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Resumo
Santos, Luciana Silva dos; Duarte, Rosalia. Imaginário tecnológico de
professores: ser professor em tempos de tecnologias digitais. Rio de
Janeiro, 2013. 118p. Dissertação de Mestrado. Departamento de Educação,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Esta dissertação tem como objetivo identificar e discutir elementos do
imaginário tecnológico vivenciado por professores, tendo em vista analisar como
este atravessa as práticas pedagógicas e as relações que os docentes estabelecem
com os alunos, no contexto da cultura digital. O trabalho busca captar a percepção
que professores têm da atividade docente face às supostas mudanças pelas quais
vem passando a profissão, em tempos de massificação do acesso às tecnologias
digitais. Tem como principal referência teórica as contribuições das teorias da
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cultura digital e do mito da digitalização para pensar o imaginário tecnológico.
Estas acepções estão alocadas no campo dos estudos de mídia de orientação
filosófica que participam de uma perspectiva pós-metafísica. A pesquisa, de
caráter qualitativo, teve por base a realização de entrevistas individuais semiestruturadas, seguindo a lógica do sistema de rede para a seleção dos
entrevistados. Foram entrevistados quinze professores de Ensino Médio, atuantes,
em sua maioria, em escolas estaduais de formação docente, localizadas na cidade
do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados indicam que o imaginário tecnológico
partilhado por estes profissionais apresenta aspectos do mito da digitalização, no
interior do qual prevalece a percepção de que há um maior distanciamento entre
gerações na conjuntura da cultura digital e a concepção de que os jovens são
experts na utilização de tecnologias, frente a adultos pouco qualificados nesse
âmbito. Foi também identificada uma maior freqüência de uso social das
tecnologias por parte dos professores, em comparação a inserção das mesmas em
sua prática pedagógica. Além de questões como a precária infraestrutura da
escola, formação insuficiente para a utilização das tecnologias e a falta de tempo,
o imaginário tecnológico parece ser também um fator que incide sobre o baixo
uso das tecnologias em sala de aula.
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Abstract

Santos, Luciana Silva dos; Duarte, Rosalia (Advisor). The technological
imaginary of teachers: being a teacher in times of digital technologies.
Rio de Janeiro, 2013. 118p. MSc. Dissertation - Departamento de Educação,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This paper aims at pointing out and discussing elements of the
“technological imaginary” experienced by teachers and analyze its implications on
teaching practices and on the relationships that teachers establish with the students
in a digital culture. It also attempts to grasp the teachers’ conception of how their
profession supposedly has been changing in face of a massification of the access
to technology and digital Medias. This dissertation has as its main theoretical
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111609/CA

foundation “Digital Culture” and “the myth of digital culture” theories and their
contribution to understanding the “Technological Imaginary”. These theories are
placed among philosophically oriented Media studies, which belong to a postmetaphysical perspective. The empirical research consisted of semi-structured
interviews with 15 high school teachers in Rio de Janeiro, mostly from State
Schools where high school students are granted a license to be a Junior School
teacher. Results suggest that the “Technological Imaginary” shared by these
professionals includes the myth of digital culture, which in turn implies a belief
that there is a greater distance between generations in the context of a digital
culture and that the young master the new media technologies, whereas adults
have little understanding of them. The study also discovered that the teachers use
technologies to engage in social use more frequently than for pedagogical
purposes. Even beyond the poor infrastructure of schools, little instruction in the
use of technologies and lack of viable time to implement such resources in their
range of teaching practices, this “Technological Imaginary” seems to be a factor
in the low use of technologies in classrooms.

Keywords
Teachers; teaching practices; information and communication technologies;
digital culture.
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