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Resumo: Dentro de um contexto histórico, o sistema escolar é caracterizado pelas 

formas de se relacionar com a sociedade oferecendo a ela sujeitos formados dentro 

dos padrões por ela estabelecidos. A escola dentro de um contexto socioeconômico 

e político sempre foi fortemente influenciada pela indústria e pelo Estado, estes dois 

poderes sempre determinaram seu currículo, ou seja, o que devia ou não ser 

ensinado. As relações existentes entre escola e sociedade estão sujeitas ás formas 

de linguagens que se baseiam nas tecnologias que marcaram as mais variadas 

épocas. Num contexto histórico, no início a linguagem falada era responsável pelos 

processos de aprendizagem caracterizados pela memorização e repetição. Com o 

advento da escrita se sobrepondo a linguagem falada cria-se um processo onde 

reina a razão, pois é necessária a total compreensão dos textos para a realização da 

aprendizagem. Neste ponto o tempo começa a ser um fator importante na 

contextualização do ambiente escolar e nos processos de ensino-aprendizagem, o 

tempo de quem escreve não é o mesmo de quem lê. A linguagem digital, 

consequência tecnológica, traz velocidade, multiplicidade e reina soberana fora dos 

portões escolares. Os conceitos de tempo e espaço se apropriam de características 

variadas, o tempo é o tempo da exposição e o espaço não representa mais apenas 

o espaço físico. Assim as formas de apreensão do conhecimento são condicionadas 

a duas, uma dentro e outra fora da escola. Dentro da escola reina a transmissão 

hierárquica e linear (relacionada a imagem da árvore) e fora da escola o mundo está 

submergido na forma de transmissão de informações e conhecimentos onde a 

velocidade atua transformando o tempo da apreensão em tempo imediato, ou seja, 

todas as relações e associações são possíveis por meio de interações, a 

multiplicidade acontece nas mais variadas formas de inter-relações, as conexões 

transformam a sociedade (esta forma de transmissão se dá através da imagem do 

rizoma). A escola entra em crise, pois o objetivo dela é formar um sujeito crítico, para 

isso precisa trabalhar métodos para promover uma aprendizagem que garanta ao 

aluno construir seu próprio conhecimento e não mais apenas o transmitir. Ao mesmo 

tempo, não consegue se apropriar das novas tecnologias. Mas a inovação 

tecnológica não é o único fator responsável pela inovação pedagógica, 

extremamente necessário para tal é a inovação nas relações entre os poderes 

socioculturais, políticos e econômicos. A escola se torna então, algo complexa e 

contraditória, pois ao mesmo tempo em que está totalmente inserida no contexto 

político e socioeconômico, está também isolada da sociedade globalizada. As 

tecnologias devem fazer parte do currículo e ao mesmo tempo precisam ser práticas 

naturais e constantes no cotidiano dos indivíduos pertencentes ao ambiente escolar. 

Nossas escolas passam por momentos de variadas reflexões sobre o currículo 

acadêmico, os profissionais ligados de forma direta ou indireta ao contexto escolar 

necessitam de uma conexão mais estreita, para que dessa forma, consigam chegar 

a aquisição de resultados passíveis de serem colocados em prática. 
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Abstract: Within a historical context, the school system is characterized by ways of 
relating with society offering her subjects formed within the standards established by 
it. The school within a socio-economic and political context has always been heavily 
influenced by the industry and the state, these two powers always determined a 
resume, or what should or should not be taught. The relationship between school and 
society are subject ace forms of languages that are based on technologies that 
marked the most varied times. In a historical context, at the beginning spoken 
language was responsible for the learning process characterized by memorization 
and repetition. With the advent of writing overlapping spoken language creates a 
process ruled by reason, for a full understanding of the texts for the accomplishment 
of learning is required. At this point the weather starts to be an important factor in the 
context of the school environment and teaching-learning processes, the time of the 
writer is not the same of the reader. Digital language, technological consequence, 
brings speed, multiplicity and reigns supreme outside the school gates. The concepts 
of time and space take ownership of varied characteristics, time is the exposure time 
and space no longer represents only the physical space. Thus forms of acquisition of 
knowledge are conditioned to two, one inside and another outside of school. Within 
the school reigns hierarchical and linear transmission (related to tree picture) and out 
of school the world is submerged in the form of transmission of information and 
knowledge where the speed acts changing the time of arrest in immediate time, ie all 
relationships and associations are possible through interactions, the multiplicity 
happens in various forms of inter-relationships, connections transform society (this 
form of transmission of information and knowledge is the rhizome of the image). The 
school is in crisis because her goal is to form a critical subject, for it must work 
methods to promote learning that ensures the student build their own knowledge and 
not just the stream. At the same time, can not take ownership of new technologies. 
But technological innovation is not the only factor responsible for the pedagogical 
innovation, sorely needed for this is innovation in relations between the socio-
cultural, political and economic powers. The school then becomes somewhat 
complex and contradictory, because at the same time it is fully inserted in the political 
and socio-economic context, it is also isolated from the global society. The 
technologies must be part of the curriculum and at the same time need to be natural 
and constant practices in daily life belonging to the school environment. Our schools 
go through moments of varied reflections on the academic curriculum, professionals 
linked directly or indirectly to the school context require a closer connection to that 
way, able to reach the acquisition of results that can be put into practice.  
 
Keywords: Technology and Education. Curriculum. School Daily Life. Teaching-
Learning. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo trabalha uma análise reflexiva sobre os textos que abordam 

assuntos correlatos ao tema: Tecnologias e Educação. Busca-se com este artigo 
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relacionar alguns pontos que afetam direta e indiretamente o ambiente escolar nos 

tempos contemporâneos.  

Os textos aqui citados possuem em comum temas como: Currículo, Cultura 

e Escola, o uso das Tecnologias no cotidiano escolar, espaços e tempos nos 

ambientes educacionais, entre outros que serão trabalhados ao longo do 

desenvolvimento do referido artigo. Tentaremos entender através dos estudos 

destes escritos, como estes processos estão presentes no ambiente escolar, e no 

cotidiano dos estudantes. 

Foram selecionados quatro textos, para compor esta reflexão, cujos autores 

são: Imenes (2002), Kenski, (1998); Labrunie, (2004) e Pestana; Pacheco, (2013). 

Os autores destes textos baseiam-se em estudos de teóricos que dão peso 

as suas reflexões, alguns deles tornam-se presentes em mais de um texto, por 

exemplo Lévy (1993,1994), onde a sua teoria enriquece as reflexões da dissertação 

de Labrunie (2004). Pestana (2013) junto com Pacheco (2013) recorrem às 

tecnologias da inteligência de Lévy (1993), tema utilizado por Kenski (1998) ao usar 

essa teoria para falar sobre os diversos tipos de linguagens; Kesnki (1998) 

apresenta também as metáforas criadas por Deleuze e Guattari (1995) para 

explicitar tais formas distintas de apreensão do conhecimento. 

Nos artigos escolhidos encontramos também, autores ligados ao currículo e 

a cultura como: Forquin (1993) presente na dissertação de Labrunie (2004); 

Pacheco (2013), que além de orientador também é usado como referência nos 

dizeres de Pestana (2013); formação e cultura com Nóvoa (1996) mencionado por 

Kenski (1998); Imenes (2002) coloca em suas considerações autores como Viñao 

Frago (1998) e Alves (2000) falando sobre cultura e cotidiano escolar; Esteban 

(2001) quando se refere a processos de ensino e aprendizagem e Santos (2000) 

tecendo fortes reflexões sobre tecnologias e meio de expressão.  

Muitos outros estudiosos ajudam a compor o referencial desses autores para 

a produção dos textos acima mencionados, porém, o presente artigo tratará em uma 

abordagem simples, temas de relevância para o estudo que se pretende. 

Este artigo tem por objetivo relacionar os escritos que foram escolhidos, e 

selecionar temas comuns, como Currículo, Cultura e Escola, correlacionando o que 

os teóricos referenciados nestes textos falam sobre o ambiente escolar, sempre 

lembrando que o foco principal é procurar entender de que maneira estes autores 

pensam sobre o cotidiano escolar, seu tempo e espaço; sobre a cultura presente 
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nestes ambientes; de que maneira o currículo e suas variadas manifestações 

influenciam neste universo escolar, transportando estas ideias para o processo de 

formação escolar e consequentemente, como essa formação pode influenciar as 

escolhas profissionais destes sujeitos. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Comecemos então pela conceituação e formação da escola, segundo 

Labrunie (2004), no Brasil o sistema educacional manteve no início do sec. XIX uma 

estreita relação com a política e com a economia, a ideia era formar um cidadão 

contextualizado em seu tempo de acordo com os critérios postos pelo Estado e pelo 

Mercado. 

 

Nosso sistema educacional teve sua origem no final do século XIX e 
respondeu às exigências políticas do processo de construção da 
democracia e dos Estados nacionais e às exigências econômicas de 
construção do mercado. Na situação típica do século XIX, a escola 
era uma continuação da família em tudo o que se referia à 
socialização moral e aos estilos de vida. A escola formava a criança 
segundo os aspectos e valores que fortaleciam a coesão social, 
como a adesão à nação, aceitação da disciplina e dos códigos de 
conduta, etc. (LABRUNIE, 2004, p.33) 

 

A instituição escolar era comparada a instituição familiar, o conceito de 

hierarquia era marcadamente a característica considerada mais importante pela 

sociedade, pois conduzia aos demais conceitos como ordem e disciplina, entre 

outros necessários para formar um cidadão que pudesse trabalhar de forma 

disciplinar e servir a sua Nação de maneira exemplar.  

Labrunie (2004) cita as formas utilizadas no processo de aprendizagem, no 

início do sec. XIX, pelas instituições escolares, ela faz referência sobre a linguagem 

escrita e as formas de aprendizado por meio da memorização: 

 

[...] a criança passava de uma instituição de coesão, a família, para 
outra, a escola, na qual vigoravam as mesmas categorias de 
sequência e hierarquia. Para dar conta de sua função, a escola 
impunha modelos, oferecia pacotes de soluções pré-fabricadas, 
estimulava a obediência e a memorização com ênfase na linguagem 
escrita. (LABRUNIE, 2004, p.33). 
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 Kenski (1998) retoma esse assunto em seu artigo, baseada em Lévy (1993), 

e relaciona as três linguagens que constituem o ambiente escolar: A linguagem 

falada, a linguagem escrita e a linguagem digital. Situando estas linguagens em um 

contexto histórico, num primeiro momento, a transmissão de saberes se dá pela 

linguagem falada, onde prevalece os métodos de memorização e repetição; depois 

veio a linguagem escrita, se sobrepondo a falada, os métodos de construção do 

conhecimento passam então pela razão, a compreensão se faz necessária, e a 

noção de tempos se enfatiza, pois, o tempo de quem escreve pode não ser o 

mesmo tempo de quem lê: 

 

Se nas sociedades orais prevalecia/prevalece a memorização e a 
repetição como formas de aquisição de conhecimentos, na 
sociedade da escrita há a necessidade de compreensão do que está 
sendo comunicado graficamente. Existe uma distância – 
correspondente ao plantar e colher da agricultura – entre a pessoa 
que escreve e a outra que lê e interpreta o escrito. (KENSKI, 1998, p. 
62). 
 

 

Assim o tempo na linguagem escrita é mais complexo, pois se caracteriza de 

diversas formas, “[...] tempo vivido, tempo recuperado na lembrança, ou no relato 

escrito é o tempo perspectivo e espacialmente definido [...]” (KENSKI, 1998, p. 63). 

Sobre a conceituação de tempo e espaço Imenes (2002) traça um quadro histórico 

mostrando as diversas concepções que tiveram ao longo da história; tempo e 

espaço na modernidade assumem então um caráter de independência e 

pluralidades. No ambiente escolar: 

 

Não há um só tempo, mas sim uma variedade de tempos. No 
cotidiano escolar, por exemplo, temos os tempos vividos individual e 
coletivamente pelos sujeitos envolvidos na trama escolar, os 
institucionais com seus cronogramas e calendários de avaliação e 
reuniões, os culturais, que indicam as festas e comemorações 
tradicionais ou não, além de tantos outros, como os tempos sociais, 
políticos e econômicos que também fazem parte da vida escolar. 
(IMENES, 2002, p. 117-118). 
 
 

O tempo da linguagem digital se altera, assim como as formas de 

transmissão do conhecimento, a velocidade então é uma realidade marcante da 

contemporaneidade. No ambiente escolar a linguagem digital vem marcada pelas 

mudanças proporcionadas pelo conceito de inovação tecnológica. O tempo aqui é o 
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tempo da exposição, e o espaço, não é mais apenas o espaço físico, “[...] podemos 

estar em todos os lugares sem sairmos do mesmo lugar [...]” (KERCKHOVE, 1997 

apud KENSKI, 1998, p. 64). 

Perante as novas tecnologias o ser Humano é conduzido a vivenciar uma 

experiência de sentidos descontínuos e ao mesmo tempo complexos e variados, 

pois:  

 

[...] a amplitude das novas tecnologias nos coloca diante de escolhas 
de possibilidades variadas de ação e de comunicação. Através de 
todas as novas formas tecnológicas somos permanentemente 
convidados a “ver mais, ouvir mais, a sentir mais” (KERCKHOVE, 
1997) [...] A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e 
sequencial das imagens e textos escritos e se apresenta como um 
fenômeno descontínuo. (KERCKHOVE, 1997 apud KENSKI, 1998, p. 
63, 64). 
 
 

Nas falas da autora, fica claro, que diante dessas mudanças não podemos 

ser neutros diante das tecnologias que modificam as formas de relacionamentos, 

consequentemente, transformam as maneiras de ensinar. A palavra inovação 

tecnológica ganha campo, porém, de maneira errônea, muitos atribuem à tecnologia 

a responsabilidade do sucesso ou fracasso do processo de ensino/aprendizagem, 

“[...] a tecnologia por si só, não é inovação, podendo resultar em constrangimento ou 

servir para fazer mais do mesmo. ” (PESTANA; PACHECO, 2013, p. 52). 

Imenes (2002) enfatiza que o tecnicismo não garante a solução dos “[...] 

inúmeros e profundos problemas da educação. ” (IMENES, 2002, p. 122). Nos 

estudos que teceu sobre o cotidiano escolar Imenes (2002) deixa claro que: 

 

[...] as tecnologias em si não garantem suposta “qualidade” ao 
processo pedagógico. É por meio dos usos, das múltiplas maneiras 
que os sujeitos em seu cotidiano a utilizam, enfim, do fazer com, que 
se pode fazer dela um instrumento que crie possibilidades de 
reconhecer e validar a presença da diversidade, da pluralidade, da 
multiplicidade dos diálogos estabelecidos pelos alunos e professores 
na (con) vivência, o que não a coloca como único meio de obter 
qualidade na educação escolar. (IMENES, 2002, P.127). 
 

 

De acordo com Pestana (2013), em sua pesquisa a inovação só faz sentido 

se o seu conceito estiver presente em vários âmbitos do contexto escolar, como 

exemplo, nas práticas curriculares,  
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[...] incluindo as de natureza administrativa, ligadas à gestão e suas 
formas de realização, as de natureza curricular, relacionadas com o 
conteúdo do processo educacional, e as de natureza pedagógica, 
circunscritas ao espaço relacional da formação. ” (PESTANA; 
PACHECO, 2013, p. 48). 
 
 

Na escola da contemporaneidade cabe uma outra reflexão, nos escritos de 

Kenski (1998) são abordados os conceitos de aprendizagem criados por Deleuze e 

Guattari (1995) em Mil Platôs, onde se serviram de metáforas para explicar duas 

formas de apreensão de conhecimento, o da árvore e o do rizoma. 

Percebemos que nossos alunos vivenciam dois mundos que não se 

interconectam, pois, a escola, oferece uma estrutura curricular onde a forma de 

transmissão de conhecimento é baseada na metáfora da árvore, que como coloca 

Kenski (1998) em seu artigo: 

 

Deleuze e Guattari (1995) a apresentam como a imagem do 
pensamento ocidental, a forma clássica de reflexão [...]. Para os 
autores, a imagem da árvore relaciona-se com um pensamento que 
“nunca compreendeu a multiplicidade: ele necessita de uma forte 
unidade principal, unidade que é suposta para chegar a duas [...] 
(três, quatro, cinco) mas sempre com a condição de dispor de uma 
forte unidade principal, a do pivô que suporta as raízes secundárias. ” 
(p.13). [...] Estes sistemas arborescentes de compreensão são 
sistemas hierárquico [...] A linearidade desses sistemas 
arborescentes de pensamento exclui qualquer possibilidade de se 
atingir a multiplicidade. (DELEUZE; GUATTARI, 1995 apud KENSKI, 
1998, p.64) 
 
 

 A forma de transmissão rizomática está presente no mundo fora da escola, 

no cotidiano dos nossos alunos.  

 

O conhecimento rizomático teria como características os princípios 
de conexão e de heterogeneidade [...] não existe um ponto central, 
escalas de importância ou tipologia ideal. Todos os tipos de 
associações são possíveis de serem realizadas através das 
interações. [...] outra característica do rizoma é a sua multiplicidade. 
[...] no rizoma não existem pontos ou posições definidas mas 
somente linhas, interconectadas, planas, em que se inter-relacionam 
as mais variadas possibilidades: “acontecimentos vividos, 
determinações históricas, conceitos pensados, indivíduos, grupos e 
formações sociais” (p18). Outro princípio apontado por Deleuze e 
Guattari para o rizoma é o de ruptura a-significante. Uma ideia, um 
conceito ou saber, zelosamente retido no tronco de uma ciência 
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específica, pode assim ser retomando em outra área, ressignificado e 
conectado a outras concepções que satisfaçam as necessidades 
momentâneas de conceitualização.  (DELEUZE; GUATTARI, 1995 
apud KENSKI, 1998, p.65). 
 

 

Como consequência dessa forma de viver e se relacionar, os alunos trazem 

para dentro dos ambientes escolares suas vivências, já habituados a se relacionar 

com o mundo pelo paradigma das tecnologias, onde tempo equivale ao “tempo da 

exposição”, pois vivenciam a transmissão de conhecimentos através da linguagem 

digital. “Verticais, descontínuas, móveis e imediatas, as imagens e textos 

digitalizados a partir da conversão das informações em bytes, têm seu próprio 

espaço: o tempo e o espaço fenomênico da exposição” (KENSKI, 1998, p.64), onde 

então as formas de construção do conhecimento se dão de formas ramificadas, 

interconectadas, espaços não mais delimitados pela arquitetura escolar, pois o aluno 

ao mesmo tempo em que está sentado em sua cadeira na sala de aula pode estar 

em vários outros lugares através de um simples aparelho celular.  

Independente da escola possuir ou não recursos para aquisição dos 

aparatos tecnológicos, nossos alunos os trazem para dentro delas e os utilizam, 

querendo ou não, pois estão o tempo todo conectados. 

Diante desse contexto, a escola tem por objetivo fundamental a formação de 

um sujeito crítico capaz de se tornar um cidadão consciente de seu papel na 

sociedade. Para atingir este objetivo a escola se utiliza de métodos e processos que 

têm por meta não mais apenas transmitir o conhecimento, mas se vê na obrigação 

de trabalhar nos alunos métodos em que eles possam construir seus 

conhecimentos, portanto nas palavras de Kenski (1998) a escola precisa trabalhar: 

 

Não mais, apenas, a perspectiva estrutural e linear de apresentação 
e desenvolvimento metodológico, do conteúdo a ser ensinado; nem 
tampouco a exclusiva perspectiva dialética. [...] espaço social por 
excelência, a sala de aula, nesta última perspectiva, pode assumir 
para si a perspectiva rizomática de interação com o conhecimento e 
com os atores do ato educativo. Assume também a função de ser o 
principal lugar em que se desenvolva a inteligência coletiva, como é 
defendida por Lévy (1994), em que ocorra a negociação permanente 
da ordem das coisas, da linguagem, do papel de cada um, do recorte 
e da definição dos objetos, da reinterpretação da memória social da 
comunidade. (KENSKI, 1998, p.68) 
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Assim, ao falarmos em comunidade devemos voltar nossa reflexão para a 

sociedade onde as escolas estão inseridas, contextos socioeconômicos e políticos 

englobam e definem os rumos e metas que nossos sistemas educacionais devem 

atuar, Labrunie (2004) coloca:  

 

[...] que a instituição escolar tem como uma das funções sociais 
mediar a relação entre os estudantes e o conhecimento e, desde que 
passou a existir na sociedade industrial, sempre determinou o que se 
deve ou não ser ensinado e a maneira como se deve aprender e 
comportar. Ela é uma instituição especializada em socialização 
(Belloni, 2001) e suas ideias e formas organizacionais têm grande 
legitimidade na vida social. (BELLONI, 2001 apud LABRUNIE, 2004, 
p. 37). 
 
 

Pacheco (2013), ao ser mencionado por Pestana (2013) em seu artigo, 

considera que “a relação ensino/aprendizagem/tecnologias não pode ser dissociada 

de quadros políticos mais globais” (PESTANA, PACHECO, 2013, p. 54), óbvio falar 

então, que currículo e práticas pedagógicas fazem parte do cotidiano em que 

vivemos, porém, a escola se caracteriza também pela sua complexidade, pois ao 

mesmo tempo em que faz parte do contexto político e socioeconômico ao qual está 

inserida, ela se isola através de um currículo tradicionalista, se desconectando da 

sociedade globalizada. 

Nesse sentido inovação pedagógica não se resume a inovação tecnológica, 

mas sim em uma inovação nas formas de relação existentes estre os poderes da 

sociedade enquanto cultura, das políticas onde estão inseridas e por último e não 

menos importante, da economia. 

 
CONCLUSÃO 
 

O que nos instiga a esta reflexão é a possibilidade de podermos analisar 

como trabalhar curricularmente as constantes inovações tecnológicas. O currículo 

nesse aspecto passa a ser algo que deve estar em constante atualização, como foi 

dito por Pestana (2013), o termo inovação não deve ser pensando apenas no 

sentido tecnicista, ela também não deve ser procurada nas reformas curriculares 

(PESTANA; PACHECO, 2013, p. 48) de modo isolado. Inovação tecnológica deve 

ser trabalhada de forma coletiva, segundo Imenes (2002), “[...] a tecnologia entra na 

escola como uma prática solidária [...]” (IMENES, 2002, p. 126), pois inovação só se 
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dá realmente quando os sujeitos se apropriam da mesma, a colocando em seus 

usos diários, como nossos alunos já o fazem. A tecnologia deve ser pensada em 

dois momentos, que devem se mesclar para tornarem-se práticas cotidianas, estes 

momentos são: o momento curricular, com a inserção das tecnologias e suas 

consequentes formas de construção de conhecimento, e o momento das práticas e 

usos, professores e alunos construindo o conhecimento se apropriando da 

tecnologia e de das novas formas que se dão no processo de ensino/aprendizagem. 

É fato dizermos que nada está findado, ao contrário, demonstra-se por meio 

deste, que muitas pesquisas e reflexões sobre estes complexos temas precisam ser 

mais amplamente trabalhados. Nossas escolas passam por momentos de variadas 

reflexões sobre o currículo acadêmico, os profissionais ligados de forma direta ou 

indireta ao contexto escolar necessitam de uma conexão mais estreita, para que 

dessa forma, consigam chegar a aquisição de resultados passíveis de serem 

colocados em prática. 

 

REFERÊNCIAS  
 
IMENES, Carla. Os espaços/tempos do cotidiano escolar e os usos das tecnologias. In: FILÉ, Valter e 
LEITE, Márcia (Orgs.) Subjetividades, tecnologias e escolas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 115 – 
128. 
KENSKI, V. M. Novas Tecnologias: o redimensionamento do espaço e do tempo e os impactos no 
trabalho docente. Revista Brasileira de Educação. Mai/jun/sul/agost, n.8, 1998. p.58-71. 
LABRUNIE, Maria das Graças Lino. Cultura e tecnologias. In: LABRUNIE, Maria das Graças Lino. 
Máquinas didatizadas: uma análise dos usos das tecnologias da comunicação e da informação na 
escola. Dissertação (Mestrado). PUC-RJ, 2004, p. 33-46. 
PESTANA, Tania Cristina; PACHECO, José Augusto. Currículo, tecnologias e inovação: para uma 
discussão da aprendizagem em contextos educacionais. Revista Linhas, Florianópolis, v. 14, n. 27, 
jul./dez. 2013. p. 45 – 58. 
 

 


