nos dá pistas de uma adaptação paulatina e 

comedida, por meio da qual seu corpo, aos poucos, se rendia à ideia de tornar-se 

cumplice e não mais adversário164 das tecnologias, ou, simplesmente, de percebê-las, 

hoje, mais como aliadas na lida diária da vida do que como um enigma a ser 

desvendado. Um corpo que aprendeu a lidar com os desafios impostos pelas tecnologias 

e, por conta disso, ressignificou aquela angústia que marcou sua ruptura inicial. De 

modo a metamorfosear-se de um corpo apreensivo e ansioso (no início da jornada 

tecnológica) a um corpo suave e tenro capaz de rememorar sua travessia com leveza e 

poder testemunhar para seus filhos que um dia a vida já foi possível sem muitas 

parafernálias digitais:  

                                                            
161 Nossa tradução para: “no tenía ni idea de lo que eso significaba”. 
162 Nossa tradução para: La necesidad se impuso, había que acceder y navegar cada vez con mayor 
frecuencia para buscar todo tipo de información en la red. 
163 Nossa tradução para: Considero que este acervo de conocimientos y el manejo, muchas veces tortuoso 
de los dispositivos, softwares y artefactos que hoy componen el mundo de la TDIC, para mí fortuna, 
forman parte cotidiana de mi actual estilo de vida. 
164 A ideia estabelecida na oposição adversária/cúmplice diz respeito a uma atitude de enxergar as 
tecnologias mais como um empecilho do que como aliada quando se tem muitas dificuldades de manejá-
las. O oposto também é verdadeiro, ou seja, na medida em que se aprende a manuseá-las, com certa 
habilidade, passa-se a enxergar esses artefatos como ferramentas que surgiram para tornar a vida mais 
prática. 



235 
 

Quando eu digo aos meus filhos M.A. e N.I165., como tem sido o 
percurso que vivi até aqui e quando lhes explico que na minha época, 
não conhecíamos os Nintendos, os celulares, os Xbox muito menos os 
smartphones, eles simplesmente não podem entender. Tem sido difícil 
explicar e exemplificar-lhes como nós nos Comunicávamos166.    

A narradora nos apresenta uma corporificação com as marcas da idade de quem 

pertenceu a uma geração em que a vida era menos virtualizada e as inter-relações se 

davam na compleição dos corpos, porque ainda não existiam os encontros virtuais no 

Facebook, nem o WhatsApp, por exemplo.    

Conforme já citamos, quando Gibson (2007) afirmou que as futuras gerações 

achariam estranha a distinção feita entre real e virtual, ele não estava equivocado. Para 

quem já nasceu “sobre égide do mundo digital”167, a virtualidade é constituinte da vida 

real e vice e versa. Saber quem é mais saliente, se corpo físico que executa uma ação no 

mundo real ou o corpo virtualizado na tela do monitor que interage com os inimigos da 

batalha em um jogo eletrônico ou simplesmente executa uma coreografia em um jogo 

de dança, talvez não seja preocupação para esses jovens168.   

Todavia, embora, pertencente a uma geração bem diferente da geração de seus 

filhos, a narradora mantem uma disposição constante para assimilar novas 

aprendizagens de ordem tecnológica, que ela acredita serem favorecidas pelo fato de 

morar em lugar de fácil acesso à tecnologia de ponta. Esse estado de espírito revela 

como ela enfrentou os desafios de sua travessia: “assim, posso dizer que passei, não 

sem dificuldades, por todos os momentos dessa extraordinária fase de mudanças 

                                                            
165 Nomes designados apenas por suas iniciais.  
166 Nossa tradução para: Cuando les cuento a mis hijos M.A. y N.I., como ha sido el recorrido que he 
vivido y cuando les explico que en mis tiempos, no conocíamos los nintendos, los celulares, los Xbox 
mucho menos los smartphones, simplemente no lo pueden entender. Ha sido arduo explicarles y 
ejemplificarles como nos comunicábamos. 
167 Termo usado pela PIEBPL–TAB30, certamente, uma das caçulas entre os(as) professores(as) 
participantes da pesquisa. 
168 Por meio de joystick - dispositivo de entrada, utilizado em jogos de computador ou vídeo - que facilita 
a digitação rápida com os polegares, ou simplesmente pelo comando de voz e reconhecimento facial, é 
possível manter uma simbiose entre corpo e máquina de maneira a confundir quem comanda de fato o 
jogo na tela do monitor, se corpo físico cá fora do universo digital, ou corpo virtualizado lá dentro do 
vídeo. O Kinect, sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e Xbox One, por exemplo, permite 
que ele seja capaz de identificar um rosto e voz com bastante facilidade e rapidez. Além da praticidade de 
poder gravar mediante comande de voz trechos de jogos. Para tanto, basta que o jogador exclame: “Xbox, 
grave este jogo”, para que ele grave as façanhas virtuais, que podem ser enviadas por Upload (ação de 
enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto, geralmente através da 
internet-http://www.significados.com.br/upload/) para o OneDrive (Serviço de armazenamento de 
arquivos na nuvem da Microsoft). Para mais informações acessar: http://www.xbox.com/pt-
BR/xboxone/what-it-is  
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tecnológicas e de gerações, o que considero que tenha marcado positivamente minha 

experiência pessoal e profissional”169. 

Sua atitude reflexiva a permite, ademais, ajuizar sobre seu progresso de 

adaptação no uso das TDIC, que segundo ela, deu-se em meio a “rupturas para além das 

epistemológicas”, rupturas intensas e desafiantes e um enorme e longo processo de 

assimilação e aprendizagem. 

 A esse respeito, Josso (2008, p. 17) afirma que 

a narratização da formação de si (pensante, sensível, imaginando, 
emocionando-se, apreciando-se, amando) permite apreender a medida 
das mutações sociais e culturais nas vidas singulares e de as colocar 
em relação com a evolução dos contextos de vidas profissional e 
social. 

 Assim sendo, o corporificação biográfica que se constitui na narrativa 

tecnoautobiográfica da narradora se revela na imagem de si de essência intrépida e 

aguerrida de um sujeito consciente de seu estado de inevitável transformação. Desse 

modo, ao finalizar sua narrativa (re)assumindo seu compromisso de formação, a 

enunciadora designa a natureza humana de sua corporificação, pelo viés formativo170. 

Uma vez que, “o homem é assinalado pela ruptura com o imediato e o natural” e sua 

natureza o impele a necessidade de buscar novos conhecimentos, porque sobre ele 

repousa a consciência de que “ele não é, por natureza, o que deve ser” (GADAMER, 

1999, p. 51). Dessa maneira, a reflexibilidade tecnoautobiográfica nesse caminhar para 

si171 configura a historicidade da narradora que se constitui como uma “eterna 

aprendiz”172.  

7.3.5 Corporificação tecnoautobiográfica: revelando o retrato musivo  na síntese do 

Projeto artesal de si. 

 Nessa subseção passamos a problematizar a corporificação tecnoautobiográfica 

pelo viés metafórico. Essa questão já foi teorizada na terceira seção dessa tese.  Nosso 

objetivo agora é realizar a interpretação dessas vivências mediante síntese da análise 

                                                            
169 Nossa tradução para: Así, puedo decir que he pasado, no sin aprietos, por todos los momentos de esta 
extraordinaria fase de cambios tecnológicos y generacionales, lo cual  considero han marcado 
positivamente mi experiencia personal y profesional. 
170 Cf. Gadamer (1999). 
171 Cf. Josso (2012). 
172 Eterno Aprendiz. Composição de Gonzaguinha. Disponível em: 
http://musica.com.br/artistas/gonzaguinha/m/eterno-aprendiz/letra.html Acesso em: 06/10/215. 
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linguístico-discursiva e análise metafórica e, em seguida, revelar esse retrato musivo, 

tanto no quadro analítico-sintético do projeto artesanal de si, quanto na tradução 

imagética dessa corporificação. E desse modo, por meio dessas análises efetuarmos a 

síntese da ressignificação da imagem de si a partir desse movimento metamórfico que 

caracteriza a corporificação tecnoautobiográfica.  

Do ponto de vista artesal, não existem regras para produzir um mosaico. Cores, 

forma, imagem não são regidas por um manual pré-estabelecido. Tudo fica por conta da 

imaginação e criatividade do mosaicista. Novaes (2007, s.p.) nos diz a respeito do 

autorretrato que ele “é um instantâneo do momento em que o sujeito se encontra, mas 

não por muito tempo”.  

Do ponto de vista circunstancial da construção do eu173, nesse constante 

movimento equilibrista entre certo grau de liberdade e escolhas e “um mundo repleto de 

outros” (BRUNER, 2014, p.89), “as escritas autobiográficas mostram justamente à 

pessoa que narra essa descontinuidade, as rupturas, a imprevisibilidade, o fortuito e o 

papel das contingências como aspectos determinantes da experiência humana” 

(PASSEGGI, 2011, p. 154). 

Num mosaico, o processo de percepção das cores, além de ser um fenômeno 

subjetivo, também depende de variantes externas ao abjeto para terem sua decodificação 

visual realizada, assim também a composição de uma narrativa tecnoautobiográfica 

possui suas nuances internas e externas na sua constituição. Quando um mosaicista 

elenca as tesselas para compor seu autorretrato, por exemplo, o faz impelido pelas cores 

que gostaria de ser retratado. A incidência de luz sobre as tesselas é que garantirá que o 

show de cores aconteça. Escolher as tesselas que comporão um autorretrato musivo é 

uma tarefa prévia e que influenciará todas as etapas seguintes, incluindo a combinação 

de cores e a habilidade para juntar as tesselas de maneira harmônica.  

Josso (2010) afirma que é importante que o autor encontre uma forma adequada 

para escrever a sua história, pois assim como o mosaicista ao se autorretrar, inicialmente 

escolhe as tesselas que melhor darão vida ao seu trabalho de autoconstrução musiva, 

assim também o autobiógrafo privilegia, escolhe, no estágio pré-figurativo174, suas 

vivências episódicas de modo que venham a revelar seu melhor ângulo, sua melhor 

                                                            
173 Cf. Bruner (2014). 
174 Cf. Passeggi (2011). 
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nuance na configuração de sua narrativa. Dessa maneira, o arranjo que ele realizará, ao 

compor sua narrativa - em geral, heterodoxa175 - denotará o modo como ele gostaria de 

simbolizar os fatos ocorridos, igualmente ao mosaicista que ao realizar a colagem de 

suas tesselas pretende transmitir sua emoção e, de certa forma seu mosaico também 

reflete a maneira de como ele/ela foi tocado(a) por essa experiência de 

autorretratamento.  

A síntese que apresentamos no quadro 10 objetiva traçar esse paralelo 

linguístico-metafórico da corporificação tecnoautobiográfica. 

 

                                                            
175 Cf. Maia-Vasconcelos (2014). 
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Quadro 10- Síntese analítica do projeto artesanal de si  
PROJETO ARTESAL DE SI 

 Corporificação (tecno)autobiográfica 
 

Autorretrato musivo  
 

Vivências 
episódicas  

rememoradas 

Narrativa 
tecnoautobiográfica176 

(materialidade 
linguística) 

Análise 
linguístico-
discursiva 

Sentidos linguísticos 
(corporificação 

discursiva) 

Tesselas 
constitutivas 

(materialidade 
simbólica) 

Análise metafórica Sentidos 
figurado/alegórico 

(corporificação 
metafórica) 

Primeira 
significativa 
ruptura – 
adequação ao 
uso da 
caligrafia na 
escola. 

“abandonar a escrita 
manuscrita pelo uso 
forçado de letras 
maiúsculas ou molde” 

Por meio de uma 
regra escolar se 
estabelece a 
imposição 
evidenciada na 
expressão: uso 
forçado. 

Corporificação 
denotando um corpo 
de caráter tenro diante 
das primeiras 
vicissitudes 
metamórficas ainda 
em experiências 
analógicas.  

Tesselas que 
figuram   
(des)aprendizagens 
em processo de 
desacomodação. 

Um arranjo musivo de 
(des)aprendizagens se 
pré-configura nessa 
fase de ruptura. 

Mosaico em fase de 
pré-construção sob 
circunstância temporal 
do período escolar 
configurando 
inicialmente uma 
resignação corporal. 

Ruptura 
inicial – 
Encontro real 
com as TDIC. 

  [...] meu encontro 
real com estes 
dispositivos (PC, fax, 
modems, impressoras, 
etc.) resultou em um 
enorme desafio [...] 

Em tom de 
confissão, a 
narradora declara 
seu desafio diante 
da necessidade 
efetiva de uso das 
TDIC. 

Representação de uma 
corporificação 
tecnobiográfica a 
partir de uma madurez 
corpórea tecnológica 
ainda latente, dado a 
iniciação na vida 
profissional e seus 
desafios frente à 
transformação 
preliminar no 
manuseio das TDIC. 

Tesselas que 
figuram  a gênese 
de novas 
aprendizagens em 
processo inicial de 
desacomodação 
digital. 

Configuração do 
processo de 
construção musiva 
mediante combinação 
das primeiras tesselas 
figurativas de 
aprendizagens 
digitais. 

Mosaico em processo 
de elaboração sob 
circunstância temporal 
do período de recém-
início laboral 
revelando nuances de 
um corpo impelido à 
mudança.  

                                                            
176 Fonte das narrativas (tecno)autobiográficas: récit de vie da  PIESPPL-TABES2. 
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Encontro 
prévio com as 
tecnologias 
em momento 
de  
(pré)ruptura 
com as TDIC. 

“ninguém sabia como 
usá-los, razão pela 
qual o curso foi teórico 
e manual!!!” 

Em tom 
exclamativo, a 
narradora revela 
certa indignação 
pelo fato de a 
Universidade 
possuir o 
equipamento 
tecnológico e 
ninguém saber 
manejá-lo, a 
contento, para o 
bom andamento 
da disciplina a ser 
cursada. 

Em um retorno à 
época de estudante, a 
corporificação se 
constitui em traços de 
uma jovialidade ávida 
por novos 
conhecimentos, 
porém frustrada frente 
à impossibilidade de 
não manuseio das 
TDIC no primeiro 
contato com estudos 
de natureza 
tecnológica na 
faculdade. 

Tesselas que 
figuram uma 
incipiente 
aprendizagem 
digital.  

Rearranjo de tesselas 
motivado por uma 
volta ao período 
acadêmico. 

Mosaico em rearranjo 
produtivo em virtude 
de uma mudança 
circunstancial temporal 
com retorno à vida 
acadêmica, 
configurando um 
retorno à condição 
cerceada do jovem 
corpo em processo de 
formação acadêmica e 
conhecimento digital. 
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Contrato de 
serviço 
secretariado 
para finalizar 
a escrita da 
monografia.  

“[...] Eu fui forçada a 
recorrer ao apoio de 
secretariado para 
terminar de escrever a 
minha monografia 
[...]” 

A narradora 
emprega uma 
locução verbal 
para denotar o 
esforço 
estabelecido para 
cumprir uma 
etapa decisiva na 
sua formação 
acadêmica, a 
saber, digitar seu 
trabalho 
monográfico.  

Ao reviver sua 
inabilidade diante das 
TDIC, a 
corporificação 
tecnoautobiográfica 
que se desvela é 
resultante da 
narrativização de um 
corpo ainda 
impregnado de 
aptidões de ordem 
analógica e, 
consequentemente, 
sua incipiência diante 
das TDIC se torna 
mais evidente ante a 
falta de habilidade 
para realizar tarefas 
de natureza digital.  
 

Tesselas que 
remetem à 
inabilidade digital 
da narradora e sua 
estratégia de burlá-
la.  

Arranjo produtivo de 
tesselas movido pela 
rememoração da 
escrita monográfica. 

Mosaico em arranjo 
produtivo e 
representativo de uma 
experiência corporal 
que, diante dos 
desafios de uso das 
TDIC, implementa 
estratégias para 
transpô-los.   
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Processo de 
adaptação às 
novas 
tecnologias 
na vida 
laboral. 

“[...] não tínhamos 
contas de e-mail 
pessoais nem contas 
institucionais e tudo o 
que processávamos o 
imprimíamos usando 
cópias em papel 
carbono [...] 
Posteriormente 
passamos ao uso dos 
computadores 386 de 
processadores Intel 
mais rápidos, [...] 
como assistentes de 
pesquisa, usávamos o 
Flopy Disk depois 
viriam os disquetes 
HD (High density), 
paralelamente ao uso 
do fax, começou a ser 
cobrado o uso do e-
mail”  

A narradora 
inicialmente 
anuncia a 
inexistência de 
uma tecnologia 
que evite a 
impressão de 
todos os 
documentos. 
Todavia, com o 
surgimento 
paulatino de 
ferramentas mais 
modernas, essa 
prática foi se 
tornando obsoleta. 
Logo, a exigência 
de práticas 
digitais deu-se 
diretamente 
proporcional ao 
avanço das 
ferramentas 
tecnológicas. 

A corporificação se 
desenha na descrição 
das ações paulatinas 
de uso das tecnologias 
e se constitui num 
movimento 
metamórfico entre o 
analógico e o digital. 
Desse modo, a 
transformação se 
desencadeia desde as 
ações analógicas (tais 
quais arquivamento 
de dados em papel 
impresso e 
comunicação via fax) 
até o surgimento de 
uma nova demanda 
(armazenamento 
digital de dados e uso 
do e-mail). 

Tesselas que 
figuram um 
processo de 
transformação 
mediante uso e 
adaptação às 
TDIC. 

O processo de 
construção musiva 
segue sua 
configuração por 
meio da combinação 
de novas tesselas que 
anunciam uma 
metamorfose 
mediante o uso e 
adaptação às TDIC. 
 
 

Mosaico em 
construção 
representativa de um 
corpo que, impelido à 
mudança, começa a 
vivenciar suas 
experiências 
metamórficas.   
 
 
 
 



243 
 

Compra do 
primeiro 
computador. 

As necessidades no 
plano pessoal e 
profissional me 
levaram a comprar o 
meu primeiro PC 
sendo um 386 no ano 
de 1995. 

Não se tratou de 
uma decisão sem 
motivo aparente, a 
compra do seu 
primeiro 
computador se 
deu em virtude de 
uma necessidade 
contextual. Para 
desempenhar suas 
atividades 
pessoais e 
profissionais urgia 
a compra dessa 
ferramenta 
tecnológica. 

A urgência que lhe  
ocasionou a compra 
do primeiro 
computador também a 
levaria, em breve,  à 
prática tecnológica. 
Logo, a 
corporificação 
(tecno)autobiográfica 
da narradora se 
delineia em meio aos 
prenúncios de um 
corpo em estado de 
latência no uso das 
TDIC. 

Tesselas 
prefigurativas de 
uma 
corporificação 
digital.  
 

A construção musiva 
sofre um rearranjo 
devido a incorporação 
de tesselas que 
denotam um corpo em 
latência de uso das 
TDIC. 
 
 

Mosaico em processo 
construtivo pela 
incorporação de 
tesselas que denotam 
ora uma real 
transformação na 
perspectiva digital ora 
apenas nuances de uma 
transformação digital. 
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Inter-relações 
estabelecidas 
no Mestrado. 

Lembro-me bem 
quando dois dos meus 
professores [...] 
disponibilizam para o 
grupo seus cartões de 
apresentação para que 
mantivéssemos contato 
com eles durante o 
curso, [...]. Grande foi 
a minha surpresa (e 
minha ignorância) ao 
ver escrito na parte 
inferior do cartão a 
seguinte inscrição: e-
mail; eu não sabia o 
que significava isso, 
mesmo vivendo e 
estudando no coração 
da região mais 
avançada 
tecnologicamente da 
fronteira EUA-México. 

O vislumbre e 
surpresa da 
narradora se 
revelam na 
expressão: “eu 
não sabia o que 
significava isso 
[...]”. Ela admite 
essa admiração e 
aparente 
contradição 
quando salienta 
sua ignorância: 
“[...] mesmo 
vivendo e 
estudando no 
coração da região 
mais avançada 
tecnologicamente 
da fronteira EUA-
México.” 
 
 

A anunciação digital, 
ocorrida em meio às 
inter-relações 
estabelecidas no 
Mestrado, permitiu a 
abertura de um 
desconhecido mundo 
digital pleno de 
novidades e também 
de desafios. 
 
  
 

Tesselas que 
figuram o 
desconhecido e 
admirável mundo 
digital. 

O arranjo musivo se 
constitui 
representando o 
mundo digital pintado 
num colorido vibrante 
que denota toda 
admiração e fascínio a 
ele demonstrado pela 
narradora. Há, no 
entanto, traços que 
revelam certa 
opacidade diante do 
desconhecimento 
desse mundo 
tecnológico.  

Mosaico constituído 
em cores vibrantes da 
admiração e desejo 
pelo mundo 
tecnológico, embora 
esse colorido divida 
espaço com a 
opacidade que 
simboliza a ignorância 
da narradora em 
relação a ferramentas 
digitais de 
comunicação.  
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Vivência com 
as TDIC. 

“Considero que esse 
acervo de 
conhecimento e o 
manejo, muitas vezes 
tortuosos, dos 
dispositivos, software e 
artefatos que hoje 
compõem o mundo das 
TDIC, felizmente para 
mim, são parte 
cotidiana do meu estilo 
de vida atual” 

A vivência com as 
TDIC é 
classificada por 
vezes como 
tortuosa, embora 
apreendida como 
uma experiência 
gratificante na 
vida da narradora. 
 
 

Ao caracterizar seu 
atual estilo de vida 
digital, desvelamos 
uma corporificação 
(tecno)autobiográfica 
da narradora com base 
em um corpo agora 
vivenciado nas 
experiências digitais.  
 

Tesselas 
figurativas de 
processo de 
corporificação 
digital. 
 

A produção musiva 
revela um processo 
construtivo resultante 
de diversas 
combinações e 
reorganizações de 
tesselas, que 
acompanham o ritmo 
de acomodação e 
desacomodação 
efetuado pela 
narradora no processo 
de adaptação no uso 
das TDIC.  

Mosaico constituído e 
resultante  de um 
processo de reinvenção  
construtivo pelo qual 
os traçados se 
delineraram a partir da 
escolha das tesselas 
figurativas das 
experiências digitais 
em processo 
metamórfico entre o 
analógico e o digital.  
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Planejamento 
para 2015. 

Propus um objetivo 
para este novo ano de 
2015 [...] que passa 
rápido, diminuir cada 
vez mais a brecha 
digital que me separa 
desses jovens 
maravilhosos com 
quem eu tenho a 
grande oportunidade 
de compartilhar meus 
humildes 
ensinamentos, é um 
compromisso que eu 
fiz comigo mesma, 
minha família e 
minhas amizades, mas 
acima de tudo com 
meus alunos, esse é o 
meu desejo e com ele 
me encontro ocupada. 

O balanço feito 
pela narradora ao 
finalizar sua 
reflexão a deixa 
ainda em débito e 
esse fato se 
revela, sobretudo, 
no seu desejo de 
diminuir a brecha 
digital entre ela e 
seus alunos.  

O objetivo agendado 
pela narradora para 
2015 demonstra essa 
busca inadiável por 
atualização 
tecnológica que tem 
sido a insígnia dos 
tempos pós-
modernos. Dessa 
maneira a 
corporificação 
(tecno)autobiográfica 
que outrora se 
configurava a partir 
da narrativização de 
um corpo já 
vivenciado nas 
experiências  
tecnologias, agora se 
reafirma em um corpo 
imerso na vida digital 
e em busca por 
constante atualização 
tecnológica.   

Tesselas 
caracterizantes do 
desejo de busca 
constante por uma 
vivência 
tecnológica.  
 
 
 

O encadeamento de 
tesselas se dá nessa 
etapa conclusiva 
acentuando o 
desfecho da 
construção musiva, a 
saber, uma simbólica 
produção que 
pretendeu representar 
metaforicamente a 
saliência do estilo de 
vida digital, como 
uma constante a ser 
vivenciada e 
reinventada. 
  
 
 

O mosaico ganha seu 
arremate e colorido 
final nas formas que 
simbolizaram a 
reinvenção de si e os 
arranjos e construtos 
de um estilo de vida 
em busca de um 
constante “update” 
tecnológico. 
 
 

Fonte: elaborado pela autora 

A partir da interpretação realizada no quadro analítico-sintético do projeto artesanal de si buscamos traduzir visualmente as 
corporificações discursiva e metafórica. Em seguida, apresentamos o mosaico digital pelo qual as vivências episódicas selecionadas no 
tecnoautobiografismo empreendido pela narradora são traduzidas por nós imageticamente177. 

 
                                                            
177 Fonte: Google imagens. 
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Figura 13- Retrato musivo da PIESPPL-TABES2  

Fonte: elaborada pela autora 
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Com o quadro analítico-sintético do projeto artesanal de si e o retrato musivo 

encerramos essa subseção que objetivou analisar o corpus da pesquisa na perspectiva de 

apreensão da corporificação tecnoautobiográfica. Todo esse movimento soma-se à 

segunda subseção de análise na qual já verificamos o posicionamento do enunciador de 

declarar-se ciente de sua adesão à incorporação das tecnologias. Portanto, é fundamental 

para a composição da tese perscrutar como se dava esse movimento metamórfico na 

incorporação das tecnologias. Nossas análises no que concerne à corporificação 

tecnoautobiográfica permitem-nos afirmar que essa constante incorporação tecnológica 

implica também num constante ajuste corpóreo e psíquico por parte do sujeito. E esse 

movimento metamórfico ocorre independe de sua idade porque ele está relacionado ao 

compromisso de manter-se update com o universo tecnológico.  

Desse modo, a corporificação tecnoautobiográfica já nos permite identificar nas 

emoções vivenciadas “disposições corporais que determinam ou especificam domínios 

de ações” (MATURANA, 2002, p. 16). Na concepção do autor, se refletirmos sobre 

como reconhecemos nossas próprias emoções, veremos que elas são distinguidas a 

partir de algum tipo de apreciação que fazemos sobre o domínio de ações em que nos 

encontramos, ou fazendo uma apreciação sobre o domínio de ações que nossa 

corporalidade denota.  

Portanto, foi possível compreender que um ponto crucial nesse processo de 

incorporação das tecnologias é a maneira como esse processo é apreendido pelo sujeito, 

se é considerado um desafio, ou se é considerado um fato natural. Isso reflete numa 

maior ou menor percepção da mudança experimentada, pois, como já dizia McLuhan 

nos anos 70 “as tecnologias tornam-se invisíveis à medida que se tornam mais 

familiares” (KENSKI, 2012, p.44).  Ademais, já podemos também comprovar que o 

sujeito que apresenta certa familiaridade e mais desenvoltura com as tecnologias tende a 

minimizar sua relação com esses artefatos tecnológicos. Já o sujeito que apresenta certa 

dificuldade em manusear esses artefatos ou passou por uma situação traumática tente a 

valorizar mais essa relação tecnológica porque ela passa a representar a superação de si 

frente aos desafios impostos por essa prática social de uso das TDIC.  
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7.4 Autointerpretação da imagem de si ressignificada: a ação de tomar a si mesmo 

como objeto de reflexão 

A quarta subseção parte do no nosso terceiro objetivo específico, que buscou 

caracterizar as imagens de si (AMOSSY, 2005), ressignificadas nos récit de vie, e 

interpretadas pelos(as) leitores(as)-autor(a)s a partir da autorreceptividade narrativa. 

Assim, perscrutaremos nessa subseção a associação da ressignificação da imagem de si 

no récit de vie à leitura do autor que exerce nessa ação autointerpretativa mediante uma 

função contemplativa (BAKHTHIN, 2003). Por meio da autointerpretação podemos, 

ademais, desvelar a relação entre a autoconceituação da imagem docente e a 

incorporação das TDIC como um movimento metamórfico que se configura no 

cotidiano e na vida profissional dos professores protagonistas das narrativas 

tecnoautobiográficas. 

Uma vez concebida a autorreceptividade narrativa como um jogo intelectual no 

qual tanto autor quanto leitor-autor são implicados (FABRE, 2011), passamos a 

perscrutar a ação discursiva empreendida pelo leitor-autor na sua autointerpretação, ao 

refletir sobre o projeto reinventivo de si, analisando e avaliando as diversas facetas que 

constituem essa relação entre linguagem, mediante projeto artesanal de si no récit de 

vie, uso das tecnologias digitais e práxis pedagógica.  

Para imergir no mundo do texto construído pelo autor, o leitor-autor segue um 

trabalho agora de interpretar “os fragmentos do eu” e “fragmentos da vida” alinhados no 

récit de vie, ou seja, depois da possibilidade de “poder captar a si mesmo, no tempo”. 

Desse modo, se o que somos só nos é acessível, se somente nos descobrimos por meio 

de uma história (FABRE, 2011; RICOEUR, 1990),  na autorreceptividade narrativa, é o 

momento de voltar-se para uma leitura do si inscrito no texto, mesmo que o seja na 

perspectiva de estar em mãos uma obra de vida temporariamente constituída.  

Nesse sentido, a autointerpretação vai se delineando em meio a um conjunto 

complexo de componentes (JOSSO, 2008). Desse modo, esse indivíduo reflete sobre 

aquilo que ele acredita ser em consonância com o que o outro presume que ele seja. 

Temos percebido que essa dinâmica autorreceptiva tem se estabelecido mediante uma 

mirada retrospectiva de análise de como as tecnologias digitais implicaram na vida, do 

enunciador seguida de um olhar relacional entre sua atuação docente e uso dessas 

tecnologias numa mirada também prospectiva que remete a ações que ele deseja 
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(enunciador) deseja realizar no porvir. Essa autorreflexão pode ser percebida ao termos 

acesso às considerações de um leitor-autor, que cumpre a função de um autor-

contemplador (BAKHTHIN, 1997) e se apresenta externo ao texto, uma vez que interno 

ao texto Bakhtin postula a presença de um ouvinte presente em toda relação dialógica. 

A partir dessa mirada restrospectiva em relação às suas experiências de 

incorporação das tecnologias digitais, metade dos(as) leitores(as)-autor(a)  interpretaram 

esse evento como um fato comum/ordinário, seguido de 45% que considerou um fato 

extraordinário/singular em suas vidas e apenas um leitor-autor que, a priori, negou-se a 

incorporar as TDIC  em sua vida e posteriormente suas ações relatadas nos possibilitam 

afirmar que ele passou a considerar essa incorporação como um fato extraordinário.  

Quando o leitor-autor PIEBPL-TAB8 analisou sua decisão de repulsa às TDIC 

ele o fez ancorado na ideia de angustia que ele sentiu ao saber que teria de fazer uso de 

artefatos tecnológicos. Esse fato também o leva a analisar essa fase de não uso das 

tecnologias como um período de exclusão digital, no qual desempenhou uma docência 

às margens dos “conteúdos disponibilizados pela web” (Fonte: autorreceptividade 

narrativa de PIEBPL-TAB8), por exemplo. Mudar de posicionamento significou render-

se às tecnologias, mesmo depois de um adiamento que durou muito tempo – assim 

descreve o autor em seu récit de vie –  e assim ele pondera sua relação de incorporação 

das TDIC:    

Apesar de dominar pouco as tecnologias, é possível ver uma diferença 
entre a minha familiaridade com os recursos tecnológicos disponíveis 
e a pouca intimidade que outros profissionais da educação têm com 
eles. Aos poucos, disquetes, pen drives e notebooks foram fazendo 
parte da minha rotina, desde a época da faculdade até o momento atual 
(Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL-TAB8). 

A decisão de mudar de posicionamento o faz interpretar que mesmo com as 

dificuldades inerentes ao mundo digital, é possível inserir-se nesse universo. E mais, 

leva-o à conclusão de que seu empenho supera seu pouco conhecimento tecnológico. 

PIEBPL-TAB8 reconhece-se como um sujeito aguerrido, conforme Ricoeur (1990). 

Esse fato se evidencia quando ele identifica a modificação de sua rotina – a partir do uso 

cada vez mais frequente de disquetes, pendrives e notebooks – e é por meio dessa 

constatação percebe estar à frente de outros profissionais da educação que ainda 

demonstram menos intimidade que ele com as TDIC.  Nisso percebemos o 

posicionamento do fiador da autorreceptidade narrativa em conferir credibilidade à 
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imagem docente aguerrido do enunciador ao optar por um campo semântico que remete 

à superação das dificuldades dispostas na caminhada tecnológica. 

Nessa perspectiva, a sensação de resiliência e, por conseguinte, de aquisição de 

um conhecimento processual das tecnologias permeou as interpretações de alguns 

leitores-autor. A esse respeito PIEBSPL–TAB23 afirma: “Vejo as TDIC como uma 

ferramenta dinâmica e salutar em minha vida pessoal e profissional e procuro utilizá-las 

adequadamente, sem esquecer que a vida se constitui de períodos de transição entre algo 

dado e algo novo” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBSPL–TAB23). A leitora-

autora usa uma metáfora para exemplificar essa relação processual entre transformação 

e aquisição de novos conhecimentos digitais:  

Cabe a nós, professores, conhecê-las e decifrá-las178, de modo que elas 
não se transformem na esfinge do deserto e nós possamos responder 
seus enigmas a contento, apropriando-nos das ferramentas disponíveis 
com esta nova invenção e utilizando-as adequadamente, no meio 
profissional e social [...] (Fonte: autorreceptividade narrativa de 
PIEBSPL–TAB23).  

A partir da designação de certo ar de mistério, temos acesso às considerações de 

uma autora-contempladora (BAKHTHIN, 1997) que se insere no mundo do texto a 

partir de uma analise metafórica da experiência narrada com as tecnologias 

assemelhando-a um enigma a ser desvendado. PIEBSPL–TAB23 que encarou sua 

experiência como um fato extraordinário, quiçá, procure justificar seu posicionamento 

de busca pelo conhecido e sua necessidade de “desbravar aquele novo universo” digital, 

apesar de conviver – como pontua a narradora – “com o medo que me assolava”, como 

se a tecnologia personificada em esfinge a dissera “decifra-me ou te devoro” como 

dissera “a Esfinge a Édipo sem sombra de piedade” (AZEREDO, 2013, s.p.). E assim, 

como o heroi grego “em busca de um novo rumo” a leitora-autora na sua ação de 

autora-contemplativa parece perceber-se decifradora de enigmas, igualmente como o 

“espectador trágico se percebe finito e como parte do infinito” (AZEREDO, 2013, s.p.). 

Esse gesto de percepção de si inscrito na narrativa tecnoautobiográfica também 

remete a uma tentativa de esclarecimento por parte do leitor-autor no intuito de ratificar 

seu compromisso com a docência quer seja ela instaurada ou não por meio das 

tecnologias digitais. Assim revela PIESPL-TAB7:  

                                                            
178 Aqui a leitora-autora faz referência às TDIC. 
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Não considero que minha imagem como professora tenha mudado 
devido às tecnologias. Continuo como era, embora minha prática 
mude a cada nova turma, não simplesmente pelas tecnologias, que, em 
si, poucas mudanças trazem à sala de aula, mas pela necessidade de 
melhorar sempre (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIESPL-
TAB7).  

Embora a leitora-autora afirme não perceber substancial mudança em imagem 

como docente, afirma que no campo profissional, “houve substancial mudança”, que ela 

pontua como sendo atreladas pela “facilidade do trabalho advinda pelas novas 

tecnologias: o acesso à informação; a facilidade de impressão de material; a troca de 

experiências com outros profissionais; os recursos virtuais de formação de grupos, de 

divulgação da produção dos alunos etc.” (Fonte: autorreceptividade narrativa de 

PIESPL-TAB7).   

O fato de a leitora-autora afirmar que pouca mudança as tecnologias, em si, 

levam à sala de aula, remete à lógica da integração entre as tecnologias digitais e práxis 

docente (CARENZIO, 2012), ou seja, o diferencial no ensino não está na contraposição 

professor versus tecnologia, mas na integração de ambos. Como pontua Carenzio 

(2012), a lógica que favorece essa integração, parte de fatores ligados a própria pessoa 

que usa as tecnologias e não à tecnologia em si:  vontade de usar as tecnologias digitais, 

vislumbrar perspectivas interessante nesse uso e, finalmente, estar disposto a fazer uma 

“autoanálise do próprio modo de ser professor” (CARENZIO, 2012, p. 156). 

A autoanálise, a qual se refere Carenzio (2012) é feita pela leitora-autora 

PIEBPL -TAB18, quando afirma: 

Tanto em minha vida pessoal, quanto profissional as mudanças foram 
bem significativas e positivas, permitindo-me está apta a realizar 
atividades exigidas por diferentes setores da sociedade, visto que 
atualmente, muitas delas requerem o domínio ou manuseio de 
ferramentas tecnológicas. Além de me permitir me aproximar e 
desenvolver aulas mais dinâmicas, conquistando assim, a admiração e 
o maior interesse dos alunos por minhas aulas (Fonte: 
autorreceptividade narrativa de PIEBPL -TAB18). 

Subjacente à autorreflexão sobre a ação de incorporar as tecnologias digitais no 

cotidiano e na vida profissional, a autorreceptividade narrativa conduziu o leitor-autor a 

analisar a postura valorativa do aluno em relação a sua (do professor) práxis pedagógica 

e, consequentemente, vinculou a sua imagem docente ao desejo de ser reconhecido 

como um bom professor(a) por parte da classe discente. E nessas ponderações, o fiador 

da autorreceptividade narrativa intenta revelar o porquê de a enunciadora ter buscado 
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uma prática docente digital, ao mesmo tempo que ratifica positivamente esse 

posicionamento já evidenciando a apreciação dos alunos. 

Essa preocupação em relação à imagem docente que demonstre credibilidade 

frente aos desafios tecnológicos e também a demonstração de certa inquietude no que 

diz respeito a obter atenção dos alunos é apontada pela leitora-autora PIEBPL–TAB30 

quando ela afirma:  

posso perceber que a imagem do professor está modificada. Ele deve 
agora não apenas mediar os conteúdos, mas deve sempre estar pronto 
para dar show, pois só assim os alunos deixam de dar atenção aos seus 
mega-ultra smartfones e prestam a mínima atenção em suas atividades 
e em uma simples explicação no quadro (Fonte: autorreceptividade 
narrativa de PIEBPL–TAB30). 

A leitora-autora PIEBPL–TAB30 julgou a incorporação das TDIC como um fato 

comum em sua vida e, portanto, considerou que sua atualização tecnológica poderia 

ocorrer de maneira paulatinamente em sem pressões. Todavia, nessa autointerpretação 

deixa transparecer um desconforto em relação à postura discente no que concerne às 

estratégias que ela acredita serem necessárias para que o(a) professor(a)o dê “o show” 

que lhe seria requerido. Mesmo assim, o fiador da narrativa deixa transparecer que 

admite integrar-se a esse movimento tecno-pedagógico na docência em nome de sua 

salva-guarda docente, mesmo que seja para obter a “mínima atenção” em suas aulas. 

Podemos depreender isso na autorreflexão da leitora-autora que segue: “me defino 

como no meio de uma revolução na educação. Acredito que nossas metodologias não 

comportam mais o cotidiano dos educandos e medidas sérias devem ser tomadas para 

repensar a didática e até conteúdos da educação” (Fonte: autorreceptividade narrativa de 

PIEBPL–TAB30). 

A esse respeito, mais uma vez remetemos a Carenzio (2012), quando a autora 

ressalta que cabe ao professor ponderar a respeito de o porquê o aluno preferir o twitter 

ao professor, por exemplo. A autora põe em questão a necessidade de analisar a si 

próprio e, assim, perguntar-se: “o que posso fazer para tornar-me mais ‘interessante’?” 

(CARENZIO, 2012, p. 156 – grifo da autora).  

Esse tornar-se mais interessante aos olhos discentes foi pontuado na 

autorreflexão de PIEBPL–TAB22: “Sinto-me um professor mais moderno e até mais 

valorizado pelos alunos, ao utilizar as tecnologias em sala de aula, já que a maioria 
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deles são muito ligados às interações nas redes sociais e ao uso de aparelhos 

tecnológicos” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL–TAB22 ).  

O leitor-autor PIEBPL–TAB22 que considerou a incorporação das TDIC como 

um processo extraordinário, julga, por esse motivo, ser necessário empreender uma 

dinâmica de formação que acompanhe o frenesi tecnológico. Quiçá, seu posicionamento 

se deva ao seu relato de “desconfiança e temor em ser visto como um professor 

extremamente tradicional e antiquado” (Fonte: récit de vie do PIEBPL–TAB22). A 

análise do leitor-autor remete ao fato de o professor em sua práxis pedagógica dever 

apresentar uma “competência midiática” (RIVOLTELLA, 2005) compatível com sua 

função de professor na pós-modernidade.   

Ao propor esse conceito, Rivoltella (2005) destaca os três paradigmas teóricos 

que embasam o conceito de competência, a saber, o ponto de vista idealista – 

competência como disposição interna abstrata (JOLIS, 2000); a visão 

comportamentalista – competência como um comportamento observável (TYLER, 

1949) e, por fim, a perspectiva que parte da epistemologia genética piagentiana – 

competência conceitualizada como uma orquestração de esquemas de ação 

(PERRENOUD, 1997).  

Assim sendo, especificamente, ser competente no campo educacional pós-

moderno não significa mais “um saber” ou “um saber fazer”, mas se trata de um “um 

saber atualizar”. Nesse caso, “ser competente significa ter uma capacidade estratégica 

de decidir quais são as melhores ações a fazer em uma certa situação e também de 

planejá-las numa sequência de atos” (RIVOLTELLA, 2005, s.p.). 

Os leitores-autores parecem estar cientes dessa prerrogativa, PIEBPL–TAB29, 

ao autorrefletir sobre sua postura frente aos hábitos e “competência midiática” 

(RIVOLTELLA, 2005) conclui que 

A tecnologia está em nosso cotidiano, ela é inevitável. Quando nos 
apropriamos dela, abrimos um leque de possibilidades que vão desde 
uma aula atualizada, contextualizada e interessante até mesmo um 
mundo de possibilidades de nos comunicarmos com amigos, parentes 
ou mesmo, pessoas que nem conhecemos. Como professora percebi 
um crescimento profissional e até um certo reconhecimento do meu 
trabalho, por essa vontade de desbravar novos rumos...porém, meu 
lado pessoal ainda é muito limitado quando ao uso da tecnologia ( no 
caso da internet) para me comunicar, embora eu esteja sempre 
pesquisando na internet, pouco me comunico nas redes sociais, 
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raramente vejo meu e-mail e sou exceção entre os professores que 
usam WhatsApp (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL–
TAB29). 

O fiador nessa narrativa, ao analisar a experiência da enunciadora com as TDIC 

se depara com a inevitável sensação de que o crescimento e reconhecimento profissional 

se ancoram no uso competente das tecnologias digitais. Como a leitora considerou em 

sua autorreflexão a incorporação das tecnologias digitais um fato extraordinário, isso 

significa que toda essa inevitabilidade de uso das tecnologias ocorrerá com muito 

esforço de adaptação da sua parte. Sua autorreflexão dialoga com seu récit de vie, 

quando ela cita que seus “desafios são diários”, mas sua vitória se apresenta quando ela 

consegue ser “uma professora melhor”, embora tudo isso não seja “algo fácil”.  Nesse 

desejo, ancora-se o seu compromisso de manter-se update com as tecnologias digitais. 

De certo modo, a leitora-autora PIEBPL–TAB29 ao autorrefletir sobre suas 

ações docentes, aparenta ter consciência desse papel de educadora a desempenhar na 

contemporaneidade, ou seja, parece assumir a prerrogativa de “saber trabalhar com os 

meios e as novas tecnologias na escola e no extra-escola a fim de atualizar e gerir 

processos formativos neste campo” (RIVOLTELLA, 2005, s.p.).  

Charlot (2008) também destaca que o desenvolvimento em ritmo rápido das 

tecnologias digitais possibilitam novos espaços de comunicação e informação que 

acabam por escapar ao controle da escola e da família e que, particularmente, fascinam 

os jovens, tais como as redes sociais, por exemplo. Tudo isso, ressalta o autor, implica 

consequências sobre a profissão docente. Essas consequências, na opinião do autor, 

acabam por desestabilizar o professor, que sofre pressões dos pais, da opinião pública, 

pressões por sua posição profissional diante de seus alunos e diante de sua própria 

prática.  

Nessa perspectiva de superar as pressões inerentes à docência pós-moderna, 

PIEBPL – TAB28, afirma que aderiu ao uso das redes sociais – a priori – por uma 

necessidade de adequação a esse universo digital. Em seu récit de vie ela afirma que 

“queria mostrar que entendia um pouco das necessidades deles (dos alunos) de mudança 

e de interação no mundo virtual”. Por isso, embora ela tenha se mantido longe do 

universo tecnológico – por considerá-las “destinadas apenas aos mais jovens” (Fonte: 

récit de vie da PIEBPL – TAB28) – decidiu, por fim, imergir no mundo das tecnologias, 

conforme afirma:  
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Minha imagem como professora mudou, penso que os alunos me 
consideram mais acessível, mais dedicada e até mais compreensiva 
com o universo deles. Na minha vida pessoal, mudou o tempo, o 
modo de interagir e a intensidade com família e amigos. Infelizmente, 
às vezes essas formas e interferências no cotidiano são negativas, 
como a exigência de sua disponibilidade (Fonte: autorreceptividade 
narrativa de PIEBPL – TAB28). 

A mudança que a leitora-autora afirma ter vivenciado apresenta reflexos tanto na 

sua vida pessoal quanto profissional, e pode ter ancoragem em seu discernimento de 

“mesmo ainda apegada ao mundo real, mesmo disposta a me desconectar por semanas 

sem sofrimento algum, tive bons avanços para me envolver com as possibilidades que 

as TICs têm para melhorar minha prática e comunicação” (Fonte: récit de vie da 

PIEBPL – TAB28).  

E como as pressões concernentes a uma adequação da práxis pedagógica aos 

tempos pós-modernos, como pontuou Charlot (2008), são uma realidade. A 

autorreflexão de PIEBPL -TAB19 nos revela que nem todos os professores reagem 

positivamente a essa busca por atualização profissional. Nesse sentido, ela afirma que 

embora identifique que é “mais reconhecida pelo meu trabalho docente pela gestão e 

pelos alunos, que gostam e solicitam novidades tecnológicas. Entretanto, isso também é 

um fator distanciador dos colegas que não possuem a mesma desenvoltura” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa de PIEBPL -TAB19). 

É possível afirmar que PIEBPL -TAB19 construiu para si uma imagem de 

professora que busca estar up-date e ela por considerar que “as tecnologias eram 

democráticas179” revela em seu récit de vie “observava pessoa da minha idade mesmo, 

utilizando computadores ou outros apetrechos com desenvoltura”, embora a professora 

esteja na faixa etária entre 36 e 40 anos, julgamos que essa referência se deve ao fato de 

o senso comum pontuar as tecnologias como sendo algo voltado essencialmente para o 

universo juvenil. Esse fato despertou o desejo de imergir nesse mundo tecnológico: 

“Isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. Como ter essa mesma desenvoltura?” 

(Fonte: récit de vie da PIEBPL -TAB19). E assim ela nos revela em seu récit de vie: 

“Não sei se me sentia deslocada, realmente não lembro. Mas certamente, especializei-

me muito mais quando passei a lecionar. Descobrir atrativos digitais para os alunos era 

e é um desafio muito prazeroso para mim”. 

                                                            
179 Expressão usada pela PIESPL-TAB1 
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Dessa maneira, compreendemos em sua autorreflexão a imagem que o fiador 

elabora para a enunciadora é a de um sujeito ansioso por novidades tecnológicas, 

desenvolto e atuante, que pode ser comprovado na afirmação: “Sou conhecida na escola 

como ‘nerd’ digital. Gosto de saber das novidades e de testá-las”.  (Fonte: 

autorreceptividade narrativa da PIEBPL-TAB19 – grifo da leitora-autora).  

