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Introdução 

 

A relação homem e tecnologia tem se tornado cada vez mais ambígua. 

Pelas redes informacionais movem-se o passado, o presente e o futuro da 

sociedade mesclando e difundindo o que, no presente trabalho, chamamos de 

cultura informacional. É por meio da relação sujeito e tecnologia – sejam as 

tecnologias mais recentes ou àquelas que resistem e se atualizam no tempo – 

que emerge, no imaginário das pessoas, espectros para a incorporação e 

revisão do que virá a ser o futuro como um presente projetado. Em outras 

palavras: é na crença no futuro que encontramos, no presente, objetivos 

comuns.  

Os objetivos encontrados no presente podem estar articulados na 

aceitação ou na contestação da ideologia midiática dominante; o que implica 

em dizer que, a busca por um futuro glorioso faz do presente um período 

atravessado por incertezas, medos e ansiedades para o futuro imaginado.  

Bem sabemos com Pierre Levy (1999, p. 7) que: 

 

Na época atual, a técnica é uma das dimensões 
fundamentais onde está em jogo a transformação 
do mundo humano. A incidência cada vez mais 
pregnante, das realidades tecnoeconômicas sobre 
todos os aspectos da vida social e também os 
deslocamentos menos visíveis que ocorrem na 
esfera intelectual obrigam-nos a reconhecer a 
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técnica como uns dos mais importantes temas 
filosóficos e políticos de nosso tempo. 

 

Saber este que nos ajuda a pensar com Richard Barbrook (2009), como 

a convergência dos dispositivos de acesso telecomunicacional pode, ou não, 

libertar a humanidade do poder hegemônico e devassador que a mídia impõe 

como status quo da sociedade contemporânea.   

Para o autor, “o determinismo tecnológico não molda o futuro da 

humanidade, pois quem constrói o futuro é a humanidade em si, usando das 

tecnologias como ferramentas”. Porém, é na visão especulativa, segundo 

Barbrook (2009), do que o futuro propõe ao presente, enquanto modelo 

imaginário, de como deverá ser o amanhã tecnológico (ficção científica) que se 

realiza o avanço tecnológico. 

A tecnociência atual nada mais é do que a realização dos antigos 

sonhos do próprio homem. Mesmo estando o presente em constante mudança, 

o futuro imaginado de uma determinada sociedade é sempre o mesmo. Assim, 

trazemos para o pensar como os futuros imaginados no passado sobrevivem 

ao presente e, também, como podemos imaginar um futuro a ser realizado a 

partir de nossa condição presente. Para tanto, neste trabalho será dado 

especificidade à escola, entendendo ser esta o espaço de desenvolvimento e 

projeção futura de uma sociedade esperada. 

 

 

A hodiernidade e o cotidiano escolar  

 

As denúncias feitas na década de 1970 por Lyotard sobre a ruptura com 

o determinismo tecnológico industrial, bem como as previsões de Baudrillard, 

na mesma década, de uma sociedade gestada pela fantasia audiovisual, 

inauguraram um conjunto de teorias futurísticas sobre a era da informação e 

sobre a hegemonia midiática.  

Consideradas como pós-modernas, essas teorias evidenciaram a 

descrença da sociedade ocidental com o ideal iluminista moderno propondo, ao 

homem, o enfrentamento das incertezas que sua própria condição revela.  

Assim, as questões propostas por estes autores, entre outros, estimularam o 



ocidente a questionar seu futuro frente ao avanço tecnocientífico. Isto ocorreu 

porque o questionamento do futuro está condicionado às reflexões sobre as 

tecnologias informacionais emergentes e, também, aos fantasmas de uma 

sociedade pós-industrial. Compactuando com Saldanha: 

 

Após a liberação das forças produtivas na 
modernidade, agora temos um estado de mutação 
e mimetização constante do tempo e do espaço. 
Não há mais mortes ou limites absolutos, mas 
proliferação, contaminação, saturação, tudo 
trespassado pela simulação. Não há mais o 
desaparecimento sumário, mas um modo de 
dispersão. Dispersar é a atividade social dos 
contextos em permanente nomadismo na arena 
da pós-modernidade. No jogo de fusões, os signos 
trocam significados e formas e se reproduzem 
sem medida. A panspermia simbólica é propiciada 
pelas possibilidades múltiplas de criação e 
dispersão abertas pelas novas tecnologias. 
(disponível em: www.scielo.br) 

 

Em decorrência do feito acima explicitado, emergem as tensões entre o 

progresso tecnocientífico informacional com suas respectivas implicações 

presentes – incertezas, medos e ansiedades – e os fantasmas do passado 

moderno industrial – certezas, coragens e estabilidades – que propulsiona ao 

homem contemporâneo à metamorfose enquanto prática socializadora 

cotidiana.  

Ao pensar o cotidiano remetemo-nos a escola, pois são nos espaços 

escolares, enquanto lócus de convívio, socialização e gestação da práxis da 

sociedade ocidental, que se torna possível enxergar a tensão entre o passado 

moderno e o futuro imaginário se firmando como presente.  

Damos especificidade ao cotidiano escolar porque nele se instala o 

conflito entre gerações dos sujeitos, das tecnologias, bem como os conflitos 

dos sistemas e/ou pensamentos dominantes, transfigurando-se em um espaço 

polissêmico e polimorfo, ao mesmo passo em que é classista e habitual.   

É no cotidiano escolar que se torna possível a tomada de consciência do 

estado de transitoriedade que vivemos enquanto sociedade, já que ele se firma 

enquanto lócus de convívio e socialização. Em decorrência disso, partimos do 

pressuposto de que a consciência sobre o processo histórico, a cotidianeidade 



e as expectativas futuras de um determinado sujeito, é o ponto de partida para 

a resistência, para o enfrentamento e para o direcionamento de esforços para o 

desenvolvimento presente enquanto futuro imaginado.  

