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Introdução: A presente pesquisa apresenta-se no contexto de reflexão e prática sobre a
relação entre Educação e Tecnologias oferecendo contribuições a partir de abordagem
da produção e uso de artefatos tecnológicos na Educação sob a perspectiva da
antropologia da habilidade de Tim Ingold. Entendemos que essa perspectiva permite
diluir a dicotomia usualmente percebida entre produzir e usar artefatos, que geralmente
situa o professor como mero executor de procedimentos e funções de uma artefato cuja
intencionalidade e funcionalidade já estariam preespecificadas pelos seus produtores,
não permitindo compreender as tecnologias como elementos da atividade pedagógica,
mas como “mero” recurso adicionado à prática educativa. Objetivo: Pretende-se
analisar a antropologia da habilidade, de Tim Ingold, investigar as relações entre
produzir e usar artefatos tecnológicos na Educação, investigar a natureza da dicotomia
sujeito/objeto neste processo, investigar possibilidades de produção e uso, e elaborar
propostas de oficinas sobre produção e uso de artefatos tecnológicos na Educação.
Metodologia: A pesquisa será realizada através de 3 momentos articulados, sendo o
primeiro a pesquisa bibliográfica, acerca da compreensão do uso das tecnologias sob a
óptica da antropologia da habilidade, tal como proposta por Tim Ingold. Depois será
feita pesquisa e experimentação de softwares e/ou serviços, que lhe permitam aprender
através da vivência de situações de uso (considerado em sua perspectiva criativa e
inventiva) dos mesmos, pelo webrádio e filmes de animação. Por fim, serão elaboradas
propostas de oficinas sobre Educação e Mídias, que poderiam, posteriormente servir,
também, como estratégia de articulação entre pesquisa e extensão.  Resultados: Com a
realização da presente pesquisa pretende-se oportunizar uma forma de inserir nos
debates sobre a formação de professores a reflexão sobre o uso das tecnologias, de
maneira ampla, e das novas tecnologias digitais de informação e comunicação,
especificamente, na Educação sob um enfoque que considere esse uso como uma
forma de apropriação e reinvenção cotidiana das tecnologias disponíveis.
Considerando importante realizar esse debate a partir de uma perspectiva prática que
permita transitar de uma abordagem que privilegia o falar sobre tais tecnologias na
Educação para uma outra que possibilite refletir com e a partir do uso dessas
tecnologias, que parta do princípio de que fazer é uma forma de conhecer. Dessa
forma, pretende-se que a pesquisa gere duas oficinas, uma sobre a produção e uso de
webrádio na Educação e outra sobre a produção e o uso de filmes de animação na
Educação. Tais oficinas, poderão servir não apenas como forma de divulgação do
trabalho de pesquisa realizado, mas, principalmente, como forma de produzir
futuramente experiências de extensão universitária na qual professores em exercício ou
em formação possam vivenciar situações de aprendizagem e apropriação de tais
tecnologias.  Conclusão: Por fim, acredita-se estar contribuindo para a percepção de
que os artefatos tecnológicos podem ser apropriados pelos professores em suas práticas
cotidianas sob uma perspectiva inventiva e integrada à prática educativa.
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