Portanto, percebemos que, o fiador ajusta seus argumentos de modo a valorizar a 

decisão pessoal da enunciadora pelo uso das tecnologias digitais em sua práxis 

pedagógica, mesmo a deixando com uma imagem não muito positiva perante aos 

colegas menos dispostos ao uso dessas ferramentas digitais pedagógicas. Logo, nesse 

imbricamento de causa e efeito pelo uso das TDIC na vida da enunciadora, sobressai-se 

o seu posicionamento proativo e desejo de prosseguir rumo às novas descobertas.  

Já em relação ao uso das tecnologias e sua inevitável relação com a docência, 

PIEBPL-TAB6, ao autorrefletir sobre sua práxis docente imbricada ao uso das 

tecnologias digitais, acaba por constatar questões de ordem sociais e econômicas, que 

permeiam sua vivência profissional: 

As minhas pesquisas sobre tecnologia tem me dado uma relação dúbia 
com a docência. Por um lado o meu conhecimento gera interesse nos 
alunos e consigo uma boa interdisciplinaridade com o meu conteúdo 
(química) com o cotidiano tecnológico dos alunos. Por outro lado a 
tecnologia nas escolas é limitada. Até existe computadores, internet, e 
outros recursos. Mas na maioria dos casos são sucateados e não 
funcionam, ou a escola e os professores preferem não usá-los para não 
quebrar a comodidade da rotina escolar (Fonte: autorreceptividade 
narrativa do PIEBPL-TAB6). 

 A resistência que PIEBPL-TAB6 afirma perceber no seu dia a dia por parte de 

colegas de profissão e que PIEBPL-TAB19 também destacou na sua autorreflexão, 

deve-se ao fato de que quando falamos de tecnologia não estamos tratando apenas de 

máquinas e equipamentos eletrônicos (KENSKI, 2007), mas no que implica essa 

totalidade de artefatos que o cérebro humano conseguiu criar ao longo da história da 

humanidade. Assim sendo, incorporar as TDIC significa um processo complexo de 

aceitação de mudança de ritmo tanto na vida pessoal quanto na profissional, um 

caminhar a partir de desaprendizagens e de redescobertas de si em meio ao frenesi 

tecnológico digital. 

Ademais, Feenberg (2003) ao discorrer sobre a Filosofia da tecnologia, por meio 

de um vasto apanhado histórico – que remonta à era grega até a pós-modernidade – 
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destaca como a partir do advento do Iluminismo europeu no século XVIII esse 

movimento histórico modificou a dinâmica de costumes e instituições, que passaram a 

ter que justificar-se mediante sua utilidade para a humanidade.  Nesse sentido, Feenberg 

(2003) ressalta que a base para as novas crenças foram formadas a partir de ideias 

científicas e tecnológicas.  Logo, a cultura foi gradualmente reformada “para ser o que 

pensamos como ‘racional’”, por conseguinte, a tecnologia tornou-se “onipresente na 

vida cotidiana e os modos técnicos de pensamento passam a predominar acima de todos 

os outros” (FEENBERG, 2003, s.p. Grifo do autor). 

Nesse aspecto, O’Reilly (2015, p. 251) pondera que a partir dessas constatações 

é possível dialogar com o sentimento de medo e de repulsa ao uso das TDIC, uma vez 

que nos chama a perceber a novas tecnologias180 em todos os lugares, fazendo parte de 

nossas vidas. Logo, as constatações do PIEBPL-TAB6 e da PIEBPL-TAB19 só 

ratificam que não são todos os que se predispõem a quebrar a rotina, a partir da 

incorporação dessas tecnologias que, mediante difusão social, alteram as qualificações 

profissionais e alteram o modo de vida de pessoas no que concerne à busca por 

informação e ao modo de interagir na sociedade. 

Destarte, a autorreceptividade põe em evidência como a formação docente 

concernente à aquisição das habilidades digitais (CARENZIO, 2012) é atravessada 

pelas vicissitudes que perpassam a trajetória pessoal atrelada às inter-relações 

cotidianas. Nesse aspecto, Dominicé (2010, p.95) afirma que 

a formação depende do que cada um faz do que os outros quiseram, ou 
não quiseram, fazer dele. Numa palavra, a formação corresponde a um 
processo global de autonomização, no decurso do qual a forma que 
damos à nossa vida se assemelha – se é preciso utilizar um conceito – 
ao que alguns chamam de identidade (DOMINICÉ, 2010, p. 95). 

 Nessa perspectiva seguem os depoimentos do leitor-autor PIESPL – TAB26, 

quando ele autorreflete sobre a constituição de sua identidade docente clivada pelas 

circunstâncias em que ele esteve inserido, tanto no que diz respeito à imagem que 

construiu para si quanto ao que se refere à valoração das tecnologias no seu cotidiano e 

na sua vida profissional no universo acadêmico. Nas palavras dele: 

Acredito que minha imagem como professor foi, de certa forma, 
moldada a partir do meu envolvimento com as tecnologias digitais, 

                                                            
180 O’Reilly (2015, p. 251) destaca que quando aborda as novas tecnologias, refere-se, em especial, “aos 
processos e produtos que se relacionam com o conhecimento em constante informação”. 
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uma vez que minha área de atuação na docência é vinculada a essas 
mesmas tecnologias (jornalismo digital). Essa imagem certamente 
decorre do meu próprio envolvimento e interesse por essas 
tecnologias, tanto do ponto de vista de sua presença cotidiana, como 
também de sua relevância como objeto acadêmico. É certo que o 
acesso contínuo a essas tecnologias e a apropriação delas constitui um 
fazer docente em que acompanhar esse fluxo é fundamental (Fonte: 
autorreceptividade narrativa de PIESPL – TAB26). 

Nessa autorreflexão, percebemos um fiador que aponta explicitamente para o 

quesito formação digital inerente à carreira docente do enunciador. A respeito dessa 

reflexão sobre a formação docente adequada e sobre  a trajetória e a experiência 

profissional dos professores ao longo da história, Gentili e Scarlatto (2015) remetem ao 

pensamento do filósofo Theodor W. Adorno, da escola de Frankfurt, para fundamentar 

um conceito de formação adequado a um contexto de educação e ensino profundamente 

afetados pelos avanços das tecnologias que caracterizam as mídias contemporâneas.  

Assim, ancorado no conceito de bildung ou “formação”, a filosofia frankfurtiana 

implica uma formação educativa que visa à autonomia, à liberdade e à emancipação dos 

indivíduos em meio a uma sociedade pautada pelos ideais do avanço técnico dos meios 

produtivos e das tecnologias de comunicação, além de ser influenciada por uma 

hegemonia de mercado e suscetível a mudanças no que concerne aos valores éticos, 

artísticos e culturais transformados em mercadoria (GENTILI e SCARLATTO, 2015). 

Todavia, Gentilli e Scarlatto (2015, p. 37) abordam o que determinados 

paradoxos surgiram nessa sociedade industrial de mercado, as autoras remetem ao que 

Adorno (1996) chama de halbbildug ou semiformação, caracterizado por dificultar o 

pensamento crítico e por não promover um desenvolvimento completo do ser humano, 

visando apenas a atender às exigências de habilidades técnicas pontuais e visão, 

ademais, ao desenvolvimento de habilidades que não utilizam um potencial intelectual e 

criativo. De fato, Adorno (1996) lança luz para o entendimento do que se estabelece na 

dinâmica social contemporânea, além de possibilitar uma leitura crítica de sua dinâmica 

processual. Nesse sentido, fica posta a relevância de uma concepção de consciência 

crítica do indivíduo para que este seja capaz de identificar quais processos formativos 

visam apenas a atender aos anseios mercadológicos.  

Na esteira desse desvelar crítico da dinâmica processual formativa, PIEBPL–

TAB30 comenta que sua terceira experiência significativa com o uso das tecnologias 

digitais pedagógicas foi numa escola particular, onde, dentre as demais atividades que 



260 
 

 

eram desenvolvidas, havia a necessidade de utilizar um portal de ensino online. A 

narradora em seu récit de vie ressalta que recebia muita pressão por parte do corpo 

discente, da coordenação e dos pais para a utilização das tecnologias digitais. Em 

relação especificamente às formações promovidas para o desenvolvimento pedagógico 

mediante o uso das TDIC no ensino, a narradora revela: “[...] não nos ensinavam 

realmente a utilizar bem as novas tecnologias e serviam (as formações) mais para parear 

os conhecimentos dos professores que eram necessários para utilizar minimamente as 

máquinas”.  

Esse tipo de formação se ditancia da formação continuada desejada, que para 

Gentili e Scarlatto (2015) consiste em uma formação continuada que se constitua além 

de “uma racionalidade instrumental e utilitarista considerada mais apropriada às 

expectativas de formação provindas do mercado de trabalho e de suas demandas 

profissionais” (GENTILI e SCARLATTO, 2015, p. 37). 

Sendo assim, a autorreflexão da narrativa de formação propicia ao seu leitor-

autor analisar seu autoposicionamento, se um posicionamento de crítica ou se de 

conformidade frente às situações que lhe são postas a vivenciar. A autorreflexão da 

PIESPL-TAB2 permite-nos, pois, perceber esse posicionamento no que se refere ao uso 

consciente das ferramentas pedagógicas, seguindo uma coerência didática própria não 

pautada no uso vazio da tecnologia na sala de aula, simplesmente para obedecer a uma 

dinâmica de tecnologização mercadológica em que as instituições de ensino devem 

adequar-se a qualquer custo. Nas palavras da leitora-autora:  

Minha vida pessoal tem o apoio das TDICs desde os anos 1990, 
quando comecei a manter uma rede de amigos ligados à literatura 
(essa rede ainda existe). Escrevi para blogs e sites, fiz muita militância 
em relação à formação de leitores. Conheci namorados, casei-me, 
conheci amigos. Tudo muito atravessado pelo ciberespaço. Mas tudo 
muito dentro da minha vida. Profissionalmente, as TDIC estão mais 
"atrasadas", se eu pensar na sala de aula, propriamente. Mas sempre 
fiz coisas no computador ou por meio dele. Nunca fui uma professora 
que forçou a barra para usar a máquina em aulas em que isso não fosse 
pertinente. Minha imagem sempre foi a de uma professora conectada, 
mas não necessariamente a da professora que faz aulas de laboratório 
ou que usa PowerPoint para tudo (Fonte: autorreceptividade narrativa 
de PIESPL-TAB2). 

Adorno (1996) ressalta a importância desse posicionamento crítico frente a 

semiformação cultural, uma vez que sem uma postura crítica ficamos vulneravelmente 
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entregues “as relações cegamente existentes e cegamente mutantes” (ADORNO, 1996, 

p. 02).    

Já a leitora-autora PIESPL-TAB1 revela certo estranhamento ao autorrefletir 

sobre sua postura docente vinculada à valoração de uso (ou não uso) das TDIC como 

ferramentas pedagógicas. Ela revela:  

Talvez eu goste de ser visto como professor antiquado porque assumo 
a postura da aula sem slides, sem data show. Na maior parte das vezes 
a sala de aula se opera com papel, escritas à mão e leituras discutidas 
em sala. Nunca havia pensado que isso fosse uma forma de encarar as 
modificações sociais que a tecnologia digital implica (Fonte: 
autorreceptivade narrativa de PIESPL-TAB1). 

 A recategorização professor antiquado é bem provável que remeta ao fato de a 

narradora em seu récit de vie dizer “ainda hoje valorizo mais o 'gogó'” e “a boa conversa 

teórica em sala de aula, muito mais que qualquer data show”. No entanto, quiçá no 

intuito de demonstrar que essa postura deve-se a uma decisão consciente e não se deve 

ao fato de ela não ter acesso a artefatos tecnológicos, a narradora frisa: “Mas me 

chamam de 'geek', porque tenho vários objetos do gênero (PC, ultrabook, tablet, 

smartphone, e-reader...). Entretanto guardo a consciência: as tecnologias digitais estão a 

meu serviço, não o contrário” (Fonte: récit de vie da PIESPL-TAB1). 

 Nesse intuito, a autorreflexão da leitora-autora nos remete às ponderações de 

Fabre (2011), que, ancorado nas postulações de Ricoeur (1990), diz-nos que o que 

somos não nos é diretamente accessível e somente nos descobrimos numa história, 

refletindo sobre nossos atos depois que eles acontecem. Se somos, então, aquilo que nos 

tornamos, se somos o que a vida fez de nós ou que nós fizemos da nossa vida, a 

autorreceptividade narrativa oportuna seus leitores a vislumbrar sentido na incorporação 

das TDIC, bem como também perceber sentido em suas escolhas futuras, mesmo que a 

autorreflexão não seja uma tarefa fácil, como nos destaca PIESBPL-TAB2 ao afirmar:  

“É difícil”, ao referir-se ao ato de autodefinir-se.  

 Mesmo tendo enfatizado a dificuldade da tarefa, PIESBPL-TAB2 pondera e 

afirma: “[...] acho que sou uma professora em tempo integral, fácil de acessar, 

conectada quase 24h, mas gosto muito de um debate presencial” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa da PIESBPL-TAB2). Essa perspectiva que aponta para uma 

vida integralmente digital se ancora na possibilidade de convergência de mídia 

facilitada pela quarta geração (4G) de aparelhos celulares que permite acesso mais 
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rápido à internet simultaneamente a “assistir a programas de TV, ouvir música em 

formato digital, sintonizar rádios convencionais ou webradios, gravar voz e vídeo, 

fotografar, visualizar a foto, exibir o vídeo, ler um livro digitalizado, localizar‐se por 

GPS etc” (XAVIER, 2008, s.p.). De fato, já começamos a vivenciar uma vida em que o 

offline já faz parte do passado. A autorreflexão de PIEBPL-TAB4 sobre a imagem de si 

ratifica essa realidade: “Me considero uma professora inteiramente conectada, 

dependente até da tecnologia” (Fonte: autorreceptividade narrativa da PIEBPL-TAB4). 

 Essa mesma relação de dinamismo permeia o a imagem docente revelada pelo 

fiador ao caracterizar a enunciadora PIEBSPL – TAB27 a partir de campo semântico 

que evidencia energia/movimento: “Eu me considero uma professora dinâmica (não 

gosto de aulas monótonas e tento mesclar materiais, sejam eles digitais ou não), mas 

que, principalmente, tenta estabelecer um laço de confiança e de conhecimento pessoal 

com seus alunos” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBSPL – TAB27). 

 Ademais das estratégias discursivas produzidas pelo fiador da autorreceptividade 

narrativa na busca por legitimar-se conforme à representação de dinamismo constituinte 

da imagem professoral pós-moderna, temos encontrado também subjacente às 

autorreflexões a noção estabelecida de uma aprendizagem contínua que aponta para um 

devir permeado por uma formação docente embasada na constante (e infindável) ação 

de apreender habilidades digitais (CARENZIO, 2015) a cada inovação tecnológica 

disponibilizada no mercado educacional.  

Podemos perceber tal busca na autorreflexão da PIEBSPL–TABES-1: 

Como uma professora que tenta manter-se up-date, não ficar 
desatualizada e manter-se imersa na tecnologia para que as 
aprendizagens sejam mais motivadoras e significativas, porque 
aprender com as tecnologias avançadas é o que os alunos 
gostam, além de que as (as tecnologias) manejam muito bem181 
(Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBSPL–TABES-1). 

 

E também no que revela a PIEBSPPL–TABES-5:  

                                                            
181 Nossa tradução para: Como una profesora que busca estar al día, no quedarse atrás y estar inmersa con 
la tecnología para que los aprendizajes sean más motivantes y significativos, porque aprender con 
tecnologías de punta es lo que les gusta a los alumnos, además de que las maneja muy bien (Fonte: 
autorreceptidade daPIEBSPL–TABES-1). 
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Eu sou uma professora atenta aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos e os avanços nos estudos da neurociência para explicar as 
mudanças no cérebro ao integrar novas tecnologias para a 
aprendizagem e em como adaptar as sequências didáticas e o trabalho 
pedagógico às características pessoais dos alunos, evitando ou 
tentando evitar/reduzir o fracasso escolar precoce182 (Fonte: 
autorreceptividade narrativa de PIEBSPPL–TABES-5). 

Esse desejo de atualizar-se tecnologicamente exige a elaboração de uma 

autorreflexão alicerçada e/ou influenciada pelo discurso tecnopedagógico da inovação 

educacional na contemporaneidade. É recursiva a idealização da imagem docente de 

“uma professora em constante busca do melhor e mais prático para aplicar em sala, bem 

como, uma profissional consciente da necessidade de domínio das TDIC, não fechando 

os olhos para a evolução tecnológica” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL-

TAB18). Nesse contexto a tecnologia é usada como uma “tentativa de fazê-los” (os 

alunos) “gostar mais de uma disciplina fundamental na vida deles, Língua Portuguesa, 

comprovando que é possível estudar e aprender com o auxílio de ferramentas 

tecnológicas que eles gostam tanto e não querem abrir mão no seu dia-a-dia” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa de PIEBPL-TAB18). 

De maneira mais sucinta, mas ressaltando essa busca por atualização 

tecnológica, PIEBPL–TAB22 afirma: 

Defino-me como um professor em contínua formação e autocrítica, 
pois acredito que o processo de ensino/aprendizagem deve contemplar 
as necessidades educativas e culturais da época, como acontece hoje 
quanto ao letramento digital, que busco contextualizar em minhas 
aulas (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL–TAB22). 

 E PIESPL–TAB26: “Acredito exercer um papel de curadoria de conhecimento e 

informação, buscando dotar os estudantes de meios para uma prática profissional mais 

consciente, contextualizada e não dissociada dos atuais desígnios do mercado” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa de PIESPL–TAB26).   

Além de ter ficado desacomodado o que se manifestou de maneira mais 

contundente na autorreflexão do PIEBPL-TAB16 foi sua sensação de sentir-se 

desafiado: “Um professor que procura superar os desafios impostos pela modernidade 

                                                            
182 Nossa tradução para: Soy una profesora atenta a los nuevos desarrollos tecnológicos y a los avances en 
estudios de neurociencias que explican los cambios en el cerebro al integrar nuevas tecnologías para el 
aprendizaje, de manera de adaptar las secuencias didácticas y el trabajo pedagógico a las características 
personales de los estudiantes, evitando-o tratando de evitar/reducir- el fracaso escolar temprano (Fonte: 
autorreceptividade narrativa de PIEBSPPL–TABES-5). 
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ao ensino de jovens, tentando se adaptar às tecnologias que são disponibilizadas pela 

escola, na busca de novas formas de ensino” (Fonte: autorreceptividade narrativa do 

PIEBPL-TAB16).  

O leitor-autor PIEBPL-TAB16 ao autorrefletir sobre si e sobre o que o 

impulsiona ao conhecimento tecnológico, revela-nos uma imagem docente aguerrida 

ancorada na superação de desafios em nome da busca de uma “nova forma de ensino”. 

É essa a estratégia que o fiador da autorreceptividade narrativa se apropria para marcar a 

relação de congruência entre a imagem de si ressignificada e o desafio desse enunciador 

em mostrar-se coerente à essa ressignificação de si ao empenhar-se na procura de novas 

dinâmicas pedagógicas digitais. 

Sobre essa recorrência da “marca do ‘novo’, do diferente, do inusitado, em que 

os sujeitos evidenciam a posição de professor inovador” em que os sujeitos demonstram 

ansiar “por algo a mais, por um outro modo de fazer e de ser-professor” (ECKERT-

HOFF, 2008, p. 96) e, por conseguinte, da incorporação do discurso tecnopedagógico da 

inovação, podemos afirmar que as autorreflexões dos leitores-autores apontam para um 

estado de relativa estabilidade porque apesar de esse sujeito estar trilhando, o que se 

julga ser, o caminho correto, a dinâmica de uso dessas tecnologias, inevitavelmente, 

exigirá cada vez mais aperfeiçoamento das habilidades digitais (CARENZIO, 2012).  

É dessa certeza que nos fala PIEBPL -TAB19: “Sou motivada com o uso das 

tecnologias em sala de aula, vejo-as como coadjuvantes no processo de aprendizado. 

Isso me faz estudar mais, refletir mais e progredir mais. Acho que sou boa professora, 

mas tenho muito ainda a aprender” (Fonte: autorreceptividade narrativa da PIEBPL -

TAB19). 

E esse trilhar pedagógico mediado pelas TDIC que se perfaz em meio a 

dificuldades (falta de internet, computadores sucateados, colegas professores que se 

recusam a quebrar a rotina escolar) como nos lembra PIEBPL-TAB6 em seu récit de 

vie, apesar disso nos revela o leitor-autor em sua autorreflexão: sentir-se um 

“esperançoso. Dom Quixote Feliz!”, e, apesar dessas vicissitudes ele diz: “Acredito que 

uma relação sincera de amizade com alunos e com a gestão pode gerar na escola um 

dialogo para a resolução de qualquer problema. Inclusive a falta de recursos 

tecnológicos ou a falta do seu uso de forma efetiva” (Fonte: autorreceptividade narrativa 

de PIEBPL-TAB6).  
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Se o perfil quixotesco se deve ao fato de o desejo de realização pedagógica do 

leitor-autor parecer utópico não sabemos. Mas sabemos que, quer utópico ou não, o 

fiador da autorreceptividade elenca para o enunciador a imagem ele um esperançoso 

que, portanto, aguarda ver realizada a contento sua práxis pedagógica mediada 

digitalmente.   

A esse perfil Carenzio (2012, p. 149) conceitua de professores pioneiros, são 

eles na acepção da autora que representam um grupo de docentes dispostos a “colocar 

suas ideias, sensibilidades, inspirações, e também suas frustrações à disposição de 

todos” mesmo que protagonizem situações desagradáveis, tais como a “falta de 

reconhecimento do valor acrescentado ao perfil à exclusão da parte de colegas menos 

expostos” (CARENZIO, 2012, p. 149). 

Ademais, sem necessariamente destacar a inovação tecnológica ou pontuando-a 

de maneira tangencial, temos um fiador que destaca uma postura professoral vinculada 

um sentimento de desacomodação. Como podemos observar na autorreflexão da 

PIESPL-TAB1: “Sou um professor que aprende, que estuda muito e que nunca está 

satisfeito com o que consegue. Lembra-me uma frase, acho que de Riobaldo: 'o animal 

satisfeito dorme'. Eu nunca estou satisfeita” (Fonte: autorreceptividade narrativa da 

PIESPL-TAB1).  

Todavia, é possível também encontrar, nos fiadores das autorreceptividades 

narrativas, construções dicursivas que remetem a uma imagem professoral que se põe 

em cena para mostrar-se (FOUCAULT, 2006) menos tecnológico e mais nostálgico: 

Atualmente, eu me defino como um docente que - mesmo diante de 
tantas tecnologias avançadas e dinâmicas - ainda age classicamente, 
procurando estimular os alunos a lerem e sentirem a emoção de tatear 
livros impressos, a discutirem significativamente sobre diversos fatos 
e fenômenos ligados à vida social de modo global, a dialogarem olho 
no olho, a explorarem o seu potencial de compreensão dos 
acontecimentos sem necessariamente se valer da tecnologia digital, a 
se visualizarem como seres humanos e não como seres domináveis por 
máquinas (Fonte: autorreceptividade narrativa do PIESPL–TAB24). 

 Ademais, há uma imagem professoral que, embora assinale o uso das TDIC, ela 

cumpre um papel de agregar à práxis pedagógica o aperfeiçoamento das inter-relações 

entre docente e discente: 

Minha definição de professora sempre vai destacar minha valorização 
na qualidade das relações humanas, no desenvolvimento psicossocial 
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associado aos de aprendizagem de conteúdos. A diferença é que hoje 
posso incluir as TDIC como um aparato positivo ao aperfeiçoamento 
dessas relações (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL – 
TAB28).  

No entanto, quer se apresente mais nostálgico ou mais ávido pelas atualizações 

tecnológicas, é certo que as ponderações sobre si e sobre as vivências de incorporação 

tecnológica desvelou ao(à) leitor(a)-autor(a) que o saber lidar com as tecnologias 

digitais promove um certo empoderamento e isso justificaria essa busca por atualização 

tecnológica reiterada nas autorreflexões.  

De fato, desde o início dos tempos, o domínio de certos conhecimentos e de 

determinados tipos de tecnologias distinguem os seres humanos. Nesse sentido, 

concluiu a autora, “tecnologia é poder” (KENSKI, 2012, p. 15). Nessa perspectiva, 

Kenski (2012) afirma que a educação é um mecanismo eficaz de articulação entre 

poder, conhecimento e tecnologia.   

Logo, a imagem docente emergente da autorreceptividade narrativa ancora-se 

numa busca identitária que remete a um paradigma pós-moderno e a uma sociedade 

cabiante. Nesse sentido, a autorreflexão de cada leitor(a)-autor(a) faz emergir “um 

conhecimento de si fonte da invenção possível de seu futuro” (JOSSO, 2010, p. 171) 

permeado por uma sensação de formação ad infinitum (UYENO, 2010). 

Destarte, a dinâmica autorreceptiva das narrativas (tecno)autobiográficas 

inscreve-se no método biográfico operando um “interjogo entre a privacidade de um 

sujeito e o espaço sócio-histórico de sua existência” quer “seja ampliando a 

compreensão dos fenômenos sociais e grupais” ou simplesmente atestando que o sujeito 

além de ser “capaz de recontar a narrativa sobre si mesmo” (CARVALHO, 2003, p. 

284) pode voltar-se para essa experiência autobiográfica numa atitude autointerpretativa 

pela qual “se misturam a racionalidade mais lógica e a emotividade explosiva do eu 

examinado, refletido, reflexivo” (PASSEGGI, 2014, p. 233). 

Nossas percepções foram verificadas nas ações de autorreceptivas das leitoras 

PIESPPL-TABES2 e PIEBSPPL–TABES-5, por exemplo. Nas quais ambas 

consideraram a experiência de incorporação das TDIC como um fato extraordinário em 

suas vidas. O desejo de assumir uma práxis mediada digitalmente, leva as duas 

professoras  a uma prospectiva de formação continuada e ajustada à dinâmica de uma 
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sociedade cambiante, conforme verificamos no planejamento feito pelas narradoras em 

seus récits de vie: 

“[...] propus um objetivo para este novo ano de 2015 [...] diminuir 
cada vez mais a brecha digital que me separa desses jovens 
maravilhosos com quem eu tenho a grande oportunidade de 
compartilhar meus humildes ensinamentos [...] ese es mi deseo y en 
ello me encuentro ocupada” (Fonte: récit de vie da PIESPPL-
TABES2).  

[...] Meu desejo futuro seria produzir e-books jogos virtuais de 
educação ambiental, neste caso associado a um programador. E 
desempenhando o cargo para a Direção de Ensino Superior, promover 
igualdade na região em que vivo. Minha expectativa seria continuar 
colaborando com os processos de formação de futuros docentes ou 
docentes em exercício de História e Geografia, por meio de cursos 
formais desenvolvidos por mim183 (Fonte: récit de vie da PIEBSPPL–
TABES-5). 

Desse modo, as conclusões das leitoras-autoras ao autorrefletirem sobre si antes 

da incorporação das TDIC e, por conseguinte, a causa que as levou à decisão por uma 

práxis pedagógica digital ratificam suas representações de si: uma professora tradicional 

na sua formação docente, mas inquieta sempre, por estar na vanguarda184 (Fonte: 

Autorreceptividade narrativa da PIESPPL-TABES2); “minha imagem é dinâmica, 

complexa, altamente produtiva e muito proativa no âmbito do trabalho docente” (Fonte: 

Autorreceptividade narrativa da PIEBSPPL–TABES-5). 

Fonseca (2009, s.p.) ao discorrer sobre a obra O conflito das interpretações185 de 

Paul Ricoeur conclui afirmando que “a existência humana, paradoxal e trágica, 

descobre-se como contingência, como finitude, como desejo de ser, como falível e só 

pode compreender-se a si mesma e dar-se sentido através da interpretação e da 

apropriação dos sentidos que a própria interpretação nos revela”. 

A autora destaca, ainda, a possibilidade de as interpretações sempre serem 

abertas a novos sentidos, a novos mundos. Portanto, “própria ontologia não é 

dissociável da interpretação no jogo e no círculo entre interpretar e ser interpretado, pois 

                                                            
183 Nossa tradução para: [...] mi deseo futuro sería producir ebooks y juegos virtuales de educación 
ambiental, en este caso asociada a algún programador. Me desempeñé como capacitadora para la 
Dirección de Educación Superior y Conectar Igualdad en la Región en la que resido y mi expectativa sería 
continuar colaborando con los procesos de formación de futuros docentes o docentes en ejercicio de 
Historia y Geografía, através de cursos formales desarrollados por mí. 
184 Nossa tradução para: [...] una profesora tradicional en su formación docente, pero inquieta siempre por 
estar a la vanguardia. 
185 RICOEUR, P. Le conflit des Interprétations, Essais d´Herméneutique, Paris, ed. Du Seuil, 1969. 
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todas as interpretações, ainda que conflituosas ou mesmo contraditórias, são igualmente 

válidas” (FONSECA, 2009, s.p.). 

As análises realizadas nessa subseção se ancoraram na autorreflexão dos 

leitores-autor às quais subjazem a natureza espiral da interpretação hermenêutica 

(RICOEUR, 1994). Esse fato nos remete ao caráter circunstancial de cada 

autoconceituação. Logo, cada impressão posta obedece a uma sincronia relacionada ao 

momento de autointerpretação que, mediante reconfiguração (RICOEUR, 1994), torna 

possível o pensar a si mesmo e, por conseguinte, o traduzir a forma de pensar o mundo e 

as inter-relações que nele foram vivenciadas em um dado momento de autorreflexão.   

A seção seguinte visa à analise e constituição do ethos docente na narrativa 

tecnoautobiográfica. Destarte, para que pudéssemos agregar de maneira satisfatória os 

resultados obtidos, separamos didaticamente nossas três vertentes narrativas, a saber, a 

entrevista clínica, o récit de vie e a autorreceptividade narrativa. 

7.5 Constituição do ethos docente nas narrativas tecnoautobiográficas.  

A análise que empreendemos do ethos186 docente parte do récit de vie dos 

professores, considerando a ressignificação da imagem de si mediante processo de 

corporificação187 tecnoautobiográfica - a partir da ruptura188 e da travessia; ancora-se, 

ademais, no relato da práxis pedagógica docente frente à influência contextual pós-

moderna e o desafio de adequação à atual conjuntura educacional189 narrado na 

entrevista clínica e na autointerpretação da imagem de si190 na autorreceptividade 

narrativa.  

Na instância narrativa do récits de vie dos(as) professorres(ras), nossa análise 

parte da autorreflexão dos próprios atores que vivenciaram essa incorporação 

tecnológica. Logo tencionamos perscutrar como essa ressignificação da imagem de si 

influiu na composição do ethos docente.  

                                                            
186 Cf. Maingueneau (1995, 2006, 2011). 
187 Cf. Josso (2007, 2008, 2012). 
188 Maia-Vasconcelos (2003). 
189 Cf. Unesco (2005, 2008; Demo ( 2009);  Fino (2008); Fino e Sousa (2008); Libâneo (1998); Carenzio 
(2012); Charlot (2008); Fantin e Rivoltella (2012); Kenski (2012, 2013); Sayad (2011); Valle e Mattos 
(2015). 
190 Amossy (2005). 
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No récit de vie a corporificação tecnoautobiográfica deu-se mediante o processo 

metamórfico de ressignificação da imagem de si empreendido pelo narrador com vista 

ao uso e adaptação às TDIC. Desse modo, o enunciador das narrativas elegeu suas 

memórias episódicas de modo a melhor reconstituir suas vivências tecnológicas. Logo, 

nesse movimento reinventivo de si, o fiador de cada récit de vie engendra estratégias 

discursivas de modo a revelar como a incorporação das TDIC implicou na mudança de 

paradigma tecnológico do enunciador e, por conseguinte, nas modificações no seu modo 

de vida de analógico a digital.  

Desse modo, esse sujeito metamorfoseado colocou-se, pois, na escuta, e numa 

exploração “das emergências interiores - sob forma de desejos, expectativas, projetos - 

que desvelam uma busca ativa de realização do ser humano em potencialidades  

insuspeitáveis, inesperadas” (JOSSO, 2012, p. 20) nessa busca pelo desafio da inovação 

de si e de sua práxis. E em meio a esse vendaval subjetivo percebemos que o corpo 

amolda-se, expande-se, adequa-se e surpreende-se porque, como nos lembra Pierre 

Bourdieu (1980), o corpo   

acredita no que está desempenhando... Ele não representa o papel que 
está desempenhando, não memoriza o passado, ele age o passado, 
assim, anulado enqunto tal, revive-o. O que é aprendido pelo corpo 
não é algo que se tem, como um saber que é possível manter diante de 
si, mas algo que é (apud MAINGUENEAU, 2014, p. 281). 

Nesse aspecto o corpo também protagoniza essa reinvenção de si e constitui a 

ressignificação da imagem de si nesse movimento metamórfico em que o habitus 

tecnológico vai ganhando robustez na medida em que o sujeito adiquire uma vivência 

cada vez mais mediada pelos artefatos tecnológicos. 

Os três excertos narrativos seguintes nos permitem verificar o movimento 

metamórfico de incorporação das TDIC para explorarmos a tessitura do ethos por esse 

viés das transformações corporais e de constituição do corpo tecnobiográfico do 

enunciador do récit de vie. 

Primeiramente vejamos o que nos diz PIESPPL-TABES2 a respeito sua vivência 

tecnológica: “Considero que esse acervo de conhecimento e o manejo, muitas vezes 

tortuosos, dos dispositivos, software e artefatos que hoje compõem o mundo das TDIC, 

felizmente para mim, são parte cotidiana do meu estilo de vida atual”.  
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O fiador nos revela um corpo que se inscreve na narrativa na medida em que 

esse moldar-se corpóreo implica também na constituição do habitus tecnológico. Como 

cada fiador elege seu modo de dizer em consonância à identidade compatível com o 

mundo que ele gostaria de construir em seu enunciado (MAINGUENEAU, 2011b), 

portanto, podemos afirmar que esse fiador busca a adesão do coenunciador no aspecto 

de que seja reconhecido o esforço do enunciador e seu subsequente cresimento na 

adaptação ao uso das TDIC.  

Assim, como nos lembra Maingueneau (2010) a respeito da estratégia apontada 

por Bourdieu (2013) na terceira parte do livro A Distinção sobre a recategorização da 

escolha do necessário por parte do dominado ao transformar em escolha o que lhe foi a 

priori apresentado como uma necessidade. Fazendo uma breve analogia, podemos dizer 

que o fiador transverte a necessidade inicial de atualização tecnológica, na qual se viu 

padecer em princípio o enunciador, em uma escolha, ou seja, o que antes representava 

um padecimento, agora tornou-se estilo de vida: as tecnologias “são parte cotidiana do 

meu estilo de vida atual”. 

 Já a narradora PIEBSPL–TAB23 ao rememorar seu estágio de ruptura inicial 

com as TDIC, reflete sobre sua experiência afirmando: “Faço parte da geração jurássica, 

quando se fala em tecnologia” (Fonte: récir de vie da PIEBSPL–TAB23). A estratégia 

discursiva do fiador ao elaborar a metáfora nos leva a inferir que a prática social de uso 

das tecnologias evoluiu juntamente com a história e não se atualizar significa ficar para 

trás, porque as práticas antigas entram em extinção, como certamente entrou o hábito de 

datilografar, salvo raríssimas exceções de algum escritor nostálgico. Nesse aspecto, 

lançar-se na aventura do desconhecido foi a solução encontrada pela enunciadora para 

paulatinamente ir abandonando as práticas analógicas e adquirindo conhecimento de  

práticas digitais.  

Em sua narrativa, PIEBPL–TAB29 traça dois paralelos na incorporação das 

tecnologias digitais. Na primeira ela nos diz “Apanhei muito durante a monografia [...] 

Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu quase desistia de apresentar minha 

monografia” (Fonte: récit de vie de PIEBPL–TAB29) e na segunda, revela-nos: “[...] 

venci meu trauma da graduação quando conclui duas pós-graduações” “minhas vitórias 

e realizações acontecem quando aprendo algo novo e consigo ser um professor melhor” 

(Fonte: récit de vie de PIEBPL–TAB29).  
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Desse modo, ao iniciarem o estágio de travessia a partir do momento de ruptura 

inicial, os relatos desses enunciadores nos permitem perceber que, subjacente a esse 

movimento metamórfico de incorporação das TDIC, “o princípio das diferenças mais 

importantes na ordem do estilo de vida” além da “estilização da vida” encontra-se “nas 

variações da distância objetiva e subjetiva ao mundo, a suas restrições materiais e a suas 

urgências temporais” (BOURDIEU, 2013, p. 352). 

Tomando por base a mudança de paradigma de desafio de incorporação das 

TDIC para satisfação no uso desses artefatos tecnológicos e remetendo a Bourdieu 

(2013), percebemos que a incorporação das TDIC, que outrora foi encarada como uma 

necessidade, passa a ser considerada como uma virtude. Desse modo, o ethos docente se 

engendra de modo a revelar certa resignação à indespensabilidade de uso desses 

aparatos tecnológicos. Bourdieu (2013) conceitua essa ação de resignação de gosto pela 

necessidade.  

Especificamente, nos três excertos apresentados, temos a seguinte situação: um 

fiador que ressalta sua saída do mundo jurássico; outro que aponta sua trajetória bem 

sucedida, entre acertos e desacertos na vivência tecnológica; e finalmente, o fiador 

constituído na enunciação de PIEBPL–TAB29 que delineia sua experiência de 

superação. Os tons conferidos à enunciação visam legitimar a cena da enuciação, que se 

engenha por meio de um ethos docente que busca a inovação, mesmo que isso 

represente enfrentar suas dificuldades com o manuseio das tecnologias digitais. 

Logo, ao mostrar suas aparentes fragilidades frente ao uso das tecnologias 

digitais, cada fiador busca por meio dessa estratégia não demonstrar debilidade, mas ao 

contrário, empenha-se em testemunhar, por meio de suas enuciações, suas experiências 

exitosas de superação frente ao desafio da tecnologização. Ademais, buscam integrar o 

coenunciador no mundo ético dos professores pós-modernos, caracterizado pelo desafio 

diário de deparar-se com tecnologias digitais cada vez mais sofisticadas. Comprovamos 

essa busca de adesão na indagação direta da enunciadora feita ao coenunciador: “Dá 

para acreditar? Assim, de dramático e de realista, tem sido a minha trajetória e minha 

experiência no uso de TDIC”191 (Fonte: récit de vie da PIESPPL-TABES2).   

                                                            
191 Nossa tradução para: Lo puedes creer? Así de dramático y de realista ha sido mi trayectoria y mi 
experiencia en el uso de las TDIC. 
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O padrão discursivo, que caratcteriza outro perfil de ethos encarnado, nos récits 

de vie pode ser apreendido na sequência da narrativa da PIEBSPL-TAB2. Desse modo, 

uma leitura mais atenta identificará um fiador que integra uma imagem de si desenvolta 

na incorporação das TDIC, não se demonstrando desafiada em relação à incorporação 

das TDIC. Nessa perspectiva, esse outro ethos docente encarnado mantém uma 

caracterização de estreita ligação com as inovações tecnológicas, pois adotou uma 

postura de tranquiladade, na transição do analógico para o digital, como verificamos no 

relato da enunciadora: “[...] não me lembro de fazer uma separação muito clara entre 

vida digital e vida analógica” (Fonte: Récit de vie da PIESPL-TAB2). O fiador já deixa 

clara sua intenção de se mostrar digital. Ele acrescenta: “Nunca senti qualquer 

resistência em aprender a usar a máquina [...] hoje tenho várias máquinas em casa, mais 

de uma impressora, etc” (Fonte: Récit de vie da PIESPL-TAB2).  

No entanto, o relato desse sujeito que se apresenta bem resolvido com as 

tecnologias, não se revela necessariamente como um árduo defensor incondicional das 

tecnologias na sala de aula, como verificamos na justificativa da enunciadora: “Bem, 

como professora, é sempre um trabalho a mais tentar usar computador em sala de aula. 

Nunca achei que o ‘segredo’ fosse esse” (Fonte: Récit de vie da PIESPL-TAB2).   

Assim, nesse récit de vie, emerge um ethos docente, ancorado numa imagem de 

si, que assume uma postura sem restrições de adesão ao mundo digital, ao mesmo 

tempo em que evidencia também o comprometido com a constituição de uma imagem 

docente consciente frente ao uso das tecnologias digitais como artefato pedagógico. 

Desse modo, quando o enunciador nos revela que não faz questão que o aluno 

use o computador no laboratório da escola, mas faz questão que ele se comunique com 

ela (professora) por meios digitais e registre as atividades, por exemplo, no Google 

Disco, há uma justificativa para isso: “Isso é ser digital, não necessariamente NA 

escola” (Fonte: Récit de vie da PIESPL-TAB2).   

Além de provocar a desterritorialização da sala de aula, essa enunciação 

explicita o posicionamento da enunciadora acerca de uma práxis pedagógica digital e da 

formação discente sob esses parâmetros. Nesse aspecto, o que poderia parecer um 

paradoxo é, na verdade, uma estratégia do fiador para se mostrar consciente e crítico no 

uso das tecnologias.   
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O que se pode perceber na tessitura da entriga dos récits de vie é que 

independente do ethos docente implicado, a imagem que se constitui nesse projeto 

artesal de si remete a uma construção discursiva na qual o professor é levado a ser visto 

como um sujeito consciente de sua própria formação, aquele que reconhece o potencial 

e as limitações de um ensino mediado tecnologicamente. Ademais, percebemos certa 

polidez em não produzir para si uma imagem de um sujeito que tem um conhecimento 

extraordinário das tecnologias (mesmo que isso seja verdade).  

Como nos adverte Mainguenau (2010, p. 97), o analista do discurso deve se 

precaver de passar inadvertidamente das instâncias da enunciação às entidades que 

estariam fora da narrativa, isto é, os próprios professores. Portanto, devemos atentar, 

primordialmente, para o valor dado (BERTAUX, 2010, P.112) às memórias episódicas, 

que tramaram cada narrativa, para desvelar os estados psíquicos e físicos dos 

enunciadores, que, mediante o pacto tecnoautobiográfico, se dispuseram a invenção de 

si sob o olhar do outro (FOUCAULT, 2006).  

Isso remete à essência da linguagem inevitavelmente dialógica e ao processo 

exotópico da relação do sujeito o com o outro, da consciência que se tem do outro. Nas 

palavras de Bakhthin (2003, p. 45): 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema 
de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, 
de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se 
descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe 
um ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha visão, de 
meu saber, de meu desejo e de meu sentimento (p.45). 

E nesse jogo de alteridade o enunciador elege a melhor apresentação de si. 

Assim, podemos afirmar que, embora, a narrativa tecnoautobiográfica tenha passado 

pela percepção e análise consciente de si mesmo, a corporificação tecnoautobiográfica 

se constituiu subjacente a filtros sociais, que se revelaram detentores de um discurso 

tecnopedagógico responsável pela regulação do uso das TDIC em âmbito educacional, 

quer seja veladamente, quer seja explicitamente. Além disso, esse discurso 

tecnopedagógico atuou na valoração e, por conseguinte, na ressignificação da imagem 

do enunciador a respeito de si, no récit de vie, ao mesmo tempo em que essa 

ressignificação influiu na constituição de uma nova práxis docente frente ao uso das 

TDIC.  
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Já na autorreceptividade narrativa o então autor, agora momentaneamente leitor, 

tem diante de si o texto no qual engendrou a representação da imagem de si. E se essa 

produção reinventiva de si não é fruto de uma prática discursiva ingênua, sua 

autointerpretação também dialoga com seu projeto artesanal de si. Desse modo, na ação 

autorreceptiva, esse leitor-autor empreende uma prática discursiva que consiste em 

reconstruir, com o autor, o sentido do texto. Considerando o pacto tecnoautobiográfico 

(autor e leitor remetem à mesma ressignificação da imagem de si e, por conseguinte, 

possuem as mesmas indentidades). Concebendo ademais, que o sentido não subsiste a 

priori, mas se concretiza como “um mal-entendido sistemático e constitutivo do espaço 

discursivo” (MAINGUENEAU, 1989, p. 120), a ação autorreceptiva ancora-se no 

posicionmento de um enuciador que elabora, sob condições específicas de produção, um 

efeito de sentido para seu próprio texto. 

Portanto, é um espaço de empoderamento para o leitor-autor que nesse momento 

tem a possibilidade de refletir e de se posicionar a respeito de sua própria narrativa, 

podendo justificar seus posicionamentos, ratificar as crenças que embasaram seu récit 

de vie ou refutá-las. Sua autointerpretação o levará, inevitavelmente, a reconhecer-se, ou 

não, no que foi posto sobre si. E se, “o ethos é fundamentalmente um processo 

interativo de influência sobre o outro” (MAINGUENEAU, 2011, p.17), oportuniza-se 

ao fiador a tarefa de dá sentido ao projeto artesal de si, para conquistar, também, a 

adesão do coenunciador.  

Assim, o fiador explicita o anseio de inovação: “Eu me considero uma 

professora dinâmica (não gosto de aulas monótonas) [...]” (Fonte: autorreceptividade 

narrativa de PIEBSPL – TAB27); minha prática muda “pela necessidade de melhorar 

sempre” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIESPL-TAB7).  

Essa avidez é assinalada, sobretudo, na busca de inovação, que se aprsenta como 

sinônimo de desafio: “Apesar de dominar pouco as tecnologias, é possível ver uma 

diferença entre a minha familiaridade com os recursos tecnológicos disponíveis e a 

pouca intimidade que outros profissionais da educação têm com eles” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa de PIEBPL-TAB8). Ao comparar-se aos colegas, que 

parecem demonstrar menos habilidade digital (CARENZIO, 2012), estrategicamente o 

fiador intenta de seu coenunciador o reconhecimento e, por conseguinte, a incorporação 

de um ethos cuja imagem docente repousa em uma essência aguerrida.  
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Por ser “uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 

comportamento socialmente avaliado”, o ethos sinaliza-se em meio a “uma situação de 

comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-

histórica”. Na narrativa seguinte, o posicionamento do enunciador evidencia esse 

postulado e se inscreve, discursivamente, na conjuntura educacional pós-moderna: o 

professor “deve agora não apenas mediar os conteúdos, mas deve sempre estar pronto 

para dar show” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL–TAB30).  

Tal posicionamento do enunciador é usado para justificar a atenção dada aos 

alunos mais “aos seus mega-ultra smartfones” que ao conteúdo explicado em sala. 

Como sabemos, o enunciador não projeta ao acaso uma imagem pra si. Claramente, há 

um contraponto, ao que o fiador postula como a necessidade de “dar show”, quiçá em 

analogia ao termo inglês showman para designar, figurativamente, um sujeito que 

desempenha uma performance que atrai seus interlocutores.  

Assim sendo, a análise que a leitora-autora faz de seu próprio texto se 

materializa nas estratégias de o fiador elaborar uma atmosfera de testificação da pressão 

experimentada pelos professores, e esse fiador advoga em nome de uma coletividade 

quando se anuncia na terceira pessoa: “a imagem do professor está modificada”. Essa 

verificação é ressaltada por Ruiz (2016), que constata um processo de nova identidade 

docente para atuar numa sociedade tecnologizada.  

Percebemos que a autorreceptividade narrativa da leitora pertence à mesma 

formação discursiva, da qual emerge o projeto artesal de si de um ethos docente 

fundado no requisito de uso das TDIC, conforme comprovamos, quando a enunciadora 

diz que  embora nascida em meio “a égide do mundo digital”, sente a “pressão por parte 

do alunado, coordenação e pais para utilização de Tic” (Fonte: Récit de vie da PIEBPL–

TAB30). Portanto, o ethos que emerge desse relato se atrela à elaboração de uma 

imagem docente consciente e atenta às mudanças no campo educacional.   

Esse caráter híbrido do ethos discursivo é decorrente do seguinte fato: para sua 

formação são necessárias a identidade do enunciador na narrativa e a conjuntura 

histórica, que embasa a argumentação do seu fiador. Nessa perspectiva, o fiador da 

autorreceptividade narrariva pretende em nome da categoria a qual pertence confrontar 

as mudanças de padrões identitários ocasionada pela globalização que envolve uma 

integração entre fatores econômicos e culturais.  
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A autorreceptividade narrativa evidenciou que o professor, ao assumir uma 

práxis mediada pelos artefatos tecnológicos digitais, busca, ainda, o reconhecimento de 

seu aluno. Nas palavras dos enunciadores: “Sinto-me um professor mais moderno e até 

mais valorizado pelos alunos [...]” (Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL–

TAB22 ); “[...] permitir me aproximar e desenvolver aulas mais dinâmicas, 

conquistando assim, a admiração e o maior interesse dos alunos por minhas aulas” 

(Fonte: autorreceptividade narrativa de PIEBPL -TAB18); “Minha imagem como 

professora mudou, penso que os alunos me consideram mais acessível, mais dedicada e 

até mais compreensiva com o universo deles” [...] (Fonte: autorreceptividade narrativa 

de PIEBPL – TAB28); “mais reconhecida pelo meu trabalho docente pela gestão e pelos 

alunos, que gostam e solicitam novidades tecnológicas” (Fonte: autorreceptividade 

narrativa de PIEBPL -TAB19). 

Inferimos que, ao ressaltar esse fato, o fiador pretende demonstrar que sua 

decisão por assumir uma práxis mediada digitalmente está lhe levando a trilhar o 

caminho correto. De certo modo, o ethos que subjaz sua narrativa visa a um projeto de 

autoapresentação (FREITAS, 2015) condizente com a representação docente pós-

moderna.  

Na autorreceptividade narrativa percebemos também a composição de um ethos 

docente, a partir de uma concepção metafórica de incorporação das TDIC como uma 

aventura que leva a uma recompensa pelo reconhecimento profissional após cada 

batalha vencida, na colonização desse universo (digital) desconhecido e pela quebra de 

um paradigma educacional tradicional, conforme excertos narrativos seguintes: Como 

professora percebi um crescimento profissional e até um certo reconhecimento do meu 

trabalho, por essa vontade de desbravar novos rumos... (Fonte: autorreceptividade 

narrativa de PIEBPL–TAB29); “Um professor que procura superar os desafios impostos 

pela modernidade ao ensino de jovens, tentando se adaptar às tecnologias [...]” (Fonte: 

autorreceptividade narrativa do PIEBPL-TAB16).  

Em vista disso, os enunciadores da autorreceptidade narrativa caracterizam-se 

mediante o tom e o caráter conferidos a um fiador, que se caracterizou por ressaltar um 

saber atualizar-se (RIVOLTELLA, 2005) no campo educacional pós-moderno, a partir 

da constituição de dois ethé: um ethos que emerge da imagem docente desenvolta no 
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uso das TDIC e um ethos que emerge da imagem docente aguerrida nas dificuldades de 

uso das TDIC. 

A autorreflexão da imagem de si caracterizou um sujeito que se mostrou não 

apenas ser capaz de se adaptar ao mundo moderno, mas que busca percorrer seu 

caminho de maneira altruísta, como um professor proativo e criativo frente aos desafios 

impostos pelas constantes atualizações no mundo digital e, também, como um professor 

que deseja por superar suas eventuais limitações frente ao mundo digital. Assim sendo, 

o fiador da autorreceptividade narrativa legitimou a imagem de si, cuja ação docente se 

desvelou a partir da necessidade desse sujeito fazer-se moderno. Nisso, verificamos a 

capacidade de o professor poder (re)invertar-se constantemente, de modo a ratificar sua 

docência em constante transformação digital, comprovando, assim, a natureza 

metamórfica da identidade docente em tempos digitais. 

Nessa perspectiva, ancorada na ideia de que não podemos basear o sentido de 

uma vida fora do vínculo social com outro (LERAY, 2008), passamos a apresentar 

nossa análise, agora, enfocando a entrevista clínica, que nos forneceu os dados, que nos 

permitiram fazer a relação da constituição do ethos docente, a partir do relato da práxis 

pedagógica baseada na adequação da atual conjuntura educacional pós-moderna ao 

discurso tecnopedagógico.  

Na entrevista clínica, o ethos docente se revelou na relação, que se estabeleceu 

entre a imagem de si engendrada pelo fiador, em consonância com o meio sócio-

cultural, de modo que na construção da narrativa tecnoautobiográfica, a imagem de si 

empreendida pelos fiadores demonstrou ciência das constantes e velozes modificações 

decorrentes da incorporação das tecnologias digitais no seio da sociedade pós-moderna 

e, por conseguinte, essa conscientização fez emergir o habitus tecnológico do professor 

pós-moderno. 

O fiador revelou seu manejo com as tecnologias e, por conseguinte, a 

constituição do seu habitus tecnológico ocorreu na perspectiva de ressignificação de sua 

práxis e em consonância com as peculiaridades do mundo digital tecnologizado no qual 

estão imersos os discentes: “Embora autodidata nas TDIC, considero-as como um 

coadjuvante importante em minha formação e atuação profissionais, por revelarem 

mundos novos e estreitarem as relações entre professores e aprendizes” (Fonte: 

Entrevista Clínica da PIEBSPL–TAB23); “considero que a mediação com as 
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tecnologias promove o desenvolvimento de novas inteligências em adultos, e isso 

permite ao professor compreender melhor os adolescentes”192 (Fonte: Entrevista clínica 

da PIEBSPPL–TABES-5).  

Alguns fiadores revelam certa desenvoltura e descrevem com mais detalhes as 

ações pedagógicas desenvolvidas, de modo a revelar um ethos docente cuja formação 

digital condiz com a substancial tecnologização educacional contemporânea: “criação 

de sites gratuitos para publicação de material produzido pelos alunos; a criação de blogs 

para troca de pesquisa e informação entre os alunos” (Fonte: Entrevista Clínica da 

PIESPL-TAB7);  

usar navegadores de busca para documentos específicos, ferramentas 
como marcadores digitais, formatos pdf para sublinhar ou plataformas 
como o Evernote para armazenar documentos e sites de importância, 
em seguida, compartilhar entre si, são as ferramentas mais utilizados 
nas minhas aulas. Além de ferramentas conceituais para realizar redes 
conceituais como c-map tool193, cronogramas Dipity194, mapas 
interativos e mapas de satélite do Google Earth, vídeos e 
documentários e outros softwares livres como Ardora195 ou 
exelearning196 integrante, também os integro regularmente, a fim de 
também desenvolver outras habilidades e competências digitais para 

                                                            
192 Nossa tradução para: considero que la mediación con la tecnología promueve el desarrollo de nuevas 
inteligencias en el adulto y que ésto le permite al profesor comprender mejor a los adolescentes. 
193 A ferramenta tem por função organizar os pensamentos em esquemas gráficos. Desse modo, O Cmap 
Tools é uma ferramenta dedicada à confecção de mapas conceituais. Para facilitar o trabalho de 
diagramação do pensamento, o CmapTools oferece diversas funcionalidades semelhantes às de um 
organograma. Dispõem-se caixas com as ideias soltas e, posteriormente, monta-se os vínculos entre elas. 
Mais informações em: http://cmaptools.softonic.com.br/ Acesso em: 29/10/2015. 
194 Dipity é uma timeline digital criada para organizar historicamente um conteúdo. Por tratar-se de uma 
timeline interativa, além de poder criar, compartilhar e colaborar, os usuários podem adicionar vídeos, 
áudios, imagens, textos, links, redes sociais etc. Mais informações em:  http://www.dipity.com/ e 
http://dicastdic.blogspot.com.br/2015/03/criando-linhas-do-tempo-dipity.html Acesso em: 29/10/15. 
195 Ardora é uma aplicação de software para os professores, permitindo-lhes criar seu próprio conteúdo na 
web, de uma forma muito simples, sem conhecimento técnico de web design ou programação. Por meio 
do software é possível criar mais de 35 diferentes tipos de atividades, das quais destacamos: palavras 
cruzadas, caça-palavras, quebra-cabeças, painéis gráficos etc. Além de 10 tipos diferentes de páginas 
multimídia, a saber, galerias, panorâmica ou zoom de imagens, jogadores mp3 ou mp4, cronogramas, 
posters, chat, sistema de comentário e gerenciador de arquivos etc. Essas ferramentas destinam-se, 
principalmente, ao trabalho colaborativo entre os alunos. Mais informações em: http://webardora.net/   
Acesso em: 29/10/15. 
196 O eXe-Learning é uma ferramenta de autoria de código aberto, que pode ser instalada em 
computadores ou executada diretamente de dispositivos USB. A referida ferramenta é executada 
diretamente em um navegador web e permite que o autor visualize os resultados ainda durante a produção 
dos conteúdos. O software exporta o conteúdo produzido para a plataforma SCORM de modo que as 
produções sejam feitas diretamente sobre páginas HTML. Dessa maneira, o eXe, abreviatura de 
eLearning XHTML, é um editor e software que disponibiliza, de maneira simples, documentos HTML 
para aprendizagem e permite, assim, professores e alunos a publiquem qualquer tipo de conteúdo de 
aprendizagem na Web. Mais informações em:  www.exelearning.org / http://educadordoispontozero / 
http://alnienow.tumblr.com Acesso em: 29/10/15. 
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reforçar a sua formação integral (dos alunos) (Fonte: Entrevista 
Clínica da PIEBSPPL–TABES-5)197. 

O habitus tecnológico engendrado, por vezes, revela de seu fiador uma imagem 

de si ancorada num posicionamento vanguardista desvelando um ethos docente cujo 

caráter é manifesto numa postura proativa frente ao uso das ferramentas pedagógicas 

digitais e, por conseguinte, de uso propício uso dessas tecnologias em prol de uma 

práxis pedagógica digital coerente e consciente: “Não me sinto cobrada, mas talvez seja 

porque estou sempre falando disso. Talvez eu seja uma pessoa que adota logo as coisas, 

mas penso muito antes. Penso muito na pertinência do equipamento e no sentido que ele 

terá de fato” (Fonte: Entrevista clínica da PIEBSPL-TAB2); “A mediação cultural e 

tecnológica dos artefatos (digitais) é um assunto de debate e discussão permanente, quer 

seja para superar a resistência de outros professores colegas, quer seja para comunicar 

aquelas novas descobertas que cada um realiza em seu próprio desenvolvimento 

profissional” 198 (Fonte: Entrevista clínica da PIEBSPPL–TABES-5).        

Esse posicionamento em relação à práxis mediada pelos artefatos digitais revela 

a própria experiência tecnológica testemunhada por seu fiador e se apresenta “através de 

um modo de dizer que remete a um modo de ser, ao imaginário de uma vivência [...] 

Trata-se de atestar o que é dito convocando o enunciador a se identificar com uma dada 

determinação de um corpo em movimento, corpo esse apreendido em seu ambiente 

social” (MAINGUENEAU, 2014, p. 273, 274). 

 A abordagem feita em relação à formação docente e o habitus tecnológico do 

professor é bastante pertimente e remete à conjutura histórica na qual se insere o fiador. 

Nesse aspecto, o ethos não é um procedimento atemporal, tal como o é outras 

dimensões da enunciação. Desse modo, ele inscreve as narrativas tecnoautobiográficas 

numa dada conjuntura histórica (MAINGUENEAU, 2014, p. 274). 

 É possível também identificar nuances dessa conjutura histórica no ponto de 

vista defendido pelo fiador que argumenta sobre a necessidade de adquirir 
                                                            
197 Nossa tradução para: Utilizar navegadores de búsqueda para documentos específicos, las herramientas 
como señaladores digitales, formatos pdf para subrayado o plataformas como Evernote para almacenar 
documentos y sitios web de importancia que luego comparten entre sí, son las más utilizadas en mis 
clases. Herramientas para realizar redes conceptuales como c-map tool, lineas de tiempo de Dipity, mapas 
interactivos o mapas satelitales como Google Earth, videos o documentales y otros software libres como 
Ardora o Exelearning también los integro regularmente con el fin de desarrollar también otras habilidades 
y competencias digitales que fortalezcan su formación integral. 
198 Nossa tradução para: La mediación cultural y tecnológica de los artefactos es un tema de discusión-
debate permanente, ya sea para superar resistencias de otros profesores colegas como para comunicar 
aquellos nuevos descubrimientos que cada uno realiza por sus propios desarrollos profesionales 
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conhecimento tecnológico (quando usa a expressão somos obrigados) condizente com a 

necessidade de formação do aluno na contemporaneidade: “Eu acho que todos nós 

envolvidos na educação, somos obrigados, de acordo com as demandas do ambiente em 

que vivemos e com a necessidade de educar neste contexto”199 (Fonte: Entrevista clínica 

da PIEBSPL–TABES-1).    

 Nesse sentido, verificamos o que afirma Maingueneau (2014, p. 273) sobre o 

ethos também contribuir para “moldar e avalizar modelos de comportamento”. Em todo 

caso, o fiador atenta para as questões contextuais quando advoga a favor de sua práxis 

pedagógica mediada pelas tecnologias digitais, ele se justifica, por exemplo, 

assinalando:  

essa prática revela um profissional inserido numa realidade em que as 
pessoas não conseguem desenvolver qualquer atividade que seja sem 
o auxílio das TDIC; um docente que busca mudar suas práticas 
pedagógicas para melhor, objetivando maiores resultados e uma 
aproximação com seus alunos. Temos a figura de um professor que 
saiu de sua zona de conforto para desenvolver um trabalho mais eficaz 
(Fonte: entrevista clínica da PIEBPL -TAB18). 

O fiador ao escalerecer seu ponto de vista opta por não falar na primeira pessoa, 

prefere empregar a terceira pessoa e em nome de uma impessoalidade pontuar que a sua 

tomada de consciência no que concerce ao uso das tecnologias digitais não é um evento 

fruto de um desejo particular, mas se deve a uma conjutura histórica de mudanças 

pedagógicas e modos de vivência numa sociedade tecnologizada.  

E sair dessa zona de conforto significa estar atento às demandas sociais 

contemporâneas, como defende o fiador ao afirmar que “cobrança há porque há uma 

demanda, há uma disponibilidade de recursos e há um público de alunos que sinalizam 

constantemente para a necessidade de incluir as tecnologias ao seu processo de 

aprendizagem” (Fonte: entrevista clínica da PIEBPL – TAB28). 

Ao argumentar a favor da inclusão das tecnologias digitais à práxis pedagógica 

contemporânea, esses fiadores deixam transparecer mais que “uma maneira de dizer”, 

eles deixam transparecer “uma maneira de ser” (MAINGUENEAU, 2010, p. 80) 

ressignificada a partir da incorporação das TDIC em sua práxis pedagógica. 

                                                            
199 Nossa tradução para: Me parece que todos los que estamos inmersos en la educación, estamos 
obligados, de acuerdo a las exigencias de los entornos que vivimos y que es necesario educar en este 
contexto. 
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Além disso, verificamos também que a fundamentação dessa práxis pedagógica 

mediada digitalmente remete a uma estratégia de apresentação de si, ou seja, na 

narrativa tecnoautobiográfica, “operam-se estratégias discursivas nas quais, através da 

enunciação, um actante” (um(a) professor(a) que busca acomodar sua práxis pedagógica 

à contemporaneidade), também “busca  fazer destinatários aderirem a uma apresentação 

de si valorizadora” (MAINGUENEAU, 2010, p. 81).  

Do mesmo modo, essas estratégias discursivas implicam na construção de uma 

cenografia que remete às lutas e superação do sujeito nesse movimento de incorporação 

das TDIC: 

E isso me faz refletir sobre as mudanças e como a tecnologia esta cada 
vez mais acessível. Pois quando me lembro da minha infância, que 
para fazer um trabalho eu tinha que ir pra casa de uma amiga, ou na 
faculdade que tinha que dormir no campus para usar o PC para fazer 
minha monografia, porque não tinha um em casa. E depois de 
formada, com meu primeiro salário de professor, pude comprar um 
computador... E hoje, minha família dispõe de um PC, um notebook, 
dois netbooks e um tablet!!! Quem diria... Enfim, todas essas 
mudanças me fazem valorizar esses recursos que estão hoje 
disponíveis, e contribuir para que eles se tornem acessíveis para outras 
pessoas (Fonte: entrevista clínica da PIEBPL–TAB29). 

 Percebemos que o fiador pretende reivindicar uma imagem de si ancorada na 

“superação” – constatado nas expressões destacadas – ao cotejar suas dificuldades de 

outrora, quando o acesso às tecnologias era escasso, à disponibilidade de diversos 

artefatos tecnológicos que tem sua família hoje.  

Além de o fiador pleitear também o reconhecimento de uma imagem de si 

“solidária”, na medida em que esse sujeito que vivenciou as agruras de uma vivência 

cerceada de tecnologias demonstra o desejo de contribuir na redução da brecha digital: 

“muitos alunos ainda estão excluídos desse mundo digital e precisam ter a oportunidade 

de conhecê-lo, sendo a escola o melhor local para essa inclusão” (Fonte: Entrevista 

clínica da da PIEBPL–TAB29). Desejo também demonstrado por outros fiadores na 

entrevista clínica: “Hoje na escola pública, os alunos, mesmo do ensino médio, 

prescidem muito do letramento requerido, e aos poucos, eu os estou letrando-os para 

utilizarem com proficiência as ferramentas” (Fonte: Entrevista clínica da PIEBPL -

TAB19).  

Portanto, verificamos que não é possível estabelecer uma separação entre a 

emergência do ethos docente na narrativa tecnoautobiográfica e a relação dialética entre 
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ressignificação da imagem de si e a (re)constituição da práxis pedagógica mediada pelos 

artefatos digitais. Para melhor tecermos nossa argumentação, partiremos de dois 

excertos narrativos que julgamos atender às discussões em questão.   

Assim nos relatam os enunciadores PIESPL – TAB26 e PIEBPL – TAB28 sobre 

suas vivências tecnológicas imbricadas aos seus anseios profissionais e à cobrança por 

demonstrar atualização tecnológica: 

Como já comentado, minha área de atuação (jornalismo digital) enseja 
essa contínua atualização, entendo essa cobrança como natural e 
necessária para o cumprimento das expectativas dos estudantes e para 
a consecução de um projeto pedagógico compatível com meu campo 
de inserção (Fonte: entrevista clínica do PIESPL – TAB26).  

Não considero a cobrança negativa, mesmo porque ainda não recebi 
nenhum tipo de ordem direta institucional ou imposição dos recursos 
tecnológicos na minha prática em sala de aula. Percebo-a mais como 
um alerta para as mudanças, que a vida contemporânea apresenta, 
desencadeadas, muita vezes, pela forma como as tecnologias 
reconfiguraram o processo de comunicação, aprendizagem e interação 
social. Cobrança há porque há uma demanda, há uma disponibilidade 
de recursos e há um público de alunos que sinalizam constantemente 
para a necessidade de incluir as tecnologias ao seu processo de 
aprendizagem (Fonte: entrevista clínica da PIEBPL – TAB28). 

É visível o posicionamento de ambos os enunciadores em relação à adesão a 

uma vida imergida nas tecnologias em nome de uma acomodação às práticas sociais 

tecnologizadas concernentes ao universo laboral, na mesma medida em que essa 

acomodação inevitalvelmente opera a ressignificação da imagem de si. 

Sendo assim, é possível perceber que na medida em que para ser um professor 

de jornalismo digital enseja-se uma constante atualização, ao mesmo instante se integra 

novos conhecimentos digitais à práxis pedagógica; ressignificando, por conseguinte, a 

imagem docente, ou seja, para que haja uma coerência discursiva entre o que ele julga 

(e representa) ser – um professor-jornalista – atuante no jornalismo digital, ele deve 

demonstrar agregar conhecimento tecnológico à sua práxis, que dialeticamente, ao 

renovar-se, ressignifica também a imagem de si como um professor up-date com a 

contemporaneidade. A mesma relação dialética se estabelece entre a (re)constituição da 

práxis pedagógica e a ressignificação da imagem de si da PIEBPL – TAB28, quando ela 

busca agregar novos conhecimentos a sua práxis como uma resposta ao alerta para as 

mudanças que a vida contemporânea apresenta. Uma vez que, ao posicionar-se por uma 

atualização profissional, esse agir também implica numa ressignificação da imagem de 
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si up-date com as demandas discentes “que sinalizam constantemente para a 

necessidade de incluir as tecnologias ao seu processo de aprendizagem”. 

Na tessitura da intriga narrativa, esse jogo dialético constitutivo se revela em 

meio ao posicionamento da ação do fiador em demonstrar ciência dessa realidade 

pedagógica instaurada no campo educacional pós-moderno, validando, desse modo, o 

discurso tecnopedagógico. Ademais, esse fiador busca angariar certo capital social junto 

a seus pares no campo educacional, sobretudo, legitimar-se junto aos seus alunos como 

um professor disposto a lutar por uma educação que valore uma formação discente 

condizente com os tempos digitais.  

Ambas as posturas professorais revelam o compromisso de uso das tecnologias 

digitais como uma atitude de comprometimento docente: “Como já comentado, minha 

área de atuação (jornalismo digital) enseja essa contínua atualização [...] para a 

consecução de um projeto pedagógico compatível com meu campo de inserção” (Fonte: 

entrevista clínica do PIESPL – TAB26). Já a enunciadora PIEBPL – TAB28 embora 

ateste não ser tarefa simples lidar com as TDIC, confirma sua escolha pelas tecnologias 

digitais: “Não é tão simples quanto um clique, mas é possível fazer das TDIC parceiras 

no trabalho docente” (Fonte: Entrevista clínica da PIEBPL – TAB28). 

Se ambas as imagens remetem a uma postural professoral de compromisso de 

uso das tecnologias digitais em que consistiria a diferença primordial entre elas? 

A resposta a essa pergunta pode ser visivelmente percebida no campo lexical 

elencado pelos fiadores das narrativas tecnoautobiográficas para caracterizar suas 

experiências digitais. Reparemos que a postura demonstrada pela narrativa do PIESPL – 

TAB26 – “certo grau de familiaridade com das tecnologias digitais”, “jamais prescindi 

delas em meu trabalho”. Portanto, quando se refere à sua vivência tecnológica, difere da 

postura manifestada pela PIEBPL – TAB28 – “Não é tão simples quanto um clique”, 

“mas é possível”. Enquanto aquele demonstra mais familiriaridade com as tecnologias 

digitais: 

Faço uso de laboratórios de informática e estimulo a utilização de 
computadores, tablets, telefones celulares e outros equipamentos 
digitais em tarefas nas quais eles são imprescindíveis ou 
recomendáveis. As atividades são diversas: navegação assistida, busca 
por informações na web, produção e edição de conteúdos por meio de 
dispositivos digitais etc (Fonte: Entrevista clínica do PIESPL – 
TAB26). 
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A imagem de si revelada pelo fiador da narrativa da PIEBPL – TAB28 além de 

apresentar certo grau de dificuldade no manejo das tecnologias digitais, deixa 

transparecer um dilema mais contundente: 

Definitivamente, as TDIC mudaram minha rotina pessoal e prática 
docente e acredito que para melhor. No entanto, ao mesmo tempo que 
desejo usufruir dessas possibilidades, de naturalizar minha 
comunicação no espaço virtual, ainda desejo limitar minha 
disponibilidade, seguir e impor certas regras "invisíveis" de interação, 
ter objetivos precisos para me justificar por incorporar essas 
ferramentas digitais na minha relação aluno-professor. E isso me faz 
questionar se não seria minha forma de me manter resistente às TDIC 
(Fonte: entrevista clínica da PIEBPL – TAB28). 

Maingueneau (2014, p. 271) afirma que ao construir o enunciado o ethos 

automaticamente pode ser engendrado pelo coenunciador. Nessa perspectiva o 

enunciador põe em risco o seu projeto de autoapresentação (FREITAS, 2015) na medida 

em que o ethos mostrado não coincida com o ethos dito. Logo, cabe ao enunciador 

“tentar controlar, de modo mais ou menos confuso, o tratamento interpretativo dos 

indícios que apresenta” (MAINGUENEAU, 2014, p. 271). Percebemos que o fiador 

elabora justificativas para atenuar a resistência demonstrada às TDIC e esclarecer o 

dilema de naturalizar seu uso ao mesmo tempo em que cria regras que cerceiam esse 

uso.  

Em suma, as entrevistas clínicas evidenciam um ethos no qual sua corporalidade 

comprova a imbricação entre o mundo ético que lhe representa (aquisição de artefatos 

tecnológicos, formação digital, busca por manter-se up-date etc.) e a enunciação que lhe 

outorga existência, quer seja ela ancorado a uma imagem de si que se mostre desenvolta 

em meio aos aparatos tecnológicos, quer seja uma imagem de si que se revele menos 

habilidosa em meio aos aparatos tecnológicos; ou seja, as narrativas evidenciaram a 

constituição de um ethos docente que emerge em meio à constituição de um habitus 

tecnológico docente proveniente das condições de existência de um campo educacional 

tecnologizado.  

Na penúltima seção seguinte, mediante síntese das análises obtidas a partir do 

récit de vie, da autorreceptividade narrativa e da entrevista clínica, apresentamos a 

sumarização dos ethé docentes nas narrativas tecnoautobiográficas. Ademais, 

apresentamos outros resultados de pesquisa que, assinalando esse caráter de permanente 
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busca desencadeado por toda pesquisa acadêmica, posteriormente, poderão desencadear 

futuras investigações. 

7.6 Sumarizando os resultados da pesquisa  

Na seção em que abordamos a práxis docente na relação modernização e uso das 

TDIC na educação pós-moderna lançamos um olhar mais atento sobre o posicionamento 

de inclusão das tecnologias digitais, no ambiente educacional e, por conseguinte, 

descortinamos o discurso tecnopedagógico. Isso nos leva a afirmar que ele exerce uma 

grande influência para que esse professor assuma o compromisso de aderir a uma práxis 

mediada digitalmente e comprova nossa hipótese de que o campo educacional pós-

moderno passou a exigir um novo perfil profissional docente que além de apresentar 

conhecimento na sua área específica de atução saiba lidar também com artefatos digitais 

e, assim, possa agregar à sua práxis inovações pedagógicas mediante incorporação das 

TDIC.  

Ressaltamos, no entanto, que, embora, seja possível constatar, no 

pocisionamento de pesquisadores dedicados à essa vertente educativa, a distinção de 

que inserção tecnológica na escola não seja sinônimo de inovação e tampouco a 

tecnologia em si signifique melhora educacional, há ainda que se debater 

fundamentadamente nas instituiçãoes de ensino a relação ensino e tecnologia, a qual 

envolve tanto questões metodológicas quanto curriculares.  

Isso se justifica porque, mesmo que o professor demonstre um posicionamente 

crítico e uma postura responsável no que tange à sua práxis pedagógica mediada 

digitalmente, por vezes, ele poderá ser surpreendido por um discurso tecnocrata de 

regulação de uso dessas tecnologias desprovido de um debate fundamentado. Portanto, 

por vezes, a incorporação das tecnologias digitais à práxis é apresentada apenas como 

uma condição tácita da pós-modernidade, de modo que não aderir a essa prática 

significa não acompanhar a evolução tecnológica imposta a todas às áreas laborais.   

A nossa investigação identificou indícios textuais nas narrativas 

tecnoautobiográficas de que, ao se reportar ao discurso tecnopedagógico, os narradores-

autores tinham consciência dessa cobrança educacional pós-moderna e que ela foi 

recategorizada como uma responsabilidade pessoal de cada professor implicando a 

busca por atualização tecnológica como uma atitude de autocobrança.  
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Ruiz (2016) remete a relações de poder incorporadas num campo estratétigo que 

culmina no que a autora chama de fabricação de uma nova identidade para que o sujeito 

professor esteja apto a atuar numa sociedade regida pelas relações de mercado e pela 

lógica neoliberal de governo. De acordo com Ruiz (2016) há uma representação acerca 

do professor contemporâneo e “está em curso, no campo educacional, uma vontade de 

verdade que relaciona educação e novas tecnologias, sendo enunciada por especialistas 

pesquisadores referendados pela sociedade” e essa “vontade de verdade” tem se 

constituído numa “prática contemporânea de subjetivação do professor” (RUIZ, 2016, 

p. 257). 

No mundo pré-figurativo (RICOEUR, 1994), basilar para a configuração 

narrativa200, esse(a) professor(a), que assumiu a práxis pedagógica mediada por 

artefatos tecnológicos, almeja atender aos anseios da educação pós-moderna. Desse 

modo, nossa tese, de que se engendra uma relação de mútua (re)constituição entre o uso 

das tecnologias digitais e a ressignificação da imagem de si, se confirma, na medida que 

verificamos um movimento permanentemente reinventivo, de modo a desvelar a 

natureza dinâmica e plástica da identidade pós-moderna em constante vir a ser na 

vivência digital pós-moderna.  

Assim a análise das narrativas tecnoautobiográficas permitiu-nos apreender o 

processo de des/acomodação docente concernente ao movimento dialético de 

ressignificação da imagem docente e refiguração da práxis pedagógica. 

A figura a seguir sumariza o movimento dialético entre ressignificação da 

imagem docente e reconstituição da práxis pedagógica alinhada às exigências 

educacionais de uso das tecnologias digitais. Em polos opostos temos a atuação de duas 

posturas professorais contrárias, variando de acordo com a exigência de uso das TDIC. 

O grau de adesão ao uso das tecnologias digitais é diretamente proporcional ao grau de 

contributo social internalizado pelo professor em relação à postura desejável do 

professor pós-moderno no campo educacional contemporâneo. Nessa perspectiva, a 

mútua constituição entre práxis pedagógica e imagem docente se concretiza na medida 

em que a práxis pedagógica tende a se tornar realinhada de acordo com as demandas 

                                                            
200 O mundo que precede à ação narrativa serve de referência para construção dessa intriga. Desse modo, 
mesmo que a mimese apresente um caráter criativo, o narrador “não acha somente no seu fundo cultural 
uma categorização implícita do campo prático, mas uma primeira formalização narrativa desse campo” 
(RICOEUR, 1994, p. 79). 
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educacionais pós-modernas e a imagem docente é ressignificada no movimento de 

incorporação dessas TDIC. 

Figura 14- movimento de mútua constituição entre práxis pedagógica e imagem docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Assim sendo, nossas análises nos permitem afirmar que o ethos docente emerge 

na narrativa tecnoautobiográfica no desvelar desse jogo discursivo no qual a 

configuração narrativa atesta que, imbricados por uma relação dialética, na mesma 

proporção que o relato da práxis pedagógica corrobora para ressignificação e 

constituição da imagem de si, ele (relato) é também ressignificado e constituído a partir 

dessa imagem de si ressignificada.  

Verificamos, pois, que se manteve uma coerência discursiva entre o que a 

imagem de si revela desse enunciador e o relato de sua práxis. Estabeleceu-se, portanto, 

uma relação de concruência entre o que esse enunciador revelou de si e como ele 

designou a organização de sua práxis pedagógica. Nesssa relação dialetizante embasa-se 

a estratégia discursiva do fiador em efetivar sua influência sobre o coenunciador e, 

assim, conquistar sua adesão (do coenuciador) no que tanje a outorga de verdade sobre a 

postura docente em conformidade com o campo educacional pós-moderno e em 

consonância com a ressignificação da imagem de si mediante a incorporação das 

tecnologias digitais. 
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A análise que fizemos com o objetivo de apreender a corporificação biográfica 

nos permite afirmar que o esforço discursivo realizado pelo enunciador para relatar suas 

rupturas e travessias nos proporcionou perscrutar o movimento metamórfico 

experimentado pelo enunciador na incorporação das TDIC. Esse processo desvelou 

discursivamente como o corpo se inscreveu na narrativa tecnoautobiográfica e dessa 

forma também constitui a ressiginificação da imagem de si de modo que pudéssemos 

confirmar a metamoforse vivenciada pelo professor na experiência de incorporação das 

tecnologias digitais ao longo de sua vida.  

Desse modo, verificamos que a postura adotada pelos enunciadores, nas 

narrativas tecnoautobiográficas, constituem duas caracterizações de ethé, a saber, o 

ethos Geek e o ethos não Geek. Enquanto o ethos Geek tem em seu fiador um ser que 

não faz mais a clara distinção entre on-line e off-line, simplesmente porque ele 

demonstra trânsito livre no universo digital, ele está totalmente à vontade. Ele é digital.  

O ethos não Geek emerge em meio às impressões de um fiador que se revela ainda no 

desafio da busca desse lugar ao sol no universo digital. Mas ambos são tomados pelo 

“gosto às tecnologias”, aquele demonstrando mais propriedade e conhecimento técnico, 

esse adotando uma linguagem menos detalhada dos artefatos tecnológicos. 

Portanto, o ethos Geek emerge de uma narrativa, na qual o fiador busca 

apresentar desenvoltura e naturalidade no uso das tecnologias digitais. Já o ethos não 

Geek emerge em meio a uma cenografia que remete à aventura, ao lançar-se no 

desconhecido e à superação de limites. Em vista disso, os mundos éticos, ativados na 

análise das narrativas tecnoautobiográficas, remetem a um universo social que 

corresponde a um lugar comum da vida social, a saber, o campo educacional pós-

moderno. Logo, há traços nos ethé que também caracterizam o ethos pré-discursivo 

configurado a partir do comportamento social atribuído ao estereótipo do(a) professor(a) 

desejável para a era moderna, frequentemente designado no discurso tecnopedagógico, 

que também assinala a importância das TDIC em oportunizar melhores práxis 

pedagógicas e proporcionar, ademais, ao professor, maior facilidade na interação com 

os alunos por apresentar um mundo educacional no qual a aprendizagem se dá de 

maneira mais atrativa, dinâmica, colaborativa e criativa.  No quadro 11, sumarizamos a 

caraterização dos dois ethé, emergidos na narrativa tecnoautobiográfica, considerando 

as diversas relações que assomaram na nossa análise. 
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Quadro 11- Síntese analítica dos ethé docente 
Experiência tecnológica Ethé docentes 

 Ethos Geek Ethos não Geek 

Atitude/postura na 

incorporação das TDIC 

Tecnologias digitais no plano acessível Tecnologias digitais no plano do tangível 

Sujeito versus TDIC Predomina uma relação de colaboração  Predomina uma relação de adaptação 

Sujeito versus busca pelas 

TDIC 

As tecnologias não vistas como um objeto a ser desvelado 

porque não parecem “enigmáticas”. O sujeito não encara 

como um desafio a busca por conhecimentos de natureza 

digital. E mesmo que imprevistos aconteçam, eles costumam 

ser encarados como obstáculos que podem ser resolvidos com 

um pouco mais de investigação.  

As tecnologias como um objeto a ser desvelado, 

acompanhada de certa sensação de nunca ter 

apreendido o suficiente para o momento vivido. Isso 

desencadeia certo receio de uso, pois o sujeito tem a 

sensação de as tecnologias serem sempre uma 

caixinha de surpresas.  

Habilidade digital x TDIC 

O sujeito não costuma criar parâmetro de conhecimento. O 

conhecimento que ele possui das tecnologias já foi 

internalizado como algo natural. Costuma sempre estar up-

date quando o quesito é tecnologia. Isso parece ser 

extremamente natural.  

Certa sensação de estar nos bastidores da vanguarda 

tecnológica, uma vez que a dinâmica de atualização 

parece sempre está um passo a frente nesse 

caminhar digital. 

Aquisição de artefatos 

digitais 

Costuma adquirir novos artefatos digitais e além de saber os 

reais usos também tem acesso a informações mais técnicas do 

objeto. 

Costuma adquirir artefatos digitais, embora, ainda 

na compra não saiba seu real funcionamento.   
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Autoimagem docente 

Professor conectado - PC 

Professor desacomodado - PD 

Professor vanguardista - PV 

Professor nostálgico - PN 

Professor aguerrido - PA 

Professor esperançoso - PE 

Postura professoral 

(PC) Um professor conectado 24horas, não há separação 

entre vida online e vida off-line.  

(PD) Um professor que se apropria de uma dinâmica 

produtiva e proativa no âmbito do trabalho docente, em suma, 

um professor desenvolto e atuante.  

 (PV) Um professor que não se considera tradicional e 

assume uma postura de sempre estar em busca de novidades e 

melhorias. Uma postura inquieta que caracteriza o “estar na 

vanguarda”. 

(PN) Embora faça uso das tecnologias digitais na 

vida cotidiana e profissional, as ações online se 

distinguem das ações off-line.  

(PA) Um professor que considera fazer o possível 

para se incluir nas TDIC, e assim, estar de acordo 

com alunos, mesmo que eles estejam um passo a 

frente no conhecimento digital. Outrossim, 

considera-se um usuário  habitual das TDIC na 

busca por acessar sempre as tecnologias digitais e 

de estimular os alunos a essa prática.  

(PE) Um professor imerso nas tecnologias digitais 

na perspectiva de transformação pessoal e 

profissional. Embora no presente algumas questões 

de ordem estrutural (ambiente sem estrutura técnica: 

internet sem qualidade, computador com defeito ou 

falta de wifi etc.) e de formação docente, que 

inviabilizem determinadas dinâmicas didáticas com 
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as TDIC. Todavia, esse professor espera receber 

formação docente adequada para utilização das 

tecnologias digitais e aspira aprender o suficiente 

para que no porvir seja possível interagir numa sala 

de aula conectada.  

Práxis pedagógica 

mediada pelas TDIC 

Uso de celulares para produção de vídeos publicitários e 

programas de rádio, criação de blogs literários no laboratório 

de informática e uso de TV e vídeo para fomentar a leitura de 

obras clássicas. Uso do Google Docs para a produção de 

textos. Uso do e-mail e das redes sociais para a comunicação 

com alunos. Criação de sites gratuitos para publicação de 

material produzido pelos alunos. Criação de blogs para troca 

de pesquisa e informação entre os alunos. Uso de plataformas 

como o Evernote. Realização de redes conceituais como c-

map tool, cronogramas Dipity. Uso de softwares livres como 

Ardora ou exelearning. Elaboração de tutoriais de uso da 

internet. Produção e edição de conteúdos por meio de 

dispositivos digitais. 

Uso das TDIC para o contato com os alunos para 

troca de informações, envio de textos, discussões 

online. Acesso ao YouTube, ao dicionário da Real 

Academia, Google Earth – map, Twitter e 

Facebook. Acesso a sites com conteúdos 

específicos da disciplina. Acesso ao Laboratório de 

informática para atividades diversas. Criação de 

grupos em Rede Social para comunicação e 

realização de tarefas. Uso do Prezi. Produção de 

vídeo, e participação de concursos de curtas 

voltados para educação básica. Uso de Ambiente 

Virtual de aprendizagem - AVA 

 

Passado tecnológico 
Sujeito que demonstra habilidade com as tecnologias desde o 

estágio de ruptura, quer ele tenha ocorrido na infância, 

Sujeito que se esforça para adquirir habilidades 

digitais desse o momento em que assumiu o desejo 
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adolescência ou vida adulta.  de incorporar as tecnologias digitais.  

Presente tecnológico 

Considerando que a experiência de incorporação das 

tecnologias para esse sujeito é algo extremamente natural, o 

tempo presente é vivenciado sem expectativas ansiosas  

quanto à aquisição de novos conhecimentos no âmbito da 

formação tecnológica. 

O tempo presente é vivenciado na expectativa de 

que seja possível vencer o desafio diário de 

aquisição de novos conhecimentos tecnológicos.  

Devir tecnológico 

Desejo de produzir e-books e jogos virtuais de educação 

ambiental, neste caso associado a algum programador. 

Desenvolver cursos de formação para futuros docentes e 

promover a igualdade de acesso ao mundo virtual.   

Ministrar aula em ambiente educacional em que os alunos 

estejam plugados e seja possível fazer juntos atividades 

diferentes, de modo interativo e cooperativo. 

Diminuir a brecha digital, ampliando os 

conhecimentos na área tecnológica.  

Tentar utilizar outros recursos (se desafiando e 

evoluindo) que fazem parte das tecnologias digitais 

disponíveis na escola, por exemplo, a lousa digital. 

Buscar ter mais desenvoltura com os artefatos 

digitais. 

Fonte: elaborado pela autora.
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Verificamos, ademais, que os dilemas enfrentados pelos sistemas educativos 

frente à incorporação das novas tecnologias são de diferentes naturezas, assim como o 

aproveitamento das oportunidades no que tange à aprendizagem, a gestão e à formação 

docente (ORTEGA, 2014). Nesse sentido, os testemunhos de professores inseridos 

nessa realidade de ensino e de aprendizagem mediados pelas TDIC assumem tanto a 

importância epistemológica quanta a ontológica, uma vez que por meio deles é possível 

evidenciarmos as mudanças e desafios vivenciados nessa transformação do ser 

professor no contexto pós-moderno de ensino e de aprendizagem.   

Seguindo, pois, esse panorama, podemos concluir que, em relação à decisão 

dos(as) professores(ras) por inserir-se no mundo digital, ela está interligada diretamente 

ao estágio de ruptura inicial dos participantes. Essa decisão se configurou mediante o 

autorreconhecimento de uma promessa201 de uso das TDIC.  A esse respeito 

explicitamos que o dever de uso das tecnologias digitais, subjacente a essa promessa de 

uso das TDIC, se caracterizou conforme dois carácteres: 

a) Pelo desejo/querer usar as TDIC, que, por vezes, esbarrou na 

necessidade/dificuldade de uso dessas tecnologias digitais e se firmou no 

desejo de atender as necessidades dessa prática digital ancorado na ordem 

das obrigações de uso das TDIC.  

b) Pelo desejo/querer usar as TDIC, que, por vezes, esbarrou na 

necessidade/dificuldade de uso dessas tecnologias digitais e se firmou no 

desejo de atender as necessidades dessa prática digital ancorado na ordem 

das descobertas de uso das TDIC.  

A partir dessa decisão de se inserir no mundo digital, configuraram-se dois 

contratos de uso das TDIC nas inter-relações estabelecidas no campo educacional pós 

moderno, respectivamente em concordância com os dois caracteres de promessa de uso 

das TDIC na ruptura inicial:  

                                                            
201 A promessa constitui um modelo exemplar de obrigação cujo não-respeito não é punido por lei (a não 
ser em casos particulares de falsos testemunhos, extorsões de confissão, abusos de confiança…). A 
promessa não é da ordem da garantia, da certeza, mas da confiança que requer vigilância e que, quando 
traída, provoca a indignação e o protesto moral (MARCOS, 2011, p. 66). 
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 Contrato deôntico:202 mediante o qual se estabelece a impossibilidade de 

deixar de agir diante de uma exigência moral, assumindo o sujeito uma 

atitude de acato (cumprimento) condizente ao esperado. 

Logo, em relação à tipologia e a natureza do contrato temos, respectivamente: a) 

a tipologia de obrigação firmada na impossibilidade de deixar de proceder à 

determinada ação proposta e b) o verbo modal dever apresenta uma natureza mais 

prototípica de significação de dever/obrigação de uso das TDIC.   

 Contrato propedêutico: denota possibilidade de ação diante de uma 

exigência contextual, assumindo o sujeito uma atitude de decisão 

(intrepidez) compatível com quem busca novos conhecimentos.  

Logo, em relação à tipologia e a natureza do contrato temos, respectivamente: a) 

a tipologia de desejo firmada na possibilidade de proceder (ou não) à determinada ação 

proposta e b) o verbo modal dever apresenta uma natureza menos prototípica de 

significação, assim, passa a designar um dever/sugestão de uso das TDIC. Todavia, 

quiçá, essa sugestão se transfigure numa ordem velada transfigurada na preeminente 

necessidade de uso das TDIC alavancada pelo contexto tecnologizado e outorgada pelo 

discurso tecnopedagógico.   

A constituição dos contratos estabelecidos nas inter-relações de uso das 

tecnologias digitais é bastante instigadora e merece maior aprofundamento, de modo 

que possíveis pesquisas futuras poderão lançar mais luz sobre essa questão. 

Além da relação contratual estabelecida pelos professores no uso das TDIC, na 

composição do récit de vie, a corporificação tecnoautobiográfica permitiu-nos 

perscrutar o processo metamórfico que caracterizou o uso e adaptação às TDIC. Desse 

modo, os eventos de busca por uma vivência tecnológica fez desvelar a ocorrência de 

dois processos, que chamamos de pregnância transdigital e pregnância trans-

analógica.  

                                                            
202 Deôntico (grego déon, déontos, o que é necessário, o que é certo + -ico): relativo a deontologia - 
deveres ou das regras de natureza ética. "Deôntico", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 

linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/de%C3%B4ntico.  Consultado em 
17/09/2015."Deontologia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/deontologia Consultado em 17/09/2015.  
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Para conceber  esse conceito, recorremos a etimologia da palavra pregnância 

que vem do latim praegnantia, -ae, plural neutro de praegnans, -antis e significa 

grávido, cheio203. Já o termo trans- é um prefixo latino e significa além de, para além 

de204; logo, trans-digital significa algo que está para além do digital.  

Assim sendo, concebemos a pregnância trans-digital205 como uma 

atitude/postura/crença desempenhada/vivenciada no universo digital/on-line que 

altera/modifica ou simplesmente influencia paradigmas alicerçados no mundo real. 

Nessa perspectiva digital/on-line (mundo virtual), o corpo transpõe a barreira da 

matéria. A dimensão que ele passa a ocupar nesse ciberespaço é virtual, ou seja, as 

ações se dão no nível das conexões on-line, mas as mudanças de paradigmas 

ultrapassam essa virtualidade e se impregnam nas inter-relações cotidianas. De modo 

que o corpo físico adapta-se a essa potencialidade digital e ganha possibilidades de 

novas roupagens, novas configurações.  

Nesse sentido, a pregnância trans-digital metaforicamente representa uma 

gestação de novas prováveis possibilidades de moldagem do corpo físico às infinitas 

maneiras de ações executadas no mundo virtual: o abandonar da prática analógica de 

enviar mensagens e aderir ao correio eletrônico, de início, por exemplo. A necessidade 

de mandar/salvar trabalhos on-line, ou simplesmente o desejo por viver uma vida 

digital. Tudo isso acarreta uma série transformações de natureza psicossociológica, 

como nos explica Josso (2012): 

Ora, nós sabemos de há muito tempo, a mudança de paradigma está 
longe de passar exclusivamente por escolhas voluntárias e/ou lógicas. 
Toda mudança real de paradigma exige modificações profundas no 
modo de vida e, na maioria das vezes, como se verá adiante, é 
acompanhada de um trabalho integrando o corpo, trabalho que 
sustenta e mesmo funda esta metanoia (JOSSO, 2012, p. 20). 

As mudanças de paradigmas geradas a partir da pregnância trans-digital se deu 

na ordem de aquisição de aparatos tecnológicos (PC, smartfhone e tablete) e na busca 

por atualização profissional docente e discente (habituar-se a navegar e explorar a 

Internet, incursionar em leituras relacionadas à temática digital).  

                                                            
203 O termo também pode significar na língua portuguesa qualidade do que causa uma impressão forte. 
Pregnância in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, Disponível em: 
https://www.priberam.pt/dlpo/pregn%C3%A2ncia  Acesso em:04/10/2015. 
204 Trans-, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, Disponível em: 
https://www.priberam.pt/dlpo/trans- Acesso em:04/10/2015.  
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Ao inverso desse processo chamamos de pregnância trans-analógica, que se 

constituiu quando uma atitude/postura/crença desempenhada/vivenciada no universo 

analógico/off-line (mundo real) altera/modifica ou simplesmente influencia paradigmas 

fundado no (para o) mundo virtual. Um exemplo de pregnância trans-analógica se deu 

na demonstração de medo de realizar compras on-line pela PIEBSPL–TAB23. A 

justificativa dada pela narradora não diz respeito ao grau de confiabilidade do site206 no 

qual se realizaria a pretensa compra, mas repousa nos seus temores pessoais. 

Sendo assim, a pregnância trans-analógica se constitui na natureza da alegação 

da professora por não vivenciar na devida completude a ação fazer compras online. Sua 

ponderação se ancorou no “medo da desonestidade reinante no mundo”, ou seja, o que 

deixa de legitimar a fidedignidade das informações no site de compras online é uma 

inoculação de crenças advindas do mundo offline.  

Nossos questionamentos a esse respeito não devem se encerrar na busca de 

conceituação das pregnâncias trans-digital e trans-analógico e suas breves descrições. 

Essa temática sucinta novas pesquisas para que possamos entender melhor esses 

processos que notabilizaram a imbricação entre a existência analógica e a digital e, por 

vezes, evidenciou a tênue linha que separa a vida off-line da vida online na 

contemporaneidade. 

Quanto à corporificação tecnoautobiográfica verificamos que ela se deu numa 

perspectiva autodialógica, isto é, ao mesmo tempo em que o narrador se estabeleceu 

como aquele “eu”207 de fala, que proferiu suas transformações, estabeleceu-se também 

como testemunha de si mesmo, ao se transvestir de um “tu” observador e consciente 

dessa transformação e confissão. Logo, antes que a sua mudança fosse anunciada ao 

outro – numa relação de alteridade – sua transformação já se fazia conhecida pela sua 

ação de autotestemunho. Assim sendo, a ação de tecnoautobigrafar-se propiciou ao 

enunciador na narritiva tecnoautobiográfica uma experiência epifânica208, um desnudar-

se diante de si, que abrigou os processos confessar/testemunhar em sua coexistência. 

                                                            
206 Revelado, por exemplo, no símbolo do cadeado fechado adotado mais recentemente nos browsers. Cf. 
https://duvidas.terra.com.br/duvidas/605/como-verificar-se-a-conexao-e-segura-criptografada). 
207 Cf. Lejeune ([2008], 2014, p. 18). 
208 O termo epifania significa aparição, manifestação e vem do grego epiphanéia. Todavia, também pode 
ser conceituada no sentido filosófico, significando uma sensação profunda de realização no sentido de 
compreender a essência das coisas, tudo que pode estar no âmago das coisas ou das pessoas, isto é, poder 
considerar que a partir de agora sente como solucionado, completado, aquilo que estava tão difícil de 
conseguir. Disponível em: http://www.significados.com.br/epifania/ . Acesso em: 24/04/2015.  
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Comprovamos que essa epifania do narrador é fruto de sua permanente autorreflexão a 

respeito do vivido, do desejado e do sonhado na incorporação das TDIC. Esse ato 

reflexivo lhe propiciou uma consciência de si, ora (re)confortante, ora angustiante.   

Esse processo semelhante à epifania literária produziu uma consciência separada 

do ser, normalmente um vis-à-vis209 entre a vida e mundo ao redor (ROMERO e 

GARAY, 2004). Para os autores isso se torna possível porque no mundo moderno 

houve uma mudança de foco, ou seja, uma perda de fé em razão da substituição da 

religião como uma fonte de conhecimento para a experiência do indivíduo e seu 

confronto com a vida cotidiana. Nessa perspectiva, Romero e Garay (2004) salientam 

que viver é muito mais importante, uma vez que viver significa uma sequência de 

experiência. E mesmo que para alguns essas experiências sejam consideradas triviais, 

para outros indivíduos, elas têm um significado peculiar, de modo que as banalidades se 

tornam importantes e as respostas a essas trivialidades se converte em uma fonte de 

conscientização da essência do ser.  

Sendo assim, a experiência epifânica vivenciada pelos enunciadores na narrativa 

tecnoautobiográfica é mais que uma experiência mística, pois se caracterizou como 

“uma experiência individual” que se aproximou mais da “epifania literária que a 

revelação mística religiosa” (ROMERO e GARAY, 2004, 74). 

Essa experiência epifânica “ilumina” primeiramente o narrador do récit de vie, 

que, a priori, contempla sua nudez, para, a posteriori, dá-se a conhecer. Portanto, a 

revelação de si a outrem não se dá de maneira ingênua, mas é consequência de um agir 

prospectivo, ou seja, o agir é orientado no sentido de “um objetivo pré-projetado”, 

segundo o qual a invenção de autoapresentação é “retrospectivamente significativa”. O 

projeto de artesal de si se constitui inicialmente numa utopia, “nele o agente antecipa 

um estado futuro, avalia sua desiderabilidade e sua urgência e pondera os passos que 

levam a ele” (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 16). 

Nossas primeiras respostas para esse fenômeno nos levam a afirmar que 

enquanto a invenção do projeto artesal de si, no récit de vie, propiciou ao autor uma 

experiência epifânica de confissão/testemunho de si, a ação de autorrecepção da 

                                                            
209 Expressão francesa que significa, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa 2003 da Porto 
Editora, “frente a frente; face a face; pessoa que fica em frente; poltrona de dois lugares, em forma de S, 
que permite a conversação de duas pessoas, que, assim, ficam sentadas frente a frente”. Disponível em: 
https:///perguntas/a-expressao-vis-a-vis/20918 Acesso em: 28/12/15. 
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narrativa propiciou ao leitor-autor uma experiência de reconhecimento/pertença de si 

ancorada no ato de “tomar a si mesmo como objeto de reflexão” (PASSEGGI, 2011, 

P.152).  

De modo específico, tivemos a seguinte dinâmica empreendida na 

autorreceptividade narrativa, mediante a experiência de incorporação das TDIC.  

Considerando primeiramente que o récit de vie permitiu aos narradores um “colocar-se 

na escuta, e uma exploração das emergências interiores - sob forma de desejos, 

expectativas, projetos” (JOSSO, 2012, p. 20), ao leitor-autor, a partir da ação 

hermenêutica, lhe foi oportunizado a autointerpretação dessas “emergências interiores” 

de modo a constatar que “a vida individual e social não pode mais ser vista como um 

dado, mas como um constructo em auto-re-organização permanente” (PINEAU e Le 

GRAND, 2012, 131). 

Em vista disso, os autores postulam que a história de vida parece ser condição da 

emergência temporal de cada ator. Portanto, ele deve considerar “as fronteiras 

herdadas” na perspectiva de “abri-las a novas fronteiras, engajando-se na construção de 

um novo espaço vital de conhecimento” (PINEAU e Le GRAND, 2012, 131). 

Assim, o leitor-autor que está inserido num dado tempo da consciência histórica, 

é levado à interpretação de sua atitude diante de sua vivência com as TDIC (no tempo 

passado), de maneira a refletir como tal experiência afetou sua vida pessoal e 

profissional no (tempo presente), numa perspectiva de que a autorreflexão 

consequentemente levaria esse sujeito a (re)ajustar suas ações (no tempo futuro). 

 Sob esse aspecto, “a fórmula ‘história de vida’ é, portanto, grávida de uma 

evocação quase demiúrgica, uma vez que se trata, nada mais nada menos, de reunir vida 

e sentido, com vistas a um conhecimento autopiético” (PINEAU e Le GRAND, 2012, 

132. Grifo dos autores). 

Destarte, nossas análises nos autorizam afirmar que a dinâmica espiral 

hermenêutica da autorreceptividade narrativa também se constitui na conjugação de 

tempos múltiplos (PINEAU, 2000)210. Assim temos o tempo passado narrado, no qual 

se viveu “o furor de traduzir a vida em palavras” (PINEAU e Le GRAND, 2012, 59), o 

tempo presente da autointerpretação, no qual se funda a reconfiguração (RICOEUR, 

                                                            
210 Cf. cita Pineau e Le Grand (2012, P. 60). 
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1994) do texto. A figura abaixo sumariza o movivento de autorreceptividade narrativa 

empreendido pelo leitor autor ao interpretar o projeto artesal que constituiu para si. 

 

 

 

Funadamentada na autorreceptividade narrativa dos leitores-autores, afirmamos 

que o leitor-autor ao retornar às narrativas, realiza um movimento de reconhecimento 

que lhe possibilita depreender a causa de sua decisão de assumir uma vida mediada 

digitalmente e, ainda, inferir mediante a análise autorreflexiva de suas ações as 

consequências/implicações dessa decisão no devir na perspectiva de poder (re)alinhar 

seus projetos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora  

Figura 15- Espiral hermenêutica da Autorreceptividade narrativa 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não obstante a sensação de não acabamento da pesquisa, Finalizamos essa seção 

seguindo o último passo que constitui esse ritual de escrita da tese. Nela tecerei as 

considerações que arrematam a pesquisa. 

Vários autores são unânimes em afirmar que inovação tecnológica não é 

sinônima de inovação pedagógica. Todavia, não podemos negar que as tecnologias 

digitais permitem descontruir o modelo tradicional de sala de aula disposto em cadeiras 

em filas e o professor somente à frente para ensinar. Para tanto, um ensino mediado por 

tecnologia que tenha a pretensão de ser inovador desloca esse protagonismo unilateral 

docente para um protagonismo coletivo, para que ambos, professor e aluno, possam 

trilhar juntos o caminho educativo. Desse modo, será possível desconstruir a ideia fixa 

de que o aluno vai à escola somente para aprender, ele pode ir também para 

compartilhar conhecimento, inclusive com o professor (SAYAD, 2011).  Talvez essa 

ideia de que o aluno também pode ensinar ao professor seja ainda demasiada 

vanguardista. Mas um ensino pautado no uso das TDIC, esse conceito de ensino 

colaborativo é viável e, sobretudo, primordial.  

Ressaltamos que na e a partir da história de vida reside a possibilidade da 

transformação de si, uma vez que a narrativa autobiográfica revela “formas e sentidos 

múltiplos da existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir e do 

viver junto” (JOSSO, 2007, p. 413). Com a análise dos récits de vie dos professores 

apreendemos os acontecimentos mais significativos dos sujeitos, seus valores, suas 

energias, seus dramas, alegrias e, sobretudo, seu processo metamórfico ao vivenciar a 

incorporação das TDIC.   

Os sujeitos perceberam-se trilhando um caminho que os levava, inevitavelmente, 

a uma atualização perene do conhecimento. A sensação de um saber com data de 

validade curta permeia a consciência docente, uma vez que, num mundo cambiante, não 

há espaço para formações profissionais rígidas e atemporais. Desse modo, o professor 

vive a proclamação da fluidez e de certezas não absolutas a respeito de sua própria 

formação. A certeza de que não há sobrevivência para um professor que não procure 

atualização profissional se revelou como uma meta profissional na busca por 

aprimoramento tecnológico. Muitas vezes, tal posicionamento foi reportado pelo 
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professor como uma busca advinda da sua consciência de que era necessário sempre 

avançar na formação docente. 

Desse modo, o habitus docente se constitui processualmente, a partir da ruptura 

inicial após a travessia, da seguinte maneira: o professor viu-se diante da tomada de 

decisão, permanecer o mesmo (em estado de acomodação) ou se renovar  assumindo que 

também está em sintonia com os demais, que buscam se adequar à sociedade 

tecnologizada. A des-acomodação, que marca a decisão de desejo por novos 

conhecimentos tecnológicos, culminou num processo de despojar-se de velhas práticas 

pedagógicas e ir buscar novas habilidades e competência requeridas por esse novo jeito 

de dar aula, respaldado pelo discurso tecnopedagógico e pautado no uso de ferramentas 

pedagógicas digitais.      

Portanto, a corporificação tecnoautobiográfica revelou, as cadeias de mudanças 

advindas dos novos hábitos tecnológicos, além de denotar discernimento das 

necessidades contextuais de uso das tecnologias digitais impostas pela sociedade pós-

moderna. O processo de corporificação tecnoautobiográfico permitiu-nos, ainda, 

apreender como a relação discursiva entre a ressignificação da imagem de si e o relato 

da nova práxis pedagógica se estabeleu a partir dos encadeamentos narrativos de ruptura 

e de travessia no récit de vie em decorrência da opção pelo uso e adaptação às TDIC.  

Para além da influência do discurso tecnoautobiográfico, é na relação entre o 

real e o potencial que se constrói a imagem do professor desejado, e uma vez em 

perspectiva, essa imagem é alcançada quando esse professor, toma para si a missão de 

superar seus próprios desafios e tornar-se um profissional, quando não vanguardista, 

pelo menos atualizado com os tempos pós-modernos. Nessa perspectiva, a força motriz, 

que impele o sujeito à essa constante ressignificação da imagem de si, independe do 

fator geracional e se ancora no desejo de quebrar paradigmas e se aperfeiçoar  no uso 

das tecnologias digitais. Como pontua Maturana (2002) é o desejo que move o mundo. 

É o desejo que nos move ao desconhecido. 

Logo, em relação à constituição do habitus tecnológico podemos afirmar que os 

passos, estágios ou saltos no que tange à evolução de capacidades ou determinadas 

aptidões podem ser retardadas ou aceleradas devido a fatores ambientais, ou seja, elas 

dependem mais de questões contextuais que simplesmente idade de maturação do 

indivíduo (BRUNER, 2006). Sendo assim, ao contrário do que prevíamos 
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intuitivamente, a formação do habitus tecnológico depende menos do fator geracional e 

mais do capital social, cultural e econômico do professor. Estes, pois, são fatores 

determinantes para que o professor não só adquira novos artefatos tecnológicos, mas 

que, de fato, tenha aptidão e conhecimento suficiente para apreciá-lo e, por conseguinte, 

fazer um eficiente uso pedagógico dessa ferramenta.   

 Na pós-modernidade, a insígnia do professor revela-se no desejo de não parar de 

aprender nunca. Para além das vicissitudes que a atualização permanente significa nesse 

frenesi tecnológico significa, o professor busca sair do campo das conjecturas e 

promover uma práxis docente que visa a constantes descobertas, repletas de acertos e de 

desacertos. Tudo isso nos leva a afirmar que o professor pós-moderno é, sobretudo, um 

curioso e essa insígnia se revela no desejo de aprender e de se aperfeiçoar 

incessantemente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, L. M. B. de. Habitus, representações sociais e construção 
identitária dos professores de Maracanaú. 2005. 142 f. Tese (Doutorado em 
Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

ADORNO, Theodor W. Teoria da Semicultura. Revista Educação e Sociedade, 
Campinas, n. 56, ano XVII, p. 388-411,  dez. 1996, Disponivel em:<: 
http://adorno.planetaclix.pt/tadorno.htm.> Acesso em 24/06/2014.  

ALEVATO, H. Escola básica e suas revoluções necessárias: desafios à formação 
docente. In: PARENTE, C. da M. D. et all. (org.) A formação de professores e seus 
desafios frente às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Porto Alegre: Penso, 
2015. 

ALMEIDA, D.A. de. TIC e educação no Brasil: breve histórico e possibilidades atuais 
de apropriação. Pró-Discente: Caderno de Prod. Acad.-Cient. Progr. Pós-Grad. 
Educação, Vitória v. 15 n. 2 ago./dez. 2009. 

ALMEIDA; M. E. B.; VALENTE, J. A. Tecnologias e currículo: trajetórias 
convergentes ou divergentes? São Paulo: Paulus, 2011. 

AMHERDT, F. A hermenêutica bíblica. São Paulo: Loyola, 2006. 

AMOSSY, Ruth (Org.). Imagens de Si no Discurso: a construção do ethos. São Paulo: 
Contexto, 2011. 

AZEREDO, V. D. de. Decifra-me ou te devoro. Revista Filosofia, São Paulo, v. 88, jul. 
2013.  Disponível em: 
<:http://psiquecienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/88/artigo301148-1.asp.>Acesso 
em 20/11/2015. 

BAKHTIN, M. O autor e o herói. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BAKHTHIN, M. Marxismo e filosofia da Linguagem. São Paulo: EDITORA 
HUCITEC, 1981. 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

BATISTA, E. Formas de organização do trabalho: apontamentos para uma “anti-
sociologia do trabalho”. Aurora, Marília, v. 2 n. 2, jun. 2008.  

BARRETO, R,G. Tecnologia e educação: trabalho e formação docente. Educação e 
Sociedade, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1181-1201, set/dez, 2004. 

BIDO, J. M. Teoria da semicultura de Theodor W. Adorno: uma leitura do processo 
formativo com perspectiva na filosofia crítica. In: SINECT – SIMPÓSIO NACIONAL 
DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. INSTITUTO FEDERAL DO 
PARANÁ, IV, 2014, Paraná. Anais... Parána: Instituto Federal do Paraná, 2014. 

BELLONI, M.L. Mídia-Educação: contextos, histórias e interrogações. In: FANTIN, 
M.; RIVOLTELLA, P. C. Cultura digital e escola: pesquisa e formação de professores. 
Campinas, São Paulo: Papirus, 2012. 

BEMBEM , A. H.C.; COSTA,  P. L. V. A.  da Inteligência coletiva: um olhar sobre a 
produção de Pierre Lévy. Perspectivas em Ciência da Informação. Brasília, v.18, n.4, 
p.139-151, out./dez. 2013 



304 
 

 

BERGER, P.L. e LUCKMANN, T. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a 
orientação do homem moderno. Petrópolis: Vozes, 2004.  

BERTAUX, D. Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos. Natal/São Paulo: 
EDUFRN/Paulus, 2010. 

BOLÍVAR, A.; DOMINGO, J.; FERNÁNDEZ, M. La investigación biográfico-
narrativa em educación. Madrid: La Muralla S.A., 2001. 

BOIS, D.; AUSTRY, D. A emergência do paradigma do sensível. Revista 
@mbienteeducação, São Paulo, v. 1, n. 1, jan./jul. 2008. 

BOIS, D. Da fasciterapia à somato-psicopedagogia: análise biográfica do processo de 
surgimento de novas disciplinas. In: In: BOIS, Danis; JOSSO, Marie-Christine; 
HUMPICH, Marc (orgs.). Sujeito sensível e renovação do eu – as contribuições da 
Fasciaterapia e da Somato-psicopedagogia. São Paulo: Paulus, Centro Universitário São 
Camilo, 2008. 

BOIS, D; RUGIRA, J. M. Relação com o corpo e narrativa de vida. In: SOUZA, Elizeu 
Clementino de. (Org.) Autobiografias, Histórias de Vida e Formação: pesquisa e 
ensino. Porto Alegre, RS/Salvador, Bahia: EDIPUCRS/EDUNEB, 2006. 

BOIS, Danis; JOSSO, Marie-Christine; HUMPICH, Marc (orgs.). Sujeito sensível e 
renovação do eu – as contribuições da Fasciaterapia e da Somato-psicopedagogia. São 
Paulo: Paulus, Centro Universitário São Camilo, 2008. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo, Editora 
Zouk/Edusp, 2013. 

BOURDIEU. P. Coisas ditas. Tradução: Rita de Cássia da Silveira e Denise Moreno 
Pegorim. São Paulo: Brasiliense, 2004.  

BOURDIEU, P. O poder simbólico. 11.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 

BOURDIEU, P. Pierre Bourdieu entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2002.  

BOURDIEU, P. Questões de sociologia. Lisboa: Fim do século, [1983] 2003.  

BOURDIEU, P.; CHARTIER, R. O sociólogo e o historiador. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2012. 

BOURDIEU, P; PASSERON, J. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema 
de ensino. Petrópolis: Vozes, 2014. 

BRUNER, J. Fabricando histórias: direito, literatura, vida. São Paulo: Letra e Voz, 
2014. 

BRUNER, J. Sobre a teoria da instrução. São Paulo: Ph Editora, 2006. 

CARDOSO, M. N. F.; MAIA-VASCONCELOS, S. M. F. Novas fronteiras linguísticas: 
um estudo sobre o gênero autobiográfico, Eutomia-Revista Online de Literatura e 
Linguística da UFPE, Teresina, v. 2, p. 653-664, jan./jun. 2009. 

CARENZIO, A. Mídia e escola: representação dos professores e reflexão pra uma nova 
formação em mídia-educação. In: FANTIN, M.; RIVOLTELLA, P. C. Cultura digital 
e escola: pesquisa e formação de professores. Campinas, São Paulo: Papirus, 2002. 

CARVALHO, F.C. Interdiscurso, cenas de enunciação e ethos discursivo em canções de 
Ataulfo Alves. PERcursos Linguísticos, Vitória, v. 3 n. 1, edição especial, 2011. 



305 
 

 

CARVALHO, Isabel Cristina Moura.  Biografia, identidade e narrativa: elementos para 
uma análise hermenêutica, Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 9, n. 19, p. 
283-302, jul. 2003. 

CARVALHO, T. C. O professor de espanhol diante dos letramentos da web e a 
utilização dos gêneros digitais. In: ARAÚJO, J. C; DIEB, M.(Org.). Letramentos na 
Web: Gêneros, Interação e Ensino. Fortaleza: Edições UFC, 2009. 82-98p 

CASALI, A. Ética e tecnologia no currículo: fundamentos para políticas e práticas. In: 
VALLE, L.E.L.R. do; MATTOS, M.J.V.M.de; COSTA, J.W.da. Educação digital. 
Porto Alegre: Penso, 2013. 

CHARLOT, B. O professor na sociedade contemporânea: Um trabalho da contradição. 
Revista da Faeeba: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 30, p. 17-32 
jul./dez. 2008. 

CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking 
critical discourse analysis. Edimburgo: Edinburg University Press, 1999. 

CIRILO, C.J. Ethos e estilo em “O livro de Bernardo” de Manoel de Barros. Ao pé da 
letra, Recife, v. 13.1, jan./jun. 2011. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede - a era da informação: economia, sociedade e 
cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Política. CARDOSO, G; 
In: CASTELLS, M. A sociedade em rede: do conhecimento à acção política. Lisboa: 
Imprensa nacional; Casa da moeda, 2005. 

CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU, D. Dicionário de análise do discurso. São 
Paulo: Contexto, 2012. 

CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso: modo de organização. São Paulo: 
Contexto, 2009. 

CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Relatos de experiencia e investigación 
narrativa. In: LARROSA, Jorge. (Org.). Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa 
y educación. Barcelona: Editorial Laertes, 1995.  

COSCARELLI, C.V. Linkando as ideias dos textos. In: ARAÚJO, J. C. e DIEB, 
M.(Orgs). Letramentos na Web: gêneros, interação e ensino. Fortaleza: Edições UFC, 
2009, p. 13-20. 

COSTA, J. W. da e MATTOS, M.J.V.M.de. Utilização de recursos da Web 2.0 por 
professores de graduação no processo ensino-aprendizagem. In: VALLE, L.E.L.R. do; 
MATTOS, M.J.V.M.de; COSTA, J.W. da. Educação digital. Porto Alegre: Penso, 
2013. 

DEMO, P. Educação hoje: “Novas” tecnologias, pressões e oportunidades. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

DOMINICÉ, P. Histoire de vie, formation et production de savoir. In: ______. La 
formation biographique. Paris: Editions l'Harmattan, 2007  

DOMINICÉ, O processo de formação e alguns dos seus componentes relacionais. In: 
NÓVOA, A; FINGER, M. O método (auto)biográfico e a formação. (org.) Natal: 
EDUFRN, 2010. 

ECO, U. O nome da rosa. São Paulo: Circulo do Livro, 1989. p. 94-103 



306 
 

 

ECKERT-HOFF, B. M. Escritura de si e identidade: o sujeito-professor em formação. 
Campinas: Mercado de Letras, 2008. 

FABRE, M. Fazer de sua vida uma obra. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 27, 
n. 01, p.347-368, abr. 2011. 

FANTIN, M. ; RIVOLTELLA, P. C. Cultura digital e formação de professores: usos da 
mídia, práticas culturais e desafios educativos. In: FANTIN, M. ; RIVOLTELLA, P. C. 
Cultura digital e escola: pesquisa e formação de professores. Campinas, São Paulo: 
Papirus, 2012. 

FEENBERG, Andrew. O que é filosofia da tecnologia? In: CONFERÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA DE KOMADA, 1. 2003, Komada. Anais... Komada: Universidade 
de Komada, 2003. Disponível em: 
<:https://www.sfu.ca/~andrewf/Feenberg_OQueEFilosofiaDaTecnologia.pdf> Acesso 
em: 10/09/15 

FERRAROTTI, F. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, A; FINGER, 
M. O método (auto)biográfico e a formação. (org.) Natal: EDUFRN, 2010. 

FILGUEIRAS, E. M. Professores incluídos ou excluídos da sociedade do início do 
século xxi? In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: 
UNIVERSIDADE E PARTICIPAÇÃO 3, 2013, Rio de Janeiro. Anais... Rio de janeiro: 
UFRJ, 2013.  

FINO, C.N. Tecnologia e inovação na educação. 2º ciclo em ensino: Ciências da 
Educação IV. Funchal, PT: Universidade da Madeira. Centro de Ciências Sociais 
Departamento de Ciências da Educação, 2010. 

FONSECA, Cristina Mara França Pinto. A ressignificação da prática pedagógica 
através das tics. SynThesis Revista Digital FAPAM, Pará de Minas, n.3, p. 1-3, abr. 
2012. 

FONSECA, M. de J. M da. Introdução à hermenêutica de Paul Ricoeur. Revista do 
ISPV, Viseu, n. 36, p.1-27,  maio. 2009. Disponível em: 
<http://www.ipv.pt/millenium/Millenium36/3.pdf> Acesso em: 10/09/15 

FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: O que é um autor? Lisboa: Passagens, 2006.  

FIORINDO. P.P. Ethos: um percurso da retórica à análise do discurso. Revista 
Pandora Brasil, São Paulo, n. 47, out. 2012.  

FRIEDMAN, T.L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007. 

FREITAS, M.L.T. Narrativas de si em cena: a dramaturgia das interações no twitter. 
2015. 144f. Tese.(Doutorado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 

GADAMER, H. Verdade e método I: traços fundamentais de mais uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes, 1999. 
GALVÃO, A. Processo de formação das cores dos objetos. In: CONGRESSO 
NACIONAL DE DESIGN: DESENHANDO O FUTURO, 1, 2011, Bento Gonçalves. 
Anais... Bento Gonçalves: Universidade de Caxias do Sul, 2011. 



307 
 

 

GENTILINI, J.A. e SCARLATTO, E.C. Inovações no ensino e na formação continuada 
de professores: retrocessos, avanços e novas tendências. In: PARENTE, C. da M. D. ; 
VALLE, L.E.L.R.; MATTOS, M.J.V.M. de (org.); A formação de professores e seus 
desafios frente às mudanças sociais, políticas e tecnologias. Porto Alegre: Editora 
Penso, 2015.  

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Unesp, 
2002. 

GIDDENS, A. A vida em uma sociedade tradicional. In: ULRICH, B.; GIDDENS, A.; 
LASH, S. Modernização reflexiva. São Paulo: Unesp, 1997. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

GUIMARÃES, L. O repertório dinâmico das cores na mídia. In: XV ENCONTRO DA 
COMPÓS, 2006, Baurú. Anais... Baurú: Unesp, 2006. 

GRU-ZE ́EV, Ilan. A bildung e a teoria crítica na era da educação pós-moderna. Linhas 
Críticas, Brasília, v. 12, n. 22, p. 5-22, jan./jun. 2006.  

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

HOUOT, B. As novas tecnologias e a história da pedagogia no século XX. In: 
AVANZINI, G. Pedagogia atual: disciplinas e práticas. São Paulo: Edições Loyola, 
1999. 

HUMPICH, J. Mudança das representações e da relação com a afetividade no contato 
com o sensível: do homem-emotivo ao homem-movido. In: BOIS, Danis; JOSSO, 
Marie-Christine; HUMPICH, Marc (orgs.). Sujeito sensível e renovação do eu – as 
contribuições da Fasciaterapia e da Somato-psicopedagogia. São Paulo: Paulus, Centro 
Universitário São Camilo, 2008. 

JOSSO, M. As narrações do corpo nos relatos de vida e suas articulações com vários 
níveis de profundidade do cuidado do si. In: VICENTINI, P.; ABRAHÃO, M. H. 
(orgs). Sentidos, Potencialidades e uso da (auto)Biografia. São Paulo, Cultura 
Acadênmica Editora, 2010a. 

JOSSO, Marie-Christine. As narrações centradas sobre a formação durante a vida como 
desvelamento das formas e sentidos múltiplos de uma existencialidade singular-plural. 
Revista FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29. p.17-30, 
jan./jun. 2008. 

JOSSO, M. C. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. 
Educação, Porto Alegre, ano XXX, n. 3 v.63, p. 413-438, set./dez. 2007.  

JOSSO, M.C. Corpo biográfico: corpo falado e corpo que fala. Educ. Real., Porto 
Alegre, v. 37, n. 1, p. 19-31, jan./abr. 2012 

KAZTMAN, R. Impacto social de la incorporación de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en el sistema educativo. CEPAL: Série Políticas 
Sociales, Santiago de Chile, n.166, oct. 2010.  

KENSKI, V. M. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: 
Papirus, 2007.  

KENSKI, V. M. Tecnologias e tempo docentes. Campinas: Papirus, 2013. 



308 
 

 

KLEIN, Rejane. O discurso sobre as novas tecnologias e a subjetivação docente: a 
docência na rede. 2008. 187f.  Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação 
- Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.  

KURTZ, R. A expropriação do tempo. Folha de São Paulo, São Paulo, 3 de janeiro 
1999. Caderno Mais! Série autores. Disponível online em: <: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs03019903.htm >Acesso em: 14/11/15. 

KUSAHARA, M. Pensar diferenre: uma visão sobre a arte contemporânea japonesa 
com mídias digitais. In: DOMINGUES, D. Arte no século XXI: tecnologia, ciência e 
criatividade. São Paulo: Editora Unesp, 2003. 

LANDECK I, I. O educador de adultos no processo de reconhecimento de adquiridos 
experienciais: percursos singulares. Educação de jovens e adultos: das políticas às 
lógicas de ação. In: SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO EDUCAÇÃO, TRABALHO E 
MOVIMENTO SOCIAIS, 6, 2013, Lisboa. Anais... Lisboa: IE-UL, 2013. 

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira 
de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002. 

LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2014. 

LERAY, C. Historia de vida intercultural em formação de professores.  Revista da 
FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29, p. 43-50, 
jan./jun., 2008.  

LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora: novas exigências educacionais e 
profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998.  

LIMA, S. de C. Ensino de línguas mediado por computador: um ensino de línguas 
mediado por computador: um estudo das propostas de atividades online para estudo 
das propostas de atividades online para o ensino da compreensão e produção oral em o 
ensino da compreensão e produção oral em língua inglesa. 2012. 141f. Tese. 
(Doutorado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 

LOYOLA, M. A. Bourdieu e a sociologia (posfácio). In: BOURDIEU, P. Pierre 
Bourdieu entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 

MAGALHÃES, I. Gênero e discurso no Brasil. Discurso & Sociedade, Brasília, v. 3, 
n.4, mar. 2009. 

McLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: 
Cultrix, 1964.  

MAIA-VASCONCELOS, S. Penser l´ecole et la construction des savoirs étude 
menée auprès d´adolescentes cancéreux au brésil. 2003. 400f. Tese (Doctorat) - 
Sciénces de L´Education Université, Université de Nantes, Nantes, France, 2003. 

MAIA-VASCONCELOS, S., GOMES, D. S. e VIANA, I. R. Contar sua história de vida: 
uma estratégia para vencer o iletrismo. João Pessoa: Editora Universitária, 2008. 

MAIA-VASCONCELOS, S. Clínica do discurso: a arte da escuta. Fortaleza: Premium, 

2005. 



309 
 

 

MAIA-VASCONCELOS, S. Orthodoxie et hétérodoxie en récits de formation: une 
expérience brésilienne auprès de personnes âgées ayant repris l’école. Chemins de 
formation, 2014. No prelo. 

MACHADO, Ana Cláudia Teixeira. A ferramenta google docs: construção do 
conhecimentoatravés da interação e colaboração. Revista Científica de Educação a 
Distância, Santos, v. 12, n. 1, jun.2009.   

MAINGUENEAU, D. A propósito do ethos. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana 
Raquel; SALGADO, Luciana (Orgs.) Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2011, p. 
11-29. 

MAINGUENEAU. D. Análise de textos de comunicação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
2008a.  

MAINGUENEAU, D. Cenas da Enunciação. Curitiba: Criar Edições, 2006.  

MAINGUENEAU, D. Doze conceitos em análise do discurso. São Paulo: Parábola, 
2010. 

MAINGUENEAU, D. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, Ruth (org.). 
Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. p. 69-92. 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes & 
Editora da Unicamp, 1989. 

MAINGUENEAU, D. O contexto da obra literária. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 1995./2014 

MARCOS, M.L. Identidade narrativa e ética do reconhecimento. Études 
Ricoeuriennes / Ricoeur Studies, Lisboa, v. 12, n. 2, p.63-74, 2011. 

MARX, K; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. In: COUTINHO, C. N. et al. 
O Manifesto Comunista 150 anos depois. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Contraponto/Fundação Perseu Abramo, 1998.  

MARTINO, L.M.S. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, ambientes, redes. 
Petrópolis: Vozes, 2015. 

MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2002. 

MOURA, A. C. C. O fazer e o refletir entram em jogo. In: PONTES, A. L. e COSTA, 
M. A. R. Ensino de língua materna na perspectiva do discurso: uma contribuição 
para o professor. Fortaleza: Ed. Demócrito Rocha, 2008. 

MONTEIRO, A. C. L. Corpo-narrativa: considerações a partir de um corpo que dança.  
Pesquisas e Práticas Psicossociais, São João Del-Rei, v.6, n.2, ago./dez.2011.  

MENDONÇA, R.C.A.A. e PASSEGGI, M.C. Grupo reflexivo: um dispositivo 
pedagógico de formação em escola judicial. In: VICENTINI, P.P; SOUZA E.C. e 
PASSEGGI, M.C. Pesquisa (auto)biográfica: questões de ensino e formação. Curitiba: 
CRV, 2013. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 20. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  

MINAYO, M. C.de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em Saúde. São 
Paulo: Hucitec, 2014.  



310 
 

 

NARDINI , Mateus Roncada. Identificações de professores de língua estrangeira 
frente às novas tecnologias: uma análise discursiva. 2011. 147f.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação , Universidade São Francisco, 
Itatiba, 2011. 

NOVAIS, J de V. “Auto-retrato falado”. Construções e desconstruções de si. Latin 
American Journal of Fundamental Psychopathology On Line, São Paulo, v.4 n.2 
nov. 2007. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
03582007000200002&lng=pt&nrm=iso Acesso em  02/05/2015. 

OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

OLIVEIRA, A. L. de. A sociedade da informação do Brasil no paradigma 
tecnoeconômico, 2006. 149f.  Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade 
Federal do Paraná, Paraná, 2006. 

O’REILLY, M.C.R. de B. Formação de professores – tecnologia digital. In: PARENTE, 
C. da M. D. ; VALLE, L.E.L.R do; MATTOS, M.J.V.M de. A formação de 
professores e seus desafios frente às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. 
Porto Alegre: Penso, 2015. 

ORTEGA, P. R. Representaciones sobre el cambio en el uso de las TIC: relatos de vida 
de professores. Revista Iberoamericana de Educación, Madrid, n.65, p. 75-90, 
maio./ago. 2014.   

ORTIZ, R. (org.). Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática,1983. 

PAIVA, V.L.de O. Prefácio. In: ARAÚJO, J.C.; DIEB, M.; LIMA, S. de C. Línguas na 
Web: links entre ensino e aprendizagem. Ijuí: Ed. Unijuí, 2010. 

PASSEGGI, M.C. A experiência em formação. Educação, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 
147-156, maio/ago. 2011a  

PATRÍCIO, M. R. V.; GONÇALVES, V. M. B. G. Utilização Educativa do Facebook 
no Ensino Superior. In: CONFERENCE LEARNING AND TEACHING IN HIGHER 
EDUCATION, 1, Évora. Anais… Évora:  Universidade de Évora, 2010. Disponível em: 
<:https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/2879/4/7104.pdf>  Acesso em: 
15/12/15. 

PEREIRA, A.C. de O. e RIOS, J.A.P. Tornar-se professor universitário: histórias de 
vida, itinerâncias formativas e desenvolvimento profissional In: SOUZA, E.C. de S. ; 
PASSEGGI, M.da C.; VICENTINI, P.P. Pesquisa (auto)biográfica: trajetórias de 
formação e profissionalização. Curitiba: Editora CRV, 2013. 

PEREIRA, E. G. e OLIVEIRA, L.R. TIC na Educação: desafios e conflitos versus 
potencialidades pedagógicas com a WEB 2.0. In: SECOND CONFERÊNCIA IBÉRICA 
EM INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO COM TIC, 2, Instituto Politécnico de Bragança, 
2012, Bragança. Anais... Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2012. Disponível 
em: <: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19923> Acesso em: 
24/06/2014. 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre, Artmed, 
2000. 



311 
 

 

PINEAU, G. A autoformação no decurso da vida: entre a hetero e a ecoformação. In: 
NÓVOA, A; FINGER, M. O método (auto)biográfico e a formação. (org.) Natal: 
EDUFRN, 2010. 

PINEAU, G.; LEGRAND, J.-L. As histórias de vida. Natal: EDUFRN, 2012 

PORTO, T.M.E.P. As tecnologias estão na escola e agora, o que fazer com elas? In: 
FANTIN, M.; RIVOLTELLA, P. C. Cultura digital e escola: pesquisa e formação de 
professores. Campinas, São Paulo: Papirus, 2012. 

PROENÇA, S. P. B. Fundamentos dos mecanismos físicos de deformação e ruptura. 
São Carlos: Universidade de São Paulo (EESC-USP), 2001. Disponível em: 
<:http://www.set.eesc.usp.br/mdidatico/resist/SIAE2.0/aulas/apostilas/Aula1.pdf> 
Acesso em: 1º/11/15.  

QUERÉ, Nadine. Os vestígios da experiência – Para uma compreensão da engramagem 
corporal da história individual: o caminho de ressonância de um choque. In: BOIS, 
Danis; JOSSO, Marie-Christine; HUMPICH, Marc (orgs.). Sujeito sensível e 
renovação do eu: as contribuições da fasciaterapia e da somato-psicopedagogia. São 
Paulo: Paulus, Centro Universitário São Camilo, 2008. 

QUARTIERO, E.M. Formação continuada de professores nos núcleos de tecnologia 
educacional: conteúdos e metodologia. In: FANTIN, M.; RIVOLTELLA, P. C. Cultura 
digital e escola: pesquisa e formação de professores. Campinas, São Paulo: Papirus, 
2012. 

RIBEIRO, A.E. Hipertexto e Vannevar Bush: um exame de paternidade. Inf. & Soc.: 
Est., João Pessoa, v.18, n.3, p. 45-58, set./dez. 2008 

RICOUER, P. Tempo e narrativa: (tomo I). São Paulo: Papirus, 1994.  

RICOEUR, P. Tempo e narrativa: (tomo II). São Paulo: Papirus, 1995.  

RICOEUR, P. Tempo e narrativa: (tomo III). São Paulo: Papirus, 1997 

RICOEUR, P. Soi-même comme un autre, Paris: Seuil, 1990. 

RICOEUR, P. A identidade narrativa e o problema da identidade pessoal. Arquipélago, 
Lisboa, n. 7, p. 177-194, 2000a 

RICOEUR, P. Do texto à acção: ensaios de hermenêutica II. Porto: Rés-Editora, 2000b 

RIVOLTELLA, P. C. Formar a competência midiática: Novas formas de consumo e 
perspectivas educativas. Comunicar, Huelva, v. XIII, n. 25, v. 2, oct. 2005. 

REBOUL, O. Les fins de l’ éducation. Les études philosophiques: Actes du Colloque 
International de Royaumont, Paris, 2, abr/jun.1973 

ROSA, J.G. Grande sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

ROMERO, R.; GARAY, R.P. Epifanía y Poema en Prosa: el livro do desassossego de 
FernandoPessoa/Bernardo Soares). Forma breve, Aveiro, v.2, p. 71-80, 2004 

RUIZ, E. M. S. D. O discurso acadêmico sobre o professor na era digital. RELIN, Belo 
Horizonte, v. 24, n. 1, jun.2016. 

SALDANHA, L.C.D. A teleaula em questão. # Tear-Revista de Educação Ciência e 
Tecnologia, Canoas, v.2, n. 2, p. 1-13, 2013. 

SANTOS, B. de S. Os processos da Globalização. In: SANTOS, B. de S. (Org.) A 
globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002.  



312 
 

 

SANTOS, C.B. O corpo biográfico: experiências formadoras dentro de um grupo de 
pesquisa. In: OLIVEIRA, V.F. Redes imaginários e processos formativos: olhares 
ressignificados.Curitiba: CRV, 2014. 

SANTOS, J. F. dos. O que é Pós-Moderno. Editora Brasiliense. São Paulo, 2002. 

SAYAD, A. Le V. Idade mídia: a comunicação reinventada na escola. São Paulo: 
Aleph, 2011. 

SCHIFFL, D. Um estudo sobre o uso da calculadora no ensino de matemática. 2006. 
133f. Dissertação (Mestrado profissionalizante em ensino da matemática) - Centro 
Universitário Franciscano, Santa Maria, 2006. 

SERRANO, A.; MARTINEZ, E. La brecha digital: mitos y realidades, mexicali – Baja 
California: Editorial UABC, 2003. 

SETTON, M. da G. J. S. A Teoria do Habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 
contemporânea. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 20, maio/ago. 
2002. 

SILVA, A. P.; BARROS, C. R.; NOGUEIRA, M. L. M.; BARROS V. A. de. Conte-me 
sua história”: reflexões sobre o método de História de Vida. Mosaico-estudo em 
psicologia, Belo Horizonte, v. I, n.1, p. 25-35, 2007. 

SILVA, E.G. A “volta” de um gênero híbrido e assaz historiográfico – Biografia 
Revista Cantareira, Niterói, v.15, jul./dez.2011. 

SILVA, F. das C.R. da e MENDES, B.M.M. (Auto)biografia, pesquisa e formação: 
aproximações epistemológicas. In:  ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
DA UFPI, 5.,  2009, Teresina. Anais... Teresina: EDUFPI, 2009.   

SILVA, G. R. O luto materno em narrativas de vida e de morte: uma abordagem 
sociológico-discursiva da perda. 2015. 188f. Tese. (Doutorado em Linguística) - 
Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
2015. 

SILVA, L de O. Estágio supervisionado com uso de ambientes virtuais: 
possibilidades colaborativas. 2013. 192f. Tese. (Doutorado em Linguística Aplicada) 
Faculdade de Letras da UFMG, Belo Horizonte, 2013. 

SILVA, Vergas Vitória Andrade da, TAKEUTI, Norma Missae. Quão romance é minha 
vida amorosa: namoro virtual e narrativas. Cronos R. Pós-Grad. Ci. Soc. da UFRN, 
Natal, v. 12, n.2, p. 96-114, jul./dez. 2011.   

SIQUEIRA, K.A. de. Ortodoxia e heterodoxia nos relatos do sujeito coletivo mulher 
vítima de violência doméstica: amar a si mesmo como ao próximo. 2014. 162f. Tese. 
(Doutorado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 

SNIDER, I. Ame-os ou deixe-os: navegando no panorama de letramentos em tempos 
digitais. In. : ARAÚJO, J. C; DIEB, M.(Org.). Letramentos na Web: Gêneros, 
Interação e Ensino. Fortaleza: Edições UFC, 2009.  

SOUSA, J. M.; FINO, C. N. (2008). As TIC abrindo caminho a um novo paradigma 
educacional. Revista Educação & Cultura Contemporânea, Rio de Janeiro, v.5, n.10, 
1º Semestre, p.11-26, 2008.  



313 
 

 

SOUZA, E. C. de e PASSEGGI, M. da C. Dossiê (Auto)Biografia e Educação: Pesquisa 
E Práticas de Formação. Apresentação. Educação em revista, Belo Horizonte, v.27, 
n.1, p. 327-332, jun. 2011. 

TAVARES, V. M. C. As novas exigências do letramento e a construção de um 
ambiente propício ao ensino de leitura. In: ARAÚJO, J.C. & DIEB, M. Letramentos na 
Web. Fortaleza: Edições UFC, 2009. 

TAYLOR, F.W. Princípios de administração científica. São Paulo: Editora Atlas, 
1990. 

TEIXEIRA, Lucia. Sou, então, pintura: em torno de auto-retratos de Iberê Camargo. 
Alea estudos neo latinos, Rio de Janeiro, v.7, n.1, p. 123-138, ago. 2005.  

TEVES, N. A educação como direito da pessoa. Corpus et Scientia. Rio de Janeiro, v.1 
n.1, p. 00-00, jul./dez. 2005.  

TEZZA, C. A construção das vozes no romance. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 
DIALOGISMO: CEM ANOS DE BAKHTIN, 1995, São Paulo. Anais... São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1995. Disponível em: 
<:http://www.cristovaotezza.com.br/textos/palestras/p_vozesromance.htm >Acesso em: 
07/07/15. 

TOFFLER, A. Choque do futuro. Lisboa: Livros do Brasil, 1970. 

TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em Ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Ática, 1987. 

UNESCO. Padrões de competência em TIC para professores. Marco político. 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Paris: 
UNESCO, 2008 

UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento. Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura – Paris: Ediciones UNESCO, 2005. 

UYENO, A identidade e o ethos na escrita de professores: uma escrita (in)tangível de 
Si. R. Língua & Literatura, Frederico Westphalen ,v. 12, n. 19, p. 27-46, dez. 2010 

VAGULA, E. Redes sociais e colaboração: o uso do Facebook como ferramenta de 
aprendizagem no parfor. In:  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO -  ANPED SUL,10.,  2014. Florianópolis. Anais... 
Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 2014.  

VALLE, L.E.L.R do; MATTOS, M.J.V.M de. A formação de professores e seus 
desafios frente às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Porto Alegre: Penso, 
2015. 

VEJMELKA, Marcel. A travessia perigosa: Grande sertão: veredas e Doutor Fausto em 
leitura dialógica. Estudos avançados, v.23, n. 65, p. 299-315, 2009 

VIANA, I. R. A organização da sequência narrativa em récits de vie. 2012. 103 f. 
Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 

XAVIER, A.C. Identidade docente na era do letramento digital: aspectos técnicos, 
éticos e estéticos. In: SIMPÓSIO DE HIPERTEXTO.UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO,2.,  2008. Anais... Teresina: Universidade Federal de Pernambuco, 
2008. Disponível em: <:https://www.ufpe.br/nehte/simposio2008/anais/Antonio-Carlos-
Xavier.pdf >Acesso em: 12/08/2015. 



314 
 

 

XAVIER, A. C. A era do hipertexto: linguagem e tecnologia. Recife: Ed. Universitária 
da UFPE, 2009. 

 