Para que se ocorra o processo de conscientização, se faz necessário o 

conhecer. Entendemos com Demari (2009, p. 7) que: 

 
Nessa perspectiva, o conhecimento é uma 
produção social cuja natureza não pode ser 
descolada do humano e da totalidade das 
relações materiais. Nesse modo de ver, o 
conhecimento não se reduz aos dados colhidos 
pelos sentidos ou à aplicação prática, porque 
sendo histórico e produzido numa dada condição 
material se insere nas dimensões que compõe a 
complexidade social (estrutura e superestrutura). 

 
 

Intertextualizando os dizeres do autor com os de Soares, percebemos 

que no cotidiano escolar, enquanto local de prática da construção do 

conhecimento, é possível realizar o exercício de se revisitar o passado e de se 

projetar o futuro para a percepção de que permanente no processo 

histórico/cultural da humanidade é só a mudança. Isto porque, 

 

o campo da prática é muitas vezes mais difícil de 
ser trilhado do que o da teoria. Mas no campo 
teórico a dimensão subjetiva do trabalho não pode 
ser desconsiderada: sem sonho ou imaginação e 
sem o enfretamento das dificuldades que o desejo 
de mudança impõe ao ser humano, mulheres e 
homens não transformam e não são 
transformados (2002, p. 7) 

 

Assim, transformando nosso pensar em um tecido orgânico confiamos 

ao cotidiano escolar o agenciamento da tomada de consciência, por parte dos 

sujeitos, da transitoriedade pela qual passa a sociedade. Isto se torna possível 

porque, é por meio da aquisição de conhecimento sobre as relações que 

estabelecemos no/com a natureza e a sociedade, mesmo que de maneira 

provisória ou lacunar, que surge a conscientização do sujeito em relação ao 

seu entorno. No caso em questão, o domínio tecnológico sobre a vida do 

indivíduo e seu coletivo. 

 



Conclusão 

 

A tensão, entre o progresso tecnocientífico informacional e o passado 

moderno industrial, estrutura-se na inquietude que a resposta da seguinte 

indagação impõe como desafio ao homem: como se entregar às incertezas de 

um futuro dominado pelas tecnologias sem renunciar às suas aspirações e aos 

valores de um passado onde somos dominantes tecnológicos? Com Bignotto 

(2009), podemos aceitar como resposta, em um primeiro momento, que esta 

tensão ocorre porque existe um “problema de reconhecimento de nossa 

identidade pela afirmação de nossa diferença com outros momentos da 

história” (p. 227) 

Assim, para buscar uma identidade ou, com Heidegger (1983, p. 7), “se 

quisermos vir a ser o que somos não podemos abandonar a finitude ou nos 

iludirmos quanto a ela. Muito pelo contrário, precisamos protegê-la”. As 

afirmações de Bignotto (2009) e de Heidegger (1983) nos levam a pensar com 

Barbrook (2009, 37) que “a importância de uma nova tecnologia não está no 

que ela pode fazer aqui e agora, mas no que os modelos mais avançados 

poderiam ser capazes de fazer algum dia”. Isto implica em dizer que a 

consciência de nossa finitude pode nos fornecer a assertiva de que nosso 

futuro imaginado nada mais é do que um embrião presente.  

Assim, é na proteção dos valores e das ações para o desenvolvimento 

da sociedade que queremos, enquanto sociedade futura, é que se torna 

possível pensarmos a emancipação humana frente às tecnologias. Em outras 

palavras: a partir do momento em que temos consciência dos dispositivos que 

nos cercam passamos a usá-los sem deixarmos ser dominados por eles 

Quanto a escola, percebemos existir um problema de reconhecimento 

de identidade frente aos momentos históricos por ela passados. Em relação a 

este pensar, compactuamos com Soares (2001, p. 24), quando nos diz que a 

escola enquanto 

 

 

espaço atravessado por tempos polimorfos 
acumulados, materializados na forma de edifícios, 
no estilo do mobiliário, nas roupas, na linguagem, 
no conteúdo, no ensinado, nas práticas 



educativas. Padece de envelhecimento. Como um 
sistema fechado é poderoso e torna-se mais 
poderoso porque não é atacado no âmago de sua 
necrose (essas junturas e roldanas 
microestruturais de consolação) por ritmos e 
formas que novos inventos e técnicas, reciclados 
naquela interação imagem/cultura, aceleram e 
subvertem. 

 
 Logo, torna-se possível concluir que é no cotidiano escolar – enquanto espaço 

de desenvolvimento da práxis, da consciência e da construção do conhecimento - que 

se desvela as possibilidades de emancipação humana frente as novas tecnologias. 

Entretanto, dada a crise identitária que atinge a escola, esta deixa de ser o local de 

projeção de um futuro imaginário, bem como da revisitação ao passado para o 

entendimento do presente. Assim, o futuro imaginado pela escola no passado não se 

faz presente. Ao contrário. A escola permanece presa aos paradigmas que “um dia” 

serviu à sociedade, mas, ainda, incapaz de imaginar seu futuro como um embrião 

presente, já que esta não traz para o epicentro de suas ações o questionamento sobre 

o que os sujeitos contemporâneos imaginam para o seu futuro.  

 Na tensão modernidade/pós-modernidade, passado/futuro, estabilidade 

/incertezas, somos convidados a (re) inventar a cotidianidade escolar como 

possibilidade de criação do nosso futuro imaginário. 
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