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Resumo

O presente artigo está diretamente relacionado ao trabalho de pesquisa desenvolvido na Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), como trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. A investigação tem como
objetivo apresentar resultados parciais que tratam de alguns sentidos expressos pelos professores a
respeito da utilização pedagógica das tecnologias digitais em sala de aula.Esses resultados foram coletados
durante ação que objetivava formar professores sobre a utilização pedagógica das tecnologias digitais,
realizada em uma unidade de inclusão digital vinculada ao programa Telecentros BR. Nesse sentido, busca
possíveis respostas que podem ajudar-nos na construção de uma metodologia, capaz de fugir da
linearidade tradicional, e atingir patamares circulares dentro da perspectiva de coletivos de aprendizagem
mútua entre professores e alunos, estimulando,assim,as aprendizagens múltiplas.
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Resumen:

El presente artículo esta diretamente relacionado al trabajo de investigación desarrollado en la
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como trabajo de conclusión del curso de Pedagogia. La
investigación tiene como objetivo presentar resultados parciales que tratam sobre algunos significados
expresados por los profesores a respecto de la utilización pedagógica de las tecnologias digitales en el
aula. Los resultados fueron coletados durante acción que objetivava formar profesores sobre la utilización
pedagógica de las tecnologias digitales, realizada en una unidad de inclusión digital vinculada al programa
TelecentrosBR, buscando presentarposibles respuestas que puedanayudar-nos em la construción de una
metodologia, capaz de huir de la linearidad tradicional, y atingir patamares circulares dentro de la
perspectiva de los coletivos de aprendizaje mutuo, entre profesores e alumnos, estimulando asim las
aprendizajes multiples.
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I - Introdução: A sociedade do conhecimento

A era da informação é caracterizada pela relevância que a informação tomou a partir da popularização das
tecnologias computacionais e da rede mundial de computadores (internet). Esse fenômeno é denominado
por Castells (2000) como revolução informacional,a qual penetrou a sociedade, modificando toda a
estrutura não só técnica, como também os laços afetivos e os modos de interação entre os humanos. Essa
nova tecnologia fez surgir um novo modo de encarar os afazeres diários.

Corroborando,Silveira (2001) nos diz que, no âmbito da revolução informacional, o computador vem
alterando as relações das pessoas com o tempo e com o espaço. A sociedade (ou sociedade geral)
industrial passou por três revoluções.Na primeira e segunda revolução industrial, as inovações
tecnológicas permitiram ampliar a capacidade física humana, além de proporcionar precisão ao seu
trabalho, trazendo mudanças drásticas e inesperadas ao quadro social. Destacamos algumas dessas
mudanças, a saber:imperialismo, capitalismo, neoliberalismo, movimento de classes, independência das
colônias. A terceira revolução é capaz de amplificar as capacidades mentais do ser humano, o modo de
pensar.

Não se pode mais conceber pesquisa Cientifica sem uma aparelhagem complexa
que redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge, neste final
do Século XX, um conhecimento por Simulação que os epistemologistas ainda não
inventariaram (LÉVY, 2001, p. 78).

Segundo Silveira (2001), as novas TIC ressuscitaram a escrita, principalmente após a supremacia das
tecnologias audiovisuais, em especial a televisiva que, de uma forma sutil,movimenta as possibilidades
criativas de seu usuário. Desse modo, a percepção da “Sociedade do Conhecimento” foi sendo arquitetada
a partir da década de 1990, quando nos países desenvolvidos a internet e os computadores pessoais se
tornaram comuns nos lares. Aos poucos, esse termo foi substituindo a expressão “Sociedade
Informacional”. Diferente de qualquer outro momento histórico humano, o acesso à informação tornou-se
primordial à sobrevivência na sociedade contemporânea. Daí podermos afirmar que esse acesso tem
causado profundas transformações, quais sejam: socioculturais, educacionais, tecnológicas e econômicas.
Tais modificações são muito evidentes não só do ponto de vista do acesso, mas, sobretudo, como forma
da produção do conhecimento. Essas mudanças de concepções sobre o acesso e o conhecimento podem
ser percebidas quando paramos para analisar o caráter atual da profissionalização.

A partir da Era industrial, surge no panorama educacional uma educação tecnicista, tendo como principal
objetivo formar pessoas para a linha de produção. Nesse sentido, a educação tinha como espelho as
doutrinas tayloristas e fordistas. Essa formação técnica era cabível a um mercado que precisava de
pessoas capazes de realizar uma atividade única em toda sua vida. Isso significava que um cidadão
formado em uma escola tecnicista tinha como consequências a diminuição de suas possibilidades de
desempenhar outras funções.Atualmente, os cursos técnicos existentes passaram por uma série de
mudanças estruturais, objetivando uma formação mais ampla,com a integração do ensino médio ao nível
superior. Somado a isso, o cidadão cada vez mais vai precisar buscar aperfeiçoamento, afinal, o processo
de formação profissional não ocorre apenas no momento de conclusão de uma fase primária de formação
(ou qualquer outra por qual tenha passado), estando intimamente ligado às informações e ao
conhecimento. Observa-se:

Não só o conhecimento será exigido, mas competências pessoais serão cobradas
dos indivíduos tornando os mais atuantes, críticos e competentes, para as suas
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funções, este talvez seja o grande desafio pessoal nesse mercado capitalista e
seletista (MENDES 2007 p 37.).

Desse modo, é difícil definir até que ponto essa nova etapa é mais uma faceta do neoliberalismo e suas
maneiras de sobreviver às mudanças dos tempos. Porém, não se pode negar o poder transformador que a
Sociedade do conhecimento empenhou para a transformação social, expressando com clareza as
transformações sociais, econômicas, culturais, políticas e institucionais.

Diante do exposto, com o foco na educação contemporânea e seus desafios, apresentaremos resultados
parciais que tratam de alguns sentidos expressos pelos professores a respeito da utilização pedagógica das
tecnologias digitais em sala de aula. Sendo assim, baseando-se na concepção sobre formação de
professores na era do conhecimento, buscamos compreender os sentidos expressos pelos professores
sobre o uso das TIC, bem como evidenciar algumas responsabilidades para o professor dentro do
conhecimento.

Assim, a motivação de investigar sobre a temática emerge em parte da nossa experiência enquanto
estudantes da escola pública, na qual muitos professores sentiam dificuldades em utilizar as TIC. Dessa
forma, o nosso olhar sobre a questão foi amadurecendo durante a graduação em pedagogia,aliado a nossa
atuação profissional na área das TIC, fatores que nos instigaram e nos lançaram em direção à presente
pesquisa, partindo do entendimento que os docentes devem ser agentes includentes e formadores na
sociedade do conhecimento.

Os horizontes metodológicos constituintes desse artigo perpassam por uma metodologia de
Investigação-ação de abordagem qualitativa realizado no Centro Digital de Cidadania (CDC), alocado no
20º batalhão de polícia militar na Bahia (20º BPM). Centro vinculado ao Programa Telecentro.Br, na
Cidade de Paulo Afonso-BA.

Os participantes constituintes da pesquisa foram professores de uma escola de nível Técnico
profissionalizante, que participaram de uma formação para utilização pedagógica das tecnologias digitais
no contexto escolar, a fim de promoverem a inclusão e criação de coletivos de aprendizagem mutua de
professores e alunos na sociedade do conhecimento. O método principal para coleta de dados foi Grupo
focal, o qual,por sua flexibilidade e sua permissividade de configurar ambientes confortáveis ao grupo de
amostra, possibilita a emergência de uma pluralidade de olhares, além de deixar latente a percepção e
avaliação do investigador em relação à emoção dos participantes. Essas características abrem caminho
para análise dos significados sobre o uso desse instrumento e sua importância.

A discussão do grupo focal deve acontecer numa atmosfera agradável e informal,
capaz de colocar seus participantes à vontade para expor ideias, sentimentos,
necessidades e opiniões. Caplan (1990) sugere uma progressão natural dos
assuntos, partindo de tópicos mais gerais até chegar ao foco específico da
pesquisa. Se a pesquisa tiver mais de um objetivo, é conveniente subdividir a
discussão em reuniões distintas, uma para cada objetivo específico, visando a
maior ordenação de ideias. (DIAS, 2000, p.18).

Portanto, no decorrer das reuniões dos grupos focais, foram feitos apontamentos sobre as falas, as
reflexões sobre os momentos subsidiaram os projetos interventivos característicos da Investigação-ação.
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II - O trabalho docente

A Sociedade do conhecimento tem no centro de sua existência uma apelação fortíssima por padrões
superelevados de educação, impostos para a sua manutenção. Por isso mesmo acaba por criar pandemias
de padronização e super-regulamentação, provocando vagalhões de pedidos de demissão e aposentadoria
precoce, crise de recrutamento e escassez de líderes educacionais ávidos e capazes. Assim está
apresentada a nossa sociedade como paradoxo lógico e como prelúdio de sua própria transformação. A
mesma sociedade, que precisa dos professores como articuladores ávidos a articular o conhecimento,
qualificados para o construírem dentro das redes e nos coletivos de aprendizagem, explora-os mediante
frágeis carreiras, insustentável jornada de trabalho e baixas remunerações, fazendo com que haja um
grande número de professores esgotados, aposentando-se ou transferindo-se para outros meios de
sobrevivência, tornando cada vez menor o recrutamento de profissionais para essa área.

Na visão de Andy Hargreaves (2003), o professor na sociedade do conhecimento se encontra em meio a
uma pirâmide de imperativos conflitantes, dentre eles estão:Ser catalisadores da sociedade do
conhecimento e de toda a oportunidade e prosperidade que ela promete trazer&894; ser contraponto a
ela e às suas ameaças à inclusão, à segurança e à vida pública&894; ser baixadessa sociedade do
conhecimento em um mundo onde as crescentes expectativas com relação à educação estão sendo
respondidas com soluções padronizadas, fornecidas a custos mínimos. A sinergia dessas três forças está
moldando o caráter ponderado da profissão professor na sociedade do conhecimento, a harmonia desses
três pontos conflitantes consegue orquestrar e concluir de maneira objetiva, mesmo que seja difícil, a
missão do professor dentro da sociedade do conhecimento. Tais objetivos devem ser encarados como
forma de gerar cidadania, mas não sucumbir à ânsia por padronizações do conhecimento que há em tal.

A característica da sociedade do conhecimento está em algo enraizado na essência humana, pois, criar
uma sociedade onde o centro é a construção do conhecimento só se dá em seres capazes de ensinar o que
se aprendeu. Portanto, faz-se necessário modificar em busca de um novo atualizado, através da eterna
virtualização. Na sociedade do conhecimento, objetiva-se a criação de grupos capazes de pensar os
modelos antigos; problematizarem e propor soluções. Essas devem ser problematizadas para que gerem
outras soluções possíveis, compreendendo, assim, as raízes do conhecimento múltiplo, próprio dessa
sociedade. Dessa forma, Hargreaves (2003) aponta também três fatores que devem ser considerados ao
analisar a sociedade do conhecimento:

Capacidade cientifica, técnica e educacional ampliada... Essa sociedade vai
apresentar não só universidade superconceituada capaz de produzir inovações,
mas também escolas de nível básico, altamente capacitadas, e voltadas para
inventividade, promovendo autonomia desses indivíduos, da sociedade
informacional, gerando conhecimento através de grupos aplicados em áreas do
conhecimento afins, embelecendo assim o desafio organizacional de criar os
grupos e as culturas nos quais essa aprendizagem mútua espontânea possa
florescer (Hargreaves, 2003, p.33).

Em suma: o conhecimento na sociedade do conhecimento não é tratado como uma simples base para
produção e geração de riquezas como em outras configurações sociais. Ele é a própria riqueza dessa
sociedade, pois, está intrínseco em todas as formas e em todos os locais possíveis como a marca dessa
sociedade.

Assim, o sucesso econômico desta sociedade depende única e exclusivamente da capacidade de nutrição
de uma cultura de aprendizagem mútua e não concorrente, espontânea e não forçada. Trata-se de uma
economia substanciada no conhecimento. Por isso não tem seu sucesso baseando-se em força de seu
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maquinário, já que o maquinário pode ser comum a qualquer um de seus concorrentes, mas, a verdadeira
força está no potencial dos cérebros aplicados em pensar, aprender e inovar, ou seja, o potencial deixa de
ser uma relação material, passa então a ser um potencial de relação humana. A formação dos professores,
bem como o caráter dessa profissão,devem ser encarados como de líderes capazes de mediar o
desenvolvimento social na era do conhecimento.

As instituições de ensino, tal como os professores, não devem render-se nem ceder em nada, diante das
pressões que há por parte dos grandes empresários e das multinacionais. Estas tentam usurpar esse papel
de líder fomentador-administrador no professor e nas escolas da sociedade do conhecimento, de forma
que essa dificuldade da escola em gerar e suprir uma cultura de aprendizado faz com que os
empreendedores da Sociedade do conhecimento usurpem o lugar da escola e dos educadores como
agentes dessa cultura de aprendizado. Tal perspectiva gera crise de padronização do ensino afim de uma
“sociedade do conhecimento” que, na verdade, só atende a uma velha lógica de pensar pessoas como
simples maquinário, comum ao capitalismo.

O conhecimento é o grande capital da humanidade. Não é apenas o capital da
transnacional que precisa dele para a inovação tecnológica. Ele é básico para a
sobrevivência de todos e, por isso, não deve ser vendido ou comprado, mas sim
disponibilizado a todos. Esta é a função de instituições que se dedicam ao
conhecimento apoiado nos avanços tecnológicos. Espera-se que a educação do
futuro seja mais democrática, menos excludente. Essa é ao mesmo tempo nossa
causa e nosso desafio. Infelizmente, diante da falta de políticas públicas no setor,
acabaram surgindo “indústrias do conhecimento”, prejudicando uma possível
visão humanista, tornando-o instrumento de lucro e de poder econômico.
(GADOTTI, 2000, p.6).

Portanto, faz-se necessário pensar nas mudanças ocorridas no cenário da educação e da aprendizagem
Precisa-se repensar uma nova proposta educacional que una de forma crítica e reflexiva esses três
imperativos conflitantes citados acima, pois, com suas interações e seus efeitos sob a cultura, irá moldar a
natureza do ensino, aquilo que significa ser um professor e a própria viabilidade da atividade como
profissão. Podemos perceber isso conforme essa leitura proposta por Hargreaves (2003):

1. Promover a aprendizagem cognitiva profunda: Uma aprendizagem Profunda requer empenho e
tempo, a aprendizagem profunda refere-se a uma aprendizagem que leve o educando a romper as
barreias do aqui e agora, e o faça transcender a uma aprendizagem ontológica e prática, onde seja
observado o que se faz e não o que se diz. Para que isso aconteça são amplamente necessárias
revisões curricularesnos sistemas de ensino, que priorizem a redução das matérias nas matrizes
curriculares, e abordem com veemência o trabalho interdisciplinar e transversal.

1. Aprender a ensinar por meio de maneiras pelas quais não foram ensinados: A maior parte
de nossos professores foi educada em um sistema tecnicista e teve também uma formação que
atendia a esses pressupostos que se baseavam emum sistema de trabalho que está sendo extinto
aos poucos, por causa da informatização e da revolução cibernética que tem ocorrido no espaço
global nos últimos trinta anos. Mesmo os professores que foram formados dentro do que orientam
os parâmetros curriculares nacionais tendem a continuar ensinando como aprenderam, e fazendo
uma educação totalmente fragmentada, isso precisa ser mudado para que possamos criar uma
cultura de aprendizagem.

1. Comprometer-se com aprendizagem profissional contínua: É amplamente necessário que os
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professores, as escolas e as secretarias de educação municipais, estaduais e federias se
comprometam amplamente com a formação dos professores, com a criação de planos de incentivos
para que os docentes busquem o melhoramento profissional, criando entre eles não só uma busca
de melhoramento financeiro, mas também satisfação intelectual, consequentemente a
transformação das práticas trabalhistas.

1. Trabalhar e aprender com equipes de colegas: Através da busca de melhoramento intelectual e
profissional, da redução da quantidade de matérias estudadas na instituição de ensino, e com
propostas interdisciplinares, haverá um maior comprometimento com o trabalho em equipe por
parte dos professores. Isso fortalecerá a aprendizagem emocional do grupo devido a choques de
personalidades, a fim de se alcançar harmonia de trabalho e valorização mútua da contribuição dos
colegas, em prol de uma aprendizagem em equipe.

1. Tratar os pais como parceiros na aprendizagem: Compreender os pais como os parceiros
imprescindíveis nessa caminhada rumo à cultura de aprendizagem. Por isso a escola deve estar
sempre aberta para a comunidade, estreitando os laços com a família.A escola deve fazer o trabalho
de sensibilização dos pais nesse dever que é próprio deles. Fato que não deve ser terceirizado como
é comum na sociedade industrial, onde a aplicação da mão de obra dos pais e das mães em amplos
setores dessa sociedade faz com que o trabalho de educação familiar seja relegado a babás, ou a
“bancas”, lugares que funcionam como reforço escolar privado.

1. Desenvolver e elaborar a partir da inteligência coletiva: todo trabalho desenvolvido na escola
deve ser elaborado nessa perspectiva. Todas as atividades didáticas devem ter como fundo uma
boa avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios.Os professores devem traçar estratégias a
partir do feedback gerado pela classe.

1. Construir uma capacidade para mudança e o risco: a insegurança é uma característica comum
a tudo nessa nova era, portanto, a capacidade de mudança frente às intempéries de nossa época é
garantia de continuidade de um trabalho relevante, consolidado a trabalhar o mais confortável
frente ao risco.

1. Estimular a confiança nos processos: não uma fé cega, mas uma confiança gerada por quem
constrói os próprios processos e projetos, essa confiança é gerada na sinergia dos seres que
confiam na forma de um sistema protocooperativo.

A Escola moderna foi fundada em cima de um prisma que enxerga os fenômenos cotidianos de maneira
isolada. Muitos atribuem isso a dicotomia, própria do renascimento. O conteúdo escolar foi dividido em
matérias que tinham uma visão sobre um fenômeno que dava sua resposta “certa” em torno da pergunta
previamente gerada pelo professor. Cada fenômeno era estudado com a particularidade disciplinar.

Esse conhecimento fragmentado não significa estar errado, mas abriga pouca relevância ético política,
uma vez que ele só tem uma finalidade, no próprio estudo da ciência particular, pois apenas na análise
científica ele se encontra fragmentado de acordo com as especificidades de cada área. No cotidiano
encontra-se esse conhecimento totalmente misturado e transversalizado, precisando apenas ser
problematizado e gerar conhecimento através do uso da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade surge
como chamado para as disciplinas focarem nos seus objetos, porém não isoladamente, mas com
fortalecimento das relações com as outras áreas de conhecimento, afinal a realidade não é fragmentada.
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Uma escola que continua dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades,
subespecialidades, fragmentando o todo em partes, separando o corpo em
cabeça, tronco e membros, as flores em pétalas, a história em fatos isolados, sem
se preocupar com a integração, a interação, a continuidade e a síntese. É o
professor o único responsável pela transmissão do conhecimento, continua vendo
o aprendiz como a tábua rasa, produzindo seres subservientes, obedientes
castrados em sua capacidade criativa, destituídos de outras formas de expressão
e solidariedade. (MORAES, 1997, p.51).

Trabalhando com projetos, subverte-se essa lógica fragmentada de conceber o conhecimento. Um projeto
competente tem a participação ativa dos alunos, no sentido que sua estrutura não é linear, mas sim em
rede. Através de planejamentos e observações dos professores, são elaborados pontos de necessidades
que são relevantes à formação ética e política dos alunos. Formulado o tema, ele é levado para sala de
aula e os alunos fazem uma pesquisa prévia sobre o tema e formulam suas questões temáticas, a partir
daí cabe ao professor fazer as conexões dessas questões com as demais áreas de conhecimento
alimentando um sistema interdisciplinar a partir do feedback dos alunos sobre a temática.

Dessa forma, pode-se não só observar quais os objetivos da escola em nossos tempos, mas também
descrever o papel do professor nessa nova concepção educacional. Assim, o professor que antes aparecia
como detentor do conhecimento, agora, apresenta-se como o estrategista do conhecimento. Através de
avaliações diagnósticas podem mudar o projeto a partir do output gerado pelos alunos, guiando para um
caminho que talvez fora até imprevisto durante a elaboração do projeto. Porém, com sua liderança e
capacidade, pode formular junto aos alunos novas possibilidades. Sua função é, através da mediação,
cativar a curiosidade intrínseca do aprendiz, convertê-la em questionamentos, problematizar a realidade e
construir junto com o aluno um conhecimento relevante politizado, que não só venha a ser significativo
para ele, mas trate os conteúdos que outrora estavam desconexos do chão (e para alguns
incompreensíveis) e os reconecte gerando um saber coletivo e sustentável.

A inteligência coletiva implica a transformação da forma como pensamento sobre
as capacidades humanas, sugerindo que todos são capazes, e não somente
alguns poucos; que a inteligência é múltipla, em vez de ser uma questão de
resolver enigmas com respostas únicas, e que nossas qualidades humanas para
imaginação e o envolvimento emocional são tão importantes quanto nossa
capacidade de nos tornarmos especialistas técnicos. (Hargreaves, 2003, p.12).

Trabalhar educação através de olhares estratégicos e a partir da aprendizagem coletiva com projetos nos
faz compreender o cidadão local em um contexto global, situando-o criticamente em torno de um trabalho
mediado, através do qual consegue problematizar as questões peculiares da sua região e as inferências
em contexto global de suas ações, sejam positivas ou negativas, com mais possibilidade ao novo. Quando
isso é feito a partir dos aprendizes, o conhecimento gerado e se torna muito mais significativo, profundo,
trazendo à tona um trabalho relevante que permitirá aos alunos desenvolver olhares complexos, ao invés
da singularidade tradicional, tipicamente “neutra” politicamente.

Evidente que nós precisamos adotar uma nova postura diante das novas questões que convergem e
repelem-se para fazer existir nossa realidade atual, tanto global quanto local. O fenômeno da grande rede
de computadores, que ampliou o conceito da virtualidade, tornou o espaço cibernético totalmente miscível
ao cotidiano de forma indispensável e inseparável das relações humanas na contemporaneidade. Dessa
forma, encontra-se o professor do século XXI entre redes e fluxos de aprendizagem. Com isso, não se
pode mais conceber pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões
entre experiência e teoria (Lévy, 2001).
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Porquanto, a forma individualista de aprendizagem positivista já não é mais contemplada. Hoje nos
centros de desenvolvimento compreende-se que a aprendizagem relevante para os nossos tempos se dá
de maneira coletiva, através de uma cultura de aprendizagem que prioriza o desenvolvimento coletivo,
mediado pelas redes informacionais. Essa cultura de aprendizagem espontânea transforma e reconfigura
constantemente a técnica, inventando, apropriando-se e reinventando novas técnicas e novos
conhecimento, a todo tempo. Caracterizando, assim, a sociedade do conhecimento que tem transformado
o conhecimento em algo rizomático.

Quando uma circunstância como uma mudança técnica desestabiliza o antigo
equilíbrio das forças e das representações, estratégicas inéditas, alianças
inusitadas tornam-se possíveis... A técnica não é sinônimo de esquecimento do
ser ou de deserto simbólico, é ao contrário uma cornucópia de abundância
axiológica, ou uma caixa de pandora metafísica (LÉVY , 2001, p.20)

Se no mundo há mudanças que levam aos coletivos intelectuais, precisamos cada vez mais nos organizar
para trabalhar, pensar e construir um conhecimento coletivo, amplamente necessário. Que nós professores
tomemos a frente nessa empreitada como estrategistas desses novos horizontes, a fim de conseguir
concretizar uma cultura mútua de aprendizagem. Porém, para que isso aconteça é imprescindível que
consigamos fazer um trabalho de equipe que supere e seja referência para qualquer outra organização
inserida na sociedade do conhecimento.

A formação profissional dessa equipe deve ser de caráter de formação de lideranças seguras em seus
compromissos como tais estrategistas do conhecimento. Isso os impele a gerar e gerenciar a formação de
novos grupos educacionais comprometidos com a aprendizagem solidária e altruísta. Nesse sentido,
encontra-se uma saída formidável antiga, mas não ultrapassada, que é a gestão de uma pedagogia de
projetos. Tais projetos visam uma integração da equipe em prol de um objetivo pré-estipulado. Para isso é
necessário uma inclinação dos professores para um trabalho interdisciplinar e transversal, que vislumbre
estratégias não rígidas e técnicas renovadas para minerar o conhecimento, observando as coisas da
natureza e a natureza das coisas, provocando o olhar científico dos alunos, trabalhando sempre a partir do
conhecimento existente, tornando os alunos parte da experiência de trabalhar projetos científicos de
pesquisa, de intervenção, tornando a escola um espaço social relevante na comunidade onde ela esteja
inserida.

A inteligência coletiva implica a transformação da forma como pensamento sobre
as capacidades humanas, sugerindo que todos são capazes, e não somente
alguns poucos; que a inteligência é múltipla, em vez de ser uma questão de
resolver enigmas com respostas únicas, e que nossas qualidades humanas para
imaginação e o envolvimento emocional são tão importantes quanto nossa
capacidade de nos tornarmos especialistas técnicos (Hargreaves, 2003, p.43).

Por fim, deve-se apostar em um caminho de unidade da aprendizagem em um sistema composto por
pessoas para pessoas que usam a técnica, não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta
que serve para transformação do próprio sistema. Assim, através de esgotamentos, desequilíbrios e
reequilíbrios de forma circular e não linear, garante-se a participação de todos com suas contribuições, e
permite-se o acesso a todas as contribuições feitas, assegurando as condições necessárias para a
construção de uma cultura de aprendizagem mútua, sustentável e não como um modelo a ser aplicado em
qualquer lugar, mas variável de acordo com a relevância das urgências locais em detrimento das globais.

III - Análise dos grupos focais
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No inicio das atividades, de maneira não proposital, os professores ficaram divididos em dois grupos: o
grupo 1 era constituído por professores de ciências humanas e linguagens; e o grupo 2 abrigava
professores de ciências naturais e exatas. Essa divisão ocorreu devido à disponibilidade dos professores
designada no AC (Atividade Curricular em Comunidade) da escola. Essa realidade descartou a possibilidade
de vivência entre todos os professores. “Uma escola que continua dividindo os conhecimentos em
assuntos, especialidades, subespecialidades, fragmentando o todo em partes.” (Moraes, 1997, p.51).
Dessa forma, é quase impossível trabalhar com o conhecimento colaborativo, próprio da Sociedade do
Conhecimento.

O grupo 1 mostrava uma verdadeira falta de familiaridade com uso de computadores, ninguém possuía
e-mail. Logo, tivemos que parar as atividades propostas para fazer e-mails para os participantes terem
acesso ao material e às atividades propostas pela formação. Nesse grupo, tivemos a oportunidade de ouvir
falas de professores afirmando que: “Usar essas tecnologias na sala de aula é ser tecnicista”
(PROFESSROA DE GEOGRAFIA), ou também: “não preciso saber dessas coisas aí porque o que eu ensino é
história e nessa disciplina não tem necessidade de estar usando computador, ou melhor, o uso que mais
faço e para passar Slides” (professora de HISTÓRIA). Outra professora também afirmava utilizar apenas
para apresentação de slides, pois evitava escrever no quadro. Essa atitude demonstra a substituição do
quadro apenas pelo projetor, demonstrando quanto o professor não compreendia que essa sim é uma
postura da educação tecnicista, mesmo utilizando tecnologias dialógicas.

Embora estejamos em uma nova etapa de desenvolvimento cientifico,
intelectual, político e social, continuaram oferecendo uma educação dissociada
da vida, desconectada da realidade do individuo, descontextualizada. A crise
atual também decorre da uma crise do conhecimento, da ignorância de como
ocorre o processo de construção do conhecimento, do desconhecimento de sua
complexidade e da multidimensionalidade do processo educativo (Moraes
1997, p.84).

O grupo 2, diferentemente do 1, mesmo sendo constituído por professores com uma vasta experiência em
sala de aula, mostrava-se mais ciente da necessidade de “atualizar-se”. Observava nas tecnologias digitais
verdadeiros potenciais para melhorar a qualidade da educação e da própria competência profissional. O
comentário do professor de eletrotécnica é revelador: “um computador ligado à internet traz uma
dinâmica muito maior às atividades em sala de aula, pois ao ponto em que nossa memória falha, podemos
rapidinho ir ali e verificar, além dos recursos que os próprios alunos mostram ser fantásticos”. O professor
de física comentou o seguinte: “construí um blog onde posto textos, fórmulas, curiosidades e até
simuladores ligados a laboratórios de universidades importantes. Nesse espaço tiro dúvidas dos alunos”.

De pronto, vale salientar que o grupo 1 desistiu unanimemente do curso. No segundo dia de encontro,
esperamos e ninguém apareceu, não ficamos sabendo sequer da justificativa. Saber dos motivos que
levaram a desistência seria interessante, poderiam estar relacionados à metodologia utilizada no trabalho
ou questões interpessoais.

Área de atuação dos interessados pelo Curso.

Exatas 22%
Humanas 43%
Linguagem 22%

No entanto, não tivemos essa resposta. Um dado interessante revela que os
professores desistentes são em sua origem da área de humanas. Esse dado no
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Naturais 13% permite apenas analisar um acontecimento, uma vez que não possuímos dados
mais abrangentes e conclusivos sobre tais motivos. É possível perceber nos
gráficos que os professores de linguagens e humanas do grupo 1 tinham somado
o quantitativo de 65% do total de participantes.. No decorre do processo,
percebeu-se que os professores confundiram a proposta do curso, pensando num
“curso de informática básica para professores”. Além disso,os professores do
Grupo 1 não conseguiam se articular com os professores da Grupo 2, mesmo
sendo da mesma escola. Isso revelava uma profunda realidade da escola que
não conseguia trabalhar de maneira interdisciplinar reforçando o trabalho
coletivo e cooperativo entre os colegas. O trabalho coletivo de aprendizagem
deve começar nas equipes de professores, como afirma Hargreaves (2003).
Trabalhar e aprender com equipes de colegas faz parte das dinâmicas desse
tempo.

iV - Considerações finais

Os sentidos expressos pelos professores quanto ao uso das tecnologias expressam o reconhecimento e
desejo dos profissionais trabalharem com TIC. Revelam ainda, na fala de alguns professores, uma visão
reducionista e tecnicista sobre a sua utilização na educação. Foi possível perceber que os professores de
ciências humanas e linguagens possuem maior resistência sobre o uso de tais tecnologias, quando
comparados aos professores de ciências exatas e naturais.Tal resistência aparece como uma interpretação
por parte dos professores que o uso das tecnologias vai tornar o seu ensino tecnicista.

Pensar na formação de professores para utilização das tecnologias pressupõe pensar no desenvolvimento
de novos programas de formação, levando em consideração as realidades distintas e o dever de
acompanhar cada projeto de formação sob o julgo de não tornar somente mais uma formação aligeirada e
sem sentido. Em igual medida, pressupõe pensar na formação de aprendizagem mútua, da inteligência
emocional, compreendendo a importância de suas unidades, fortalecendo o espírito da cooperação na
emergência da Sociedade do Conhecimento.

Por fim, novas formas de aprendizagem sugerem outros modos de ensino. Cabe aos professores criarem
oportunidades de aprendizagem baseadas na criatividade, interação, interconexão, comunicação,
informação, capazes de (re) inventar o processo de ensino-aprendizagem, cada vez mais coletivo,
partilhado, sustentável e sustentado em coletivos pensantes e inovadores.
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