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RESUMO

A história das tecnologias se configura num campo de interesse para estudos científicos por se constituir
como uma das áreas responsáveis pelo crescimento econômico da sociedade e por integrar nosso
cotidiano. Este artigo objetiva analisar a implantação do projeto de pesquisa: “Reconstruindo a História
das tecnologias: nexos e contextos sociais e educacionais” e seus resultados parciais. Para tanto,
ressalta-se que o marco temporal deste estudo compreende de março de 2013 a março de 2014. O
método de pesquisa é de procedimento histórico e a abordagem qualitativa. Na obtenção dos dados foi
realizado pesquisa documental e bibliográfica e os resultados parciais são a montagem do museu digital
itinerante e produção de cartilha para os alunos da rede estadual sobre a história das tecnologias.
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ABSTRACT

The history of technology is set up in a field of interest for scientific studies as it constitutes one of the
areas responsible for the economic growth of the society and integrate our everyday lives. This article
aims to analyze the implementation of the research project: "Reconstructing the history of technology:
connections and social contexts and educational" and their partial results. Therefore, it is emphasized that
the timeframe of this study comprises of March 2013 to March 2014. The research method is historical
procedure and qualitative approach. In obtaining the data was carried out desk research and literature and
the partial results are assembling the digital museum touring and producing primer for students of the
state on the history of technology.
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1 Reflexões iniciais
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Na realização da atividade humana, historicamente o homem sempre necessitou de produtos e
equipamentos que são resultados de estudos, planejamentos e construções específicas. A esse conjunto de
saberes, ou seja, de conhecimentos adquiridos aplicados a um bem em comum chamamos de tecnologia.
Para Lalande (1999) a tecnologia compreende o estudo dos procedimentos técnicos, naquilo que eles têm
de geral e nas suas relações com o desenvolvimento da civilização. Percebe-se que o desenvolvimento da
sociedade e dos povos esteve atrelado ao desenvolvimento das tecnologias sendo instrumentos de
transformação da sociedade.

Neste sentido, compreende-se que o desenvolvimento das tecnologias tem sido impulsionado pelo modo
de produção capitalista, que apesar de almejar o lucro e o consumismo, incentiva a concorrência e a
disputa de poderes contribuindo também no atendimento das necessidades da sociedade. A utilização das
tecnologias pode contribuir na resolução de problemas de cunho social, ambiental, político como: redução
da fome e pobreza no mundo, destruição do planeta, melhoria na saúde, surgimento de inventos que
qualificam a vida do indivíduo.

Num viés contrário a este percurso das tecnologias encontra-se a subordinação deste elemento ao regime
capitalista e seus valores, que por sua vez, se consolida na desigