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Eixo Temático: 18. Formação de Professores. Memória e Narrativas.

Resumo: é preciso “novos” caminhos para a formação de professores que possam lidar com as novas
gerações que chegam às universidades. Nesta direção, esse artigo apresenta os resultados da pesquisa
realizada com docentes e discentes do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB/Campus XVII. O objetivo foi analisar como esses sujeitos se relacionam com as novas linguagens
digitais no processo de formação. A pesquisa privilegiou a abordagem qualitativa por meio de entrevistas
semiestruturadas e observação. Os ressultados apontam: a presença das TICs no curso de Pedagogia é
uma experiência em desenvolvimento; discentes e docentes, em relação a essas novas linguagens
precisam aprender juntos; por fim, ressaltamos a necessidade da formação tecnológica do professor para
que este saiba usar pedagogicamente as ferramentas digitais da cibercultura no desenvolvimento da
formação docente.

Palavras-chave: Formação docente. Linguagens digitais. Mediação pedagógica.

Resumen: necesitamos "nuevas" maneras de entrenar a los profesores que puedan hacer frente a las
nuevas generaciones que vienen a las universidades. En este sentido, el presente trabajo presenta los
resultados de la investigación llevada a cabo con los profesores y alumnos de la Facultad de Educación de
la Universidad de Bahia - UNEB / Campus XVII. El objetivo fue analizar cómo estos temas se relacionan
con los nuevos lenguajes digitales en el proceso de formación. La investigación se centró enfoque
cualitativo a través de entrevistas semi-estructuradas y observación. El punto ressultados: la presencia de
las TIC en curso de pedagogía es una experiencia de desarrollo, los estudiantes y los profesores en
relación con estos nuevos lenguajes que aprender juntos, y por último, destacar la necesidad de la
formación del profesorado en la tecnología para que sepa cómo utilizar el pedagógicamente herramientas
digitales del ciberespacio en el desarrollo de la formación docente.

Palabras clave: Formación del profesorado. Lenguajes digitales. Capacitación en mediación.

Docentes e discentes + (e não versus) tecnologias: uma relação necessária!
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Segundo Libâneo (1998), as novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos de formação
um professor que seja capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade da informação e do
conhecimento. As transformações pelas quais passa a sociedade contemporânea (transformações de
ordem política, econômica, social, tecnológica) interferem inevitavelmente nas práticas de ensino das
escolas, universidades e centros de formação. Essas passam a enfrentar “novos desafios”, pois precisam
pensar na formação de novos cidadãos, capazes de pensar e viver esta nova realidade, conscientes dos
papéis que ‘o agora’ lhes exige.

Entretanto, sabemos que a presença das ferramentas digitais do ciberespaço/da cibercultura na escola,
bem como na universidade, ainda é incipiente. De acordo com Tardy (1976), essa presença ainda recente
das novas linguagens digitais no âmbito da escola e da universidade faz criar uma situação inédita e
incômoda para os professores. Uma vez que, do ponto de vista cultural e pedagógico, muitas vezes o
docente se vê, em relação aos estudantes, um ‘pré-tecnológico’. A esse respeito, Tardy (1976) se
posiciona:

Os alunos têm um conhecimento das mensagens visuais e uma familiaridade no
que respeita a elas [as tecnologias em geral] que os adultos não têm. Além do
mais, a nova geração nasceu num universo invadido pela imagem: esta sempre fez
parte de seu horizonte cultural. Em contrapartida, os adultos que desejam
interessar-se seriamente pelas imagens são obrigados a fazer uma verdadeira
conversão mental e vivem dolorosamente um processo laborioso de aculturação.
(TARDY, 1976, p. 26)

Em sintonia com as palavras de Tardy (1976), figura o depoimento de duas professoras de Pedagogia do
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – DCHT XVII. Ao falarem sobre como experienciam às
tecnologias na universidade, descrevem como vêem a relação professor-aluno no que diz respeito às
formas como se envolvem com as ferramentas da cibercultura/do ciberespaço:

[...] Professores e alunos ainda estão aprendendo a utilizar as TICs. (MARIANA,
professora de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

Em relação ao DCHT XVII percebo o seguinte: enquanto instituição, a UNEB até
que fornece os equipamentos necessários aos seus professores, alunos e
funcionários, mas, quem detém o domínio dessa tecnologia é o aluno, porém quem
tem o domínio da reflexão é o professor. Tenho alunos que fazem verdadeiro
trabalho artístico nos slides de apresentação, domina todos os recursos do
computador e de celular, mas na hora da apresentação falta o raciocínio crítico, a
reflexão necessária para construção do conhecimento. Durante a apresentação de
trabalho lê os slides, mas não traz a reflexão desses slides, não produz ideias. Já o
professor, apresenta seu conhecimento, discute autores, traz reflexão, raciocínio e
visão de mundo interpretada pela sua subjetividade, mas permanece preso a
exposição de aulas tradicionais, leituras de apostilas, com utilização muito restrita
e básica das TIC’s. (CECÍLIA, professora de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

Como evidenciamos na fala da segunda professora, embora a inserção das tecnologias na educação seja
algo relativamente novo, a UNEB/Campus XVII disponibiliza aos professores, alunos e funcionários as
ferramentas do ciberespaço/da cibercultura. Essa professora afirma que nem sempre o professor tem as
habilidades necessárias para fazer uso pedagógico das mesmas em seus fazeres na universidade
(desenvolvimento das aulas, realização de projetos de extensão, desenvolvimento de pesquisas).
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Neste sentido, faz-se oportuno lembrar que ser informado e/ou saber sobre nem sempre é o mesmo que
saber fazer, ficando evidente que informação não é sinônimo direto de formação, de prática. Deste modo,
as experiências dos estudantes com as novas linguagens digitais estão em um plano de vivência que nem
sempre gera interação para a produção do conhecimento, como é caso do Facebook e demais redes
sociais, por exemplo, ferramentas com as quais grande parte dos estudantes tem afinidade, mas que, na
maioria das vezes, as usam equivocadamente, o que exemplifica a fala da professora quando esta pontua
que a relação que os estudantes estabelecem com as tecnologias estão mais próximas da
operacionalização técnica do que do uso crítico/reflexivo dessas máquinas.

Assim, se o professor não detém o domínio das novas linguagens digitais, a maioria dos estudantes
universitários possui esse conhecimento, que, de acordo com a professora, trata-se de um conhecimento
técnico em aberto/incompleto. Percebemos ainda na fala da segunda professora, que a relação de
estudantes e professores do curso de Pedagogia no que diz respeito às ferramentas digitais caracteriza-se
da seguinte forma: enquanto os alunos dominam tecnicamente algumas ferramentas da máquina, o
professor a domina do ponto de vista da reflexão. Isso se evidencia quando ela diz que trabalha com
alunos que dominam muito bem todos os recursos do computador e de outras ferramentas digitais, mas
não possuem a reflexão necessária para, a partir dessa competência técnica, construir o conhecimento,
propor novas ideias.

O entendimento que se tem é o de que alunos e professores, em relação às tecnologias, são ao mesmo
tempo aprendizes: de um lado, se o professor sabe usar a reflexão, precisa ainda aprender a dominar o
lado técnico; de outro lado, se o aluno domina o lado técnico, precisa aprender a dominar os recursos
midiáticos do ponto de vista crítico-reflexivo. Sob essa ótica, como afirma a primeira professora, tanto
professores como alunos do curso de Pedagogia precisam aprender a utilizar as tecnologias de informação
e comunicação (KENSKI, 2007). Como bem aponta Tardy (1976):

No relacionamento pedagógico habitual, o professor sabe, os alunos não sabem, ou
não sabem grande coisa. Com o cinema e a televisão, se constata uma defasagem
entre o que os alunos sabem e o que os professores sabem, mas em sentido
contrário: é o professor o ignorante. Os alunos têm um conhecimento das
mensagens visuais e uma familiaridade no que respeita a elas que os adultos não
possuem. Além do mais, a nova geração nasceu no universo invadido pela
imagem: esta sempre fez parte de seu horizonte cultural (TARDY, 1976, p. 26).

Ainda segundo a fala da professora Cecília, o professor, ao utilizar os recursos da cibercultura, produz
conhecimentos na medida em que dialoga com os autores, traz reflexões e visão de mundo interpretada
pela sua subjetividade. Ao mesmo tempo em que defende que o professor sabe usá-la criticamente
(embora não tenha conhecimentos do ponto de vista técnicos), a docente entrevistada afirma que o
professor universitário muitas vezes ainda “permanece preso à exposição de aulas tradicionais, leituras de
apostilas, com utilização muito restrita e básica das TICs”.

Já os alunos, de acordo com a docente, ao utilizar essas ferramentas em seminários, por exemplo, na
maioria das vezes simplesmente lê os slides, sem fazer reflexão, sem produzir ideias. Na verdade, talvez
seja esse o perfil do novo professor diante das novas ferramentas cibernéticas: provocar novas
ideias/discussões, problematizar/mediar a construção coletiva do conhecimento, instigar o aluno a
perceber que as tecnologias, para além de simples máquinas, são novas linguagens que, se bem
utilizadas, podem estar a serviço da aprendizagem, da produção de saberes, da formação.

Para que isso aconteça, entretanto, fica claro que o professor precisa ter em mente que o conhecimento
tem uma função social a partir da abordagem epistemológica adotada por ele em sua relação com o
mesmo. Não basta, portanto, simplesmente querer usar as tecnologias da informação e comunicação
pensando que só assim já está inovando as aulas. Deste modo, a presença de um data-show não garante
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que a aula não seja tradicional. É a didática do professor, atrelada a uma concepção de educação, que vai
dizer isso. Assim, não basta apenas uma metodologia que privilegia o uso das TICs, se a concepção
epistemológica do professor sobre o conhecimento for ultrapassada, a aula continuará dentro dos moldes
tradicionais. A única diferença – que, neste caso, em nada difere – é que, em substituição ao quadro de
giz, é a projeção de slides, a partir de um data-show, que está ocupando lugar.

Ainda sobre a fala da professora, à luz das palavras de Tardy (1976), os alunos e professores, no tocante
às relações que estabelecem com as novas linguagens digitais, pertencem, respectivamente, a uma
civilização icônica e pré-icônica. Entretanto, grande parte dos estudantes são nativos digitais (por terem
nascido e/ou crescido mantendo contato com as ferramentas da cibercultura), enquanto a maioria dos
professores, resistentes às mudanças, se vêem obrigado a viver, se adaptar ao processo laborioso de
aculturação dessa nova linguagem que vem sendo falada no mundo a fora. É a chamada de linguagem
digital (TARDY, 1976).

Docentes + discentes + novas linguagens digitais = mediação das aprendizagens

Talvez Vygotsky (1998), ao falar sobre a importância da mediação para a evolução das operações
cognitivas superiores dos sujeitos em processo de aprendizagem, ajude-nos a compreender as relações
que professores e estudantes estabelecem com as novas linguagens digitais do ponto de vista da
aprendizagem, do aprender a manuseá-las. Como sabemos, o homem, na abordagem vygotskyana, é
considerado um sujeito histórico-social, capaz de reinventar culturas, construir saberes, reelaborar a si e o
meio. Bem como afirma Freire (2002), o homem, longe de ser passivo, é, na visão de Vygotsky (1998),
sujeito ativo, capaz de, a partir da interação que estabelece com o mundo, renovar a própria cultura,
aprender uns com os outros, se reconstruírem.

Nesta perspectiva, quem seria o ‘professor vygotskyano’ Segundo Freitas (2000), o professor, dentro da
abordagem vygotskyana, está mais próximo daquele que, detendo mais experiência, intervém e media a
relação do aluno com o conhecimento. Assim sendo, o professor é visto como aquele que ajuda, que
orienta, que intervém. Não é um mero transmissor de conhecimentos que deposita saberes em depósitos
vazios (FREIRE, 2002), mas é alguém que, em seu exercício pedagógico, busca criar Zonas de
Desenvolvimento Proximal – ZDP’s.

De forma analógica ao pensamento de Vygotsky, podemos dizer que só é possível imitar o que se está na
zona de potencialidades intelectuais. Portanto, se uma pessoa ainda não conhece um computador, a
orientação/ajuda/mediação de alguém que sabe lidar com essa ferramenta certamente ajudará esse
analfabeto digital a se relacionar com a máquina. Como evidencia esse exemplo, o aprender muitas vezes
precisa da mediação, da ajuda, da demonstração. Portanto, se o professor, por exemplo, apresenta
alguma dificuldade de relacionamento com as novas linguagens digitais, a ajuda de um aluno poderá
auxiliá-lo a superar essas dificuldades, fazendo-o passar para além do que já sabe fazer. Em outras
palavras, o ‘fazer em dois’ torna-se mais produtivo do que o ‘fazer individual’.

O que se pode dizer do exemplo citado é que ele está bem próximo de um dos principais conceitos de
Vygotsky, denominado ‘zona de desenvolvimento proximal - ZDP’. Mas, o que se entende por ‘zona de
desenvolvimento proximal’ De forma sucinta, compreende-se por zona de desenvolvimento proximal a
diferença que existe entre a capacidade de uma criança resolver um problema sozinho e a capacidade que
ela tem de resolver esse problema com ajuda de alguém (pai, professor, etc.). Para Vygotsky, as funções
psicológicas superiores têm suas origens nas interações sociais, através de processos mediados que
proporcionam a internalização de instrumentos e signos. Então, a interação e a mediação seriam um
possível caminho para promover as aproximações e construção de saberes. E é nesse processo de
mediação que acontece o que ele chama de ‘zona de desenvolvimento proximal’, entendida da seguinte
forma:
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Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1998,
p.112).

Deste modo, podemos dizer que o caminho em direção à aprendizagem, à luz do pensamento vigotskiano,
torna-se mais fácil e possível por meio da mediação, da partilha, da colaboração, da imitação, das trocas
vivenciadas. Segundo a teoria vygotskiana, é por meio da linguagem que o conhecimento é
construído/reconstruído. Nesta perspectiva, o aluno, para apropriar-se do conhecimento (que é
historicamente construído), encontra-se com o professor, que, na condição de mediador, oportunizará,
através da linguagem, o contato com o conhecimento. Portanto, para acontecer a mediação da
aprendizagem, na perspectiva sócio-histórica proposta por Vygotsky, não pode haver transmissão de
conhecimento. Mediar significa, dentro desse pensamento, possibilitar e potencializar a construção do
conhecimento, como evidencia o depoimento a seguir:

A concepção da mediação como possibilitadora da construção pessoal do
conhecimento, deve trazer consigo algumas mudanças na ação do professor.
Posturas não mediadoras precisam ser revistas, integradas e contextualizadas. Há
que se promoverem transformações no trabalho docente, que garantam a
mediação da aprendizagem como opção consciente de ação pedagógica ou, por que
não dizer, andragógica. O fator de “construção” como parte integrante e
integradora do conceito de mediação da aprendizagem é um passo necessário
nesse caminho (MEIER; GARCIA, 2007, p. 72).

Se o homem, na abordagem vygotskiana, é visto como sujeito histórico-social, isso pressupõe que ele é
construtor de sua própria história, que ele, como já dito, reinventa culturas, cria signos,
constrói/reconstrói saberes ao longo dos tempos. Em outros termos, isso implica dizer que o mundo, o
homem e o conhecimento são mutáveis, inacabados e estão em constante (re) elaboração.

Portanto, se o mundo, o homem e o conhecimento estão em constante processo de (re) construção, é
mister dizer que o professor também precisa estar nesse processo de atualização, de constante formação.
Então, se a era à qual as nossas escolas pertencem é a era das tecnologias digitais da informação e do
conhecimento, os processos formativos também precisam estar em sintonia com essas ferramentas do
ciberespaço/da cibercultura. Desse modo, para que a linguagem do professor não seja muito distante da
linguagem cibernética utilizada pelos alunos dessa era ciber[iv], considerados nativos digitais.

Sobre a relação docente/discente e TICs, um estudante de Pedagogia afirma:

[...] esse é o público que mais tem familiaridade com as mídias e estão dispostos a
fazer muitas coisas nessa área, sem contar que estão usando mesmo assim de
forma muito distorcida e para um mau uso. Aproveitar essa vontade de explorar
esse campo deveria ser muito bem feita com alguém direcionando os caminhos
para ter bons resultados [...]. A criança mesmo não tendo muito acesso tem mais
facilidade porque o processo cultural dela de qualquer forma está apenas iniciando
e tudo pra ela é novo. Então precisamos usar toda essa vontade para o bem e até
mesmo para uma boa formação. (MESSIAS, aluno remanescente de Pedagogia,
UNEB/Campus XVII).

Na fala acima, outras questões, além das já levantadas, aparecem nas entrelinhas. A primeira delas, já
discutida neste trabalho, diz respeito ao fato de que as crianças e jovens, que nasceram e/ou cresceram
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num universo cultural invadido pela imagem eletrônica, terem certa “familiaridade com as mídias” e
estarem dispostos (por gostarem) a explorar e aprender usando tecnologias. Porém, como assinala o
entrevistado, essas crianças e jovens não sabem explorar as ferramentas digitais criticamente, precisando,
pois, de alguém (esse alguém seria o/a pedagogo/a) para ajudá-los nesse desafio.

Além disso, a fala do estudante de Pedagogia do DCHT/Campus XVII ainda nos permite abordar outro
ponto: a importância de o professor saber valorizar os saberes dos educandos, partindo do que eles já
sabem e levando-os a outros conhecimentos, fazendo-os perceber novos horizontes, como propõe
Vygotsky (1998) ao estabelecer a sua teoria compreendida como Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP) e Zona de Desenvolvimento Real (ZDR). E o inverso também precisa acontecer: o professor não
apenas ensinar o aluno, mas aprender com ele também, numa relação de partilha, socialização, mediação,
amizade, entrega.

Isso pôde ser percebido na fala de vários professores, o que leva-nos a considerar que a inserção das
novas linguagens digitais aos seus fazeres docentes (slides, filmes, navegadores, utilização de programas,
etc.) precisa ser vista como ferramentas a serviço da formação, não como ferramentas facilitadoras para a
mera transmissão de saberes, mas para a mediação/construção coletiva/participativa de saberes. Se salas
de aula, mesmo equipada com tecnologias, têm o professor como centro, é evidente que os instrumentos
tecnológicos, neste caso, não representam inovação, apenas ilustram aulas que continuam acontecendo
dentro de uma lógica tradicional.

Tenho a crença de que qualquer recurso que possa enriquecer o processo de
mediação das aulas é válido. Todavia, se estes recursos não servirem a este fim,
acho que é apenas uma substituição do quadro pelo slide, por exemplo, porque a
aula continuará a ter por base a oralidade de professor (que fala) e o silêncio do
aluno (que escuta e reproduz) (TATY, ex professora do curso de Pedagogia da
UNEB/Campus XVII)

O que se observa, às vezes, é que o computador, por exemplo, é utilizado pelo professor como ferramenta
para substituir o quadro: ao invés de utilizar o quadro e o giz para passar um texto, coloca-o no
computador e o projeta utilizando a data-show. Neste caso, podemos perceber que apenas o recurso
utilizado é que foi mudado (um em substituição ao outro), entretanto, a concepção de ensino e
aprendizagem continua dentro de uma lógica tradicional.

Diante disso, uma professora acredita que, no século XXI, essa concepção de ensino-aprendizagem precisa
ser ressignificada, pois as TICs na educação é uma questão que, para além do acesso e operacionalização
das ferramentas, diz respeito à uma outra concepção de conhecimento e de sua relação com o mundo.
Segundo ela, o professor, independente do nível em que atua, precisa “sair do comodismo da aula
tradicional e inovar nos recursos propiciados pelas TIC’s, como, por exemplo, o uso dos livros digitais, os
e-books, recurso mais barato e não utilizado dentro da academia, utilizar internet como
interação/complemento às suas aulas”. (CECÍLIA, docente). E essa mudança, de acordo com a professora
entrevistada, não deve acontecer apenas por parte do professor: “[cabe ao aluno] cobrar essa mudança
necessária, não aceitando tão passivamente essas aulas cotidianas”.

Outro ponto que não pode passar despercebido na fala da professora Taty diz respeito ao fato de ela
considerar que “qualquer recurso que possa enriquecer o processo de mediação das aulas é válido”. Uma
palavra muito importante que aparece nesse fragmento é o termo ‘mediação’. Portanto, faz-nos oportuno
mais uma vez as palavras de Vygotsky (1998), que, ao desenvolver a “teoria sociohistórica/cultural”,
define mediação como o processo caracterizado pela relação ‘homem-mundo-homens’. De acordo com sua
teoria, a mediação, na relação instrumento/sujeito/objeto, é considerada muito importante, visto que é
neste processo que se desenvolvem as funções psicológicas superiores – FPS. Assim, na relação
homem-tecnologia, essa concepção vygotskiana pode ser compreendida da seguinte forma:
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[...] O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda,
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as
novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo
função psicológica superior, ou comportamento superior com referência à
combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica (VYGOTSKY,
1998, p. 73).

Assim, ao falar de mediação, pressupõe falar de cooperação, de aprendizagem coletiva (LÉVY, 1999), da
construção do conhecimento viabilizado pela consciência da necessidade de aprender uns com os outros.
Assim, por meio da interação/diálogo/socialização/partilha, onde cada um, na condição mútua de
ensinante e aprendiz, sabe alguma coisa e sabe que precisa aprender com o outro. Nesta direção, “as TICs
devem ser usadas como instrumentos de mediação no processo ensino-aprendizagem” (LUCI, professora
da UNEB/Campus XVII), fenômeno que, na abordagem “sociohistórica/cultural” de Vygotsky (1998),
implica em dizer que a aprendizagem de qualquer conhecimento novo parte do outro, de padrões
interacionais interpessoais.

Neste sentido, em se tratando da relação professor-aluno-tecnologias, a mediação torna possível a
construção do conhecimento na medida em que esses atores sociais, pertencentes a um contexto
histórico/social/cultural, interagirem entre si, de modo que um ajude o outro a ampliar os seus
conhecimentos. Assim, “as tecnologias devem mediar a todo o momento a formação docente para que o
mesmo organize experiências pedagógicas em que as TICs possam ser usadas em processos de
aprendizagem” (LUCI, professora da UNEB/Campus XVII).

Formação + tecnologias + novos tempos = novas universidades + novos professores

Assis (2010) propõe que a formação tecnológica do professor (SAMPAIO & LEITE, 2010) pode ser um
possível caminho para aproximar a linguagem dos educadores (que usam as tecnologias) à linguagem dos
alunos (que cresceram com as tecnologias). Mas não basta uma formação técnica. O professor precisa
para além do simples operacionar a máquina, saber lidar pedagogicamente com ela e suas linguagens de
modo a formar cidadãos que as dominem criticamente. Para Sampaio e Leite (2010),

[...] torna-se necessário preparar o professor para utilizar pedagogicamente as
tecnologias na formação de cidadãos que deverão produzir e interpretar as novas
linguagens do mundo atual e futuro. É este o sentido de defender a necessidade de
alfabetização tecnológica para o professor [...] (SAMPAIO & LEITE, 2010, p. 15).

E dizem mais:

[...] o professor [precisa] dominar [os] recursos tecnológicos, domínio esse que
pode ser entendido como exigência de alfabetização tecnológica deste profissional.
Importante ressaltar também que essa alfabetização tecnológica não pode ser
compreendida apenas como o uso mecânico dos recursos tecnológicos, mas deve
abranger também o domínio crítico da linguagem tecnológica (SAMPAIO & LEITE,
2010, p. 15).

Mas aí podemos questionar: por que uma alfabetização tecnológica Quem seria responsável por ela De
acordo com Lévy (1993), a tecnologia é da mesma forma que a escrita, uma tecnologia da inteligência,
fruto do trabalho do homem em transformar o mundo e ferramenta desta transformação (SAMPAIO &
LEITE, 2010). Nesta direção, Gadotti (1994) afirma que as tecnologias, ao serem inseridas no contexto
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escolar, não podem ser exploradas como acessórios, mas como instrumentos indispensáveis de trabalho,
capazes de melhorar, diversificar e (re) qualificar o processo de ensino-aprendizagem, se constituindo,
pois, como objeto de conhecimento (SAMPAIO & LEITE, 2010).

Para tanto, segundo as autoras, uma nova pedagogia precisa ser empregada, visto que de nada vale,
como diz Marinho (1987), fazer usos de novas tecnologias aplicando velhas pedagogias. Portanto, segundo
Sampaio e Leite (2010) ao defenderem uma alfabetização tecnológica para o professor, é em virtude da
necessidade de saber lidar com as diversas tecnologias e interpretar criticamente suas linguagens. Nesse
contexto, o professor possua uma formação inicial e continuada, para que saiba como, quando e por que
essas ferramentas são importantes e devem ser usadas nos processos educativos que caracterizam os
seus fazeres docentes. Com efeito, assim se posicionam elas:

O conceito de alfabetização tecnológica do professor envolve o domínio contínuo e
crescente das tecnologias que estão na escola e na sociedade, mediante o
relacionamento crítico com elas. Este domínio se traduz em uma percepção do
papel das tecnologias na organização do mundo atual – no que se refere a aspectos
locais e globais – e na capacidade do professor em lidar com essas diversas
tecnologias, interpretando sua linguagem e criando novas formas de expressão,
além de distinguir como, quando e por que são importantes e devem ser utilizadas
no processo educativo (SAMPAIO & LEITE, 2010, p. 100).

Sem dúvidas, vivenciar novas formas de ensinar e aprender incorporando as novas linguagens digitais
requer formação inicial e continuada. Neste sentido, se o professor não sabe fazer uso pedagógico dessas
ferramentas, precisa ‘alfabetizar-se tecnologicamente’, pois na era da informática à qual pertencemos, a
alfabetização tecnológica ou o domínio do código da linguagem tecnológica, acrescido de sua interpretação
crítica, constituem em elementos muito importantes para a inserção social, para a interação mais efetiva e
participativa entre homem e mundo, como dizem Sampaio e Leite (2010).

Entretanto, o que acontece é que muitos professores, tanto do Ensino Fundamental e Médio como do
Ensino Superior, nunca tiveram (ou quase não tiveram) formação para trabalhar com as novas linguagens
digitais no desenvolvimento de suas aulas, na pesquisa e extensão. Daí a necessidade de oferecer ao
professor uma educação para a mídia (DEMARTINI, 1993), uma alfabetização audiovisual (BELLONI,1991),
visto que, na era ciber à qual pertencemos, é uma exigência o professor entender e dominar as novas
linguagens digitais. Neste contexto, ao pensar sobre o uso das TICs nos processos de formação de
professores, Pimenta e Almeida (2011) argumentam:

É preciso novos caminhos para a formação de professores que possam lidar com as
novas gerações que chegam às universidades. É preciso que os professores
estejam em sintonia com a nova realidade social e tecnológica vigente e que
possam desenvolver atividades adequadas ao momento presente e ao futuro de
seus alunos (PIMENTA & ALMEIDA, 2011, p. 221).

Nesta mesma linha de raciocínio, Sampaio e Leite (2010, p. 10) assinalam que o avanço tecnológico tem
afetado vários aspectos de nossa vida e, portanto, a escola, bem como a universidade, que são partes
importantes desse mundo, não pode ignorar esse processo. Assim se posicionam elas:

[...] a escola, enquanto instituição social que tem como função preparar cidadãos
para o trabalho e para a vida, não pode e não deve ficar à margem do processo de
“tecnologização” da sociedade, sob pena de se tornar defasada, desinteressante,
alienada, e de não cumprir suas funções (SAMPAIO & LEITE, 2010, p. 19).
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Nas palavras de Gadotti (1994), a escola (e a universidade) precisa educar e formar os novos cidadãos
numa perspectiva multi e intercultural, para adequar-se aos momentos pós-moderno em que vivemos.
Nesta direção, sabemos que, por excelência, a universidade, bem como a escola, é uma instituição de
educação sistemática. Assim, por estar a serviço da sociedade, não pode afastar-se do processo social,
para não perder “a oportunidade de participar e influenciar na construção do conhecimento social, e ainda
de democratizar informação e conhecimento” (SAMPAIO & LEITE, 2010, p. 17-18). Para Campos (2007),

Não podemos esquecer que estamos numa era em que a máquina é substituída
pela informação; a fábrica pelo shopping center, e o contato das pessoas é
definitivamente substituído pela imagem, pelo vídeo. Vivenciamos uma era de
incertezas, em que [...] a lógica do mundo vivido, onde se dá as determinações das
relações sociais e do simbólico, é colonizada pela racionalidade instrumental
dominada pela dimensão sistêmica, sob a complexa determinação do poder e do
dinheiro. A colonização do mundo vivido abrange áreas exclusivas da ação
comunicativa, como a educação e os processos educativos que permitem a
autonomia e a individualização (CAMPOS, 2007, p. 30-31).

