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Resumo 
 
Este trabalho se desenvolve a partir das relações entre o referencial teórico da cibercultura e a 
problemática da identidade do professor, a cultura escolar e as ações docentes com as 
tecnologias digitais na escola. Dados empíricos de pesquisa de caráter etnográfico são 
descritos e analisados a partir desse referencial teórico e do conceito de conhecimento digital. 
Indica-se que o domínio do conhecimento digital possibilita ao professor manipular hardware 
e software de forma inovadora e promover mudanças culturais em seu fazer e na instituição 
escola em linha com o paradigma da cibercultura. Isso indica novos traços identitários do 
professor e novas práticas com tecnologias digitais na escola sem, no entanto, esgotar as 
possibilidades desse processo de reposicionamento do docente diante dos tempos de transição 
em que vive. 
Palavras-chaves: Cibercultura; professor; identidade. 
 

Abstract 
 
This paper was developed based on the relation among the ciberculture theoretical perspective 
and the issues of teachers' identity, school traditions and teachers' use of information and 
communication technologies at school. Empirical data from an ethnography based research is 
described and analyzed based also on the concept of digital knowledge. It is indicated that the 
mastership of the digital knowledge by the teacher allows her to manipulate hardware and 
software in innovative ways and also it allows her to promote cultural changes in her 
professional practice and at the school in line with the ciberculture perspective. Such 
occurrences indicate aspects of teachers' new identity and her use of digital technologies to 
teach without, however, closing the possibilities of a process in which the teacher finds new 
ways to act within the transition times in which she lives.   
Key-words: Ciberculture; teachers; identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A fim de situar o primeiro eixo da problemática associada ao objeto de análise deste 

artigo, inicio com duas citações relativas à questão da identidade do professor na 

contemporaneidade. A primeira tomo emprestada de Perrenoud, que cita Huberman ao retratar 

um professor angustiado que se indaga “Quem sou eu? O que faço nessa profissão? Será que 

tudo isso é válido? Sou capaz de ensinar sem perder minha alma?” (2002, p. 172). Perguntas 

que ecoam junto a Nóvoa, para quem “os professores encontram-se numa encruzilhada: Os 

tempos são para refazer identidades. A adesão a novos valores pode facilitar  a redução das 

margens de ambiguidade que  afectam hoje a profissão docente. E contribuir para  que os 

professores voltem  a sentir-se bem em sua pele...” (1999, p.29).  

 Estabeleço o segundo eixo da problemática retornando a Perrenoud ao tratar do 

impacto das tecnologias digitais no fazer – e na identidade – do professor. O autor endossa a 

crença de que é dever do professor se inserir no universo dos seus alunos que já nascem em 

uma cultura em que se clica, afirmando que “nada dizer a respeito das novas tecnologias em 

um referencial de formação continua ou inicial [de professores] seria indefensável” ( 2000, 

p.126). 

 E, por fim, delineio o terceiro eixo a partir das formulações de Leander (2007) ao 

argumentar que os elementos espaço-temporais da tradição da escola constituem elementos 

extremamente limitadores das possibilidades de professores articularem, novamente 

parafraseando Perrenoud,  um novo fazer – e, portanto uma nova identidade – que incorpore 

as tecnologias digitais no ensino escolar. Para Leander, predominam na cultura escolar:  a) 

atividades sequenciais em que todos seguem o mesmo ritmo; b) planos bem estruturados e 

sequenciais que precedem materiais e atividades; c) um espaço único para a realização de 

cada tarefa; materiais impressos são a primeira e principal fonte de informação; d) o uso da 

internet é controlado e destina-se prioritariamente à busca de informação e não à 

comunicação.  

 O autor considera que tais características antagonizam com a natureza das tecnologias 

digitais e da cibercultura, configurando-se dessa forma um contraste com os elementos 

anteriormente citados por Leander, ao tratar da “tradição escolar”, e a cibercultura, nos 

seguintes termos: a) atividades simultâneas é a norma, vista como prática social e sem o 

caráter de problema a ser evitado; b) planos são desenvolvidos ao longo da atividade e 

participantes buscam materiais e articulam atividades ao longo do processo; c) múltiplos 

espaços é norma, e as trocas ocorrem de forma relacional através dos espaços; d) processos de 
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decisão sobre confiabilidade e responsabilidade no uso da internet são integrados às rotinas da 

prática de navegação, e a comunicação e a busca de informação ocorrem de forma fortemente 

integrada. Leander concluiu indicando a necessidade de professores reimaginarem e 

refazerem a prática escolar como prática espacial, em linha com a natureza e as características 

das tecnologias digitais e da cibercultura e em forte contraste com as “tradições escolares”. 

 
  
2 DADOS EMPÍRICOS 
 
 Descrevo a seguir ocorrências do campo documentadas ao longo das atividades de um 

projeto de extensão sob minha coordenação voltado ao uso das tecnologias digitais na escola a 

partir de uma temática ambiental e da metodologia de projetos. As observações ocorreram ao 

longo do desenvolvimento de pesquisa etnográfica em laboratórios de informática de escolas 

públicas da periferia de uma capital da região nordeste do país. Trato aqui do caso de um 

professor que tomou a iniciativa de me procurar afirmando desejar integrar o projeto, o que 

ocorreu no ano letivo de 2009. Desde o início das atividade o professor rompeu com a 

tradição dos grupos organizados por séries e por sala de aula. Convidou alunos de qualquer 

turma a participar do projeto, desde que estivessem interessados em desenvolver atividades no 

laboratório de informática dentro da temática ambiental (havia a opção de trabalhar apenas 

com uma turma da escola, por exemplo, 7a série A, mas o professor preferiu organizar o 

grupo de alunos a partir do manifesto interesse deles). Formou-se um grupo inicial de 18 

alunos, do qual restaram seis no momento de finalização das atividades do projeto na escola. 

Os que abandonaram o projeto não sofreram qualquer tipo de penalidade escolar formal (não 

houve perda de nota ou de presença).   

 No laboratório a figura do professor se diluiu, contrastando com a típica centralidade 

associada ao fazer profissional do docente. Após a fase de ambientação com as 

particularidades do projeto a ser desenvolvido (objetivos, metodologia, ferramentas 

disponíveis), alunos passaram a se organizar em duplas ou trabalharam individualmente nos 

computadores, inicialmente buscando conteúdos na Internet que pudessem colaborar para 

uma melhor compreensão do objeto principal de estudo, um rio poluído que corta a cidade. 

Não havia sincronicidade ou linearidade nessas atividades e o professor permitia que cada 

aluno trabalhasse segundo seu próprio ritmo e interesse. Como a centralidade do professor foi 

diluída, ele tornou-se também um pesquisador e navegava pela Internet ao lado dos alunos 

durante as atividades no laboratório da escola. Esse navegar consistia em diversas buscas, 

algumas bem sucedidas, muitas infrutíferas, de conteúdos de texto, imagens (fotografias e 
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ilustrações diversas como tabelas, mapas e gráficos) e vídeos e exploração de funções e 

possibilidade de uso de novos softwares em linha com os objetivos e atividades do projeto. 

Alunos e professor acessavam materiais na Internet e, quando julgavam adequados, 

guardavam alguns materiais, ou parte deles, em uma pasta do projeto criada em cada 

computador de trabalho. Eles também participaram de um chat (bate-papo virtual) com alunos 

de outra escola pública do interior do estado que integrava o projeto, estabelecendo 

comunicações sobre conteúdos da temática ambiental e também de caráter mais pessoal, com 

troca de e-mails, número de telefone. Ao enfrentar dúvidas e dificuldades alguns alunos 

pediam ajuda ao professor, que em geral atendia aos chamados e solucionava as dificuldades. 

Nesse processo, alunos desenvolviam algumas novas habilidades, seja aprimorando a 

digitação, descobrindo ferramentas básicas do processador de textos (como o uso do corretor 

ortográfico e de novas fontes), explorando recursos de produção de conteúdos para a web 

(construção de hiperlinks entre textos e figuras de um documento de texto tipo doc e outros 

materiais da internet, como um web site), explorando novas ferramentas e software (gravação 

e edição de áudio e vídeo, mapeamento geográfico, slides animados).  

 Ao longo do tempo, alunos começaram a solicitar também a ajuda de uma aluna que, 

aos poucos,  tornou-se a “monitora do projeto”, como então passou a ser chamada 

informalmente por todos. O professor utilizou o software gratuito GoogleEarth para mapear e 

planejar uma aula de campo percorrendo alguns trechos do rio em estudo. A aula de campo foi 

realizada fora do horário escolar, em um sábado pela manhã, e contou com a participação 

voluntária dos alunos participantes e  outros professores da escola. Não foi atribuída nota ou 

presença a nenhuma das atividades do projeto.  

 Ao longo das atividades alunos conversavam com o professor sobre os rumos do 

projeto e articulavam os conteúdos que iriam constituir um web site sobre o rio pesquisado.  

O web site desenvolvido contém textos, imagens, vídeos produzidos pelos alunos e pelo 

professor (a página inicial foi elaborada pelo próprio professor, outras foram conjuntamente 

elaboradas por todos e algumas foram elaboradas apenas pelos alunos, sem a participação 

direta do professor). O web site está disponível na Internet (ver Figura 1) e foi apresentado a 

outras turmas e professores da escola, que se reuniram no laboratório de informática. A 

apresentação foi feita pela aluna monitora e pelo professor (ver Figura 2).  
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Figura 1. Imagem mostra web site desenvolvido pela equipe com o vídeo produzido pelo professor através da 
manipulação criativa de diversos softwares gratuitos a fim de tirar melhor proveito dos programas e atingir o 
objetivo desejado. 

 
Figura 2. A aluna monitora (sentada ao lado do projetor) apresenta o projeto a alunos e professores de outras 
turmas. O professor (sentado ao chão) acompanha a atividade.   
 

 Ao longo das atividades o professor se propôs a produzir um vídeo do percurso da 

visita de campo ao longo de um rio estudado pela turma utilizando os recursos de navegação 

espacial por imagens de satélite do programa GoogleEarth para disponibilização no web site. 

No entanto, constatou  que tal recurso de geração de vídeo estava disponível apenas  na 

versão PRO (profissional, comercializada). Delineou, então, uma estratégia que lhe permitiu 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 
 

atingir seu objetivo de forma alternativa. Utilizou um software de gravação de navegação em 

tela do tipo Camtasia Studio para registrar em tempo real as imagens do rio exibidas no 

programa GoogleEarth . Tal estratégia gerou um vídeo, bem próximo do resultado que teria 

alcançado com a versão PRO do programa do Google. O professor apresentou o vídeo de 

forma entusiasmada e relatou aos alunos sua experiências e os caminhos alternativos que 

havia trilhado para chegar àquele resultado. O material está disponível no web site 

desenvolvido .  

 
 
3 ANÁLISE 
 
 O relato da experiência do professor permite nos distanciarmos da perspectiva que 

parece insistir em uma visão totalizante da escola como instituição retrógrada, conversadora, 

fechada e avessa ao “mundo real” em que o professor aparece como refém desse contexto, 

portanto, um profissional que “ficou para trás”. A pesquisa de cunho etnográfico, ao se 

aproximar e de debruçar sobre o cotidiano das atividades de desenvolvimento de um projeto 

de aprendizagem no laboratório de uma escola pública, indica outras ocorrências que 

contrastam com tal visão totalizante, ainda que não tenha a pretensão de sugerir uma 

generalização para um universo que, sabemos, é vasto e heterogêneo. Então vejamos como as 

ações desse professor se aproximam de princípios-chave da cibercultura e, assim, indicam 

novos traços identitários desse docente e, por conseguinte, novos nuances da cultura escolar.    

 Lemos (2010) identifica três leis da cibercultura: emissão, conexão e reconfiguração. 

Por emissão o autor indica a prática crescente do “faça você mesmo”, muito clara, por 

exemplo, nos milhares de vídeos postados por brasileiros das mais diversas classes sociais em 

web sites hoje bastante populares, como o YouTube. Com acesso a câmeras e telefones 

celulares de relativo baixo custo, tornou-se possível produzir vídeos e compartilhar os 

conteúdos através da internet. Dessa forma, como aponta o autor, o polo da emissão, 

tradicionalmente associado aos grandes veículos de comunicação de massa, democratizou-se, 

permitindo que muitos emitam para muitos.  

 A segunda lei relaciona-se ao princípio de conexão. Não basta produzir conteúdos 

(vídeos, blogs, podcasts, chats, etc.), mas é preciso compartilhar através das conexões, 

permitidas pelas redes, entre indivíduos, máquinas e objetos.  A  liberação da emissão e a 

difusão em rede levam, segundo Lemos, à terceira lei da cibercultura, a reconfiguração de 

práticas sociais, instituições e modalidades midiáticas. Segundo o autor isso se traduz em 

“novas formas de consumo de bens culturais, novas formatos de produção de bens simbólicos, 
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novas visões sobre propriedade e autoria, personalização e massificação” (op. cit.).  

 A análise dos dados empíricos permite identificar ocorrências que se aproximam das 

três leis citadas por Lemos. Percebe-se a liberação do polo da emissão na medida em que o 

professor e os alunos tornaram-se também produtores de conteúdos (textos, imagens, vídeos) 

disponibilizados na internet. O compartilhamento desses materiais na rede, por sua vez, 

relaciona-se com a segunda lei da conexão, que também se refere à comunicação estabelecida 

com a outra escola participante através da realização do chat. No entanto, as ocorrências mais 

significativas, no que se refere ao fazer e à identidade do professor, relacionam-se à terceira 

lei proposta pelo autor, em particular a reconfiguração de práticas sociais e de instituições.  

 Em primeiro lugar, o “modo de produção” do conhecimento no caso  pesquisado 

tornou-se descentralizado, com uma alternância entre professor e alunos na busca, seleção e 

elaboração das informações e conteúdos digitais acessados através das redes, para além dos 

conteúdos tradicionais do livro didático e dos currículos nacionais obrigatórios. O laboratório, 

a vizinhança do rio estudado e a internet tornaram-se espaço de exploração e de aprendizagem 

sem uma hierarquia muito clara, tendo ocorrido de forma simultânea em alguns momentos. É 

possível atribuir parte significativa dessas ocorrências de mudança cultural e institucional ao 

papel e às ações do professor aqui retratado.   Mas cabe perguntar em que medida pode-

se associar tais ações a uma mudança identitária do mestre. Ou seja, onde encontrar respostas 

para a problemática apresentada na abertura desse artigo?  