Nesta direção, podemos perguntar: qual a função social da universidade Ainda segundo Campos (2007),

A universidade constitui-se como espaço de problematização, questionamento e
desenvolvimento de práticas, técnicas e tecnologias. Com as exigências da
sociedade moderna, a universidade vai desenvolver uma missão de grande
importância: a formação de recursos humanos de alto nível. Daí a sua
responsabilidade pela profissionalização, requerida pelas necessidades
fundamentais da sociedade. Em síntese: a universidade é a consciência crítica da
sociedade (CAMPOS, 2007, p. 30-31).

Sob a ótica de Campos (2007), a universidade, enquanto instituição social, reflete a sociedade na qual
está inserida e, à luz do tripé ensino-pesquisa-extensão, está a serviço da sociedade. Assim, a
universidade precisa, de acordo com o autor, ser compreendida como espaço de rupturas que, ao
desenvolver práticas, técnicas e tecnologias, reinventa saberes, cria e recria a cultura, elabora e reelabora
o conhecimento.

Neste sentido, “a sociedade é a base, o alicerce em que se funda e se expande a universidade na produção
e sistematização dos saberes” (CAMPOS, 2007, p. 33). Portanto, a universidade, a partir da
problematização/questionamento/desenvolvimento de práticas, técnicas e tecnologias, tem a função social
de socialização do saber, de criar/recriar a cultura, de reinventar/reelaborar saberes e conhecimentos. Ela
organizar/repensar esses saberes/conhecimentos sob e a partir de um novo espírito científico, haja vista
que esses saberes/conhecimentos, fragmentados e compartimentados com facilidade pelas ferramentas
cibernéticas, precisam ser ligados, contextualizados e globalizados (MORIN, 2001), à luz de interrogações,
respostas e interpretações críticas.

Diante desse quadro, algumas indagações podem nos ajudar a refletir o pensamento de Campos (2007):
se “a universidade é a consciência crítica da sociedade”, como ela “forma recursos humanos de alto nível”,
que correspondem às exigências da sociedade (CAMPOS, 2007) Se a universidade, enquanto instituição
social reflete a sociedade, como ela vivencia o tripé ensino-pesquisa-extensão, reinventando saberes,
criando/recriando a cultura, elaborando/reelaborando o conhecimento (CAMPOS, 2007)

Responder a essas questões é uma tarefa nada fácil. E certamente, para pensar acerca dessas questões na
contemporaneidade, necessariamente precisamos analisar como a universidade
problematiza/questiona/desenvolve práticas, técnicas e tecnologias. Para tanto, esse ‘pensar’ e ‘fazer’ da
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universidade precisa ser analisado à luz do seu currículo, do seu projeto pedagógico, de suas propostas de
avaliação, de suas relações com o saber etc., apoiados no ensino, na pesquisa e na extensão.

Concluindo...

Neste artigo, cujo objetivo foi analisar como docentes e discentes do curso de Pedagogia da UNEB/Campus
XVII se relacionam com as novas linguagens digitais em suas atividades pedagógicas, podemos concluir
que: discentes e docentes, em relação a essas novas linguagens, pertencem, respectivamente, a uma
civilização icônica e pré-icônica; portanto, é preciso novos caminhos para a formação de professores que
possam lidar com as novas gerações que chegam às universidades.

Como mostraram as entrevistas, muitas vezes as ferramentas digitais ainda são usadas na universidade
para substituir o quadro e o giz, o que deixa evidenciar que as aulas ainda acontecem dentro de uma
lógica tradicional. Diante disso, percebe-se que professores (‘pré-tecnológicos’) e estudantes (‘nativos
digitais’) precisam aprender uns com os outros, a partir da mediação (VYGOTSKI, 1998), da construção
coletiva do conhecimento (LÉVY, 1999).

Além disso, percebemos que tanto docentes quanto discentes do curso de Pedagogia carecem de formação
tecnológica, mas precisam entender que as tecnologias não são apenas máquinas, mas novas linguagens
da cibercultura/do ciberespaço, que precisam ser utilizadas com consciência, crítica e criatividade.
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