O uso criativo feito pelo professor do software para suprir as limitações do 

GoogleEarth nos fornece algumas pistas importantes. Tal ocorrência, segundo formulação 

proposta em trabalho anterior  (BORGES NETO e RODRIGUES, 2009) indica que o 

professor possui “conhecimento digital” e pode ser considerado um incluído digital. No 

referido artigo proponho que “considera-se que sujeito esteja 'incluído digitalmente' quando 

possuir um conhecimento digital, ou seja, tiver um domínio ou maestria do manejo de 

tecnologias digitais (o saber digital) e conseguir saber fazer as transposições necessárias (o 

conhecimento)” (p. 354).  

 A transposição que indica o conhecimento digital do professor ocorreu ao utilizar o 

software Camtasia Studio para fins não estabelecidos inicialmente pelo fabricante do produto, 

qual seja, sua utilização para suprir uma deficiência da versão gratuita do software 

GoogleEarth, no caso a captura das imagens de satélite em formato de vídeo para ser 

disponibilizado na internet. O professor construiu essa utilização alternativa e demonstrou, ao 

relatar o procedimento aos alunos, uma meta-cognição sobre tal operação, ocorrência em que 

o “sujeito produz uma memória do processo e tem a capacidade de repetir tal operação e de 
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compartilhar essa transposição com outros, para que aqueles também façam o mesmo 

percurso e atinjam o mesmo resultado” (idem, p. 354). Dessa forma, podemos caracterizá-lo 

como um ciber-professor, que possui conhecimento digital.  

 Isso nos permite inferir que o domínio do conhecimento digital possibilita a esse 

professor não apenas manipular hardware e software de maneira inovadora, mas deflagrar 

ações, nesse caso em sua atuação como ciber-professor, que indicam importantes mudanças 

culturais em seu fazer e na instituição escola em linha com o paradigma da cibercultura. Tal 

atuação indica novos traços identitários do professor sem, no entanto, esgotar as 

possibilidades desse processo de reposicionamento do mestre diante dos tempos de transição 

em que vive. Destacam-se, dessa forma, a ação do professor para privilegiar novos espaços, 

formas e dinâmicas de aprendizagem para além da tradição da sala de aula, dos conteúdos 

impressos, da linearidade e da sequencialidade, da homogeneização do processo de 

aprendizagem dos alunos e da centralidade docente nesse processo.     

 Essas ocorrências indicam que o professor pode promover a ampliação das fronteiras 

do espaço e tempo da escola, dado seu caráter flexível, aproximando-as de diversas 

proposições de Leander em linha com a cibercultura. Tais ocorrências, portanto, contrastam 

com a perspectiva mais enrijecida da cultura escolar apresentada pelo autor, questionado-a. 

Delineiam-se, também, novos traços identitários do professor em sua atuação escolar quando 

esse parece, retomando respectivamente as citações de Perrenoud e de Nóvoa, se “conectar 

com sua alma” (op. cit.) e “se sentir bem” (op. cit.) ao desenvolver uma atividade para a qual 

tomou a iniciativa e se dedicou com afinco. 

 
4 CONCLUSÃO 
 
 Este trabalho indica ocorrências importantes que permitem relativizar a ideia de 

passividade e/ou resistência do professor diante das tecnologias digitais e de descompasso 

entre a escola e a contemporaneidade sem, no entanto, incorrer em uma visão romântica ou 

acrítica sobre a complexa realidade de professores e escolas ao enfrentar tais desafios. Vale 

ressaltar novamente o caráter localizado do estudo, mas que também permite visualizar outros 

professores que hoje atuam de forma semelhante conforme relatos de outros pesquisadores 

que atuam nessa área. É certo, dessa forma, que muitos professores e escolas ainda encontram 

muitas dificuldades para produzir respostas satisfatórias às grandes demandas colocadas pelas 

mudanças paradigmáticas acarretadas pela cibercultura. A experiência do professor aqui 

analisada nos permite avançar em algumas frentes. Verificam-se desdobramentos associados 

ao desenvolvimento do conhecimento digital pelos mestres, pois tal conhecimento lhes 
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permite construir novas experiências não apenas no que se refere à utilização das tecnologias 

de informação e de comunicação no processo de ensino a aprendizagem escolar, mas também 

em relação a diversas ações na escola, com os alunos, que se encontram mais em linha com a 

cultura do clicar a que se refere Perrenoud.  Trata-se, sem dúvidas, de uma perspectiva 

bastante promissora.     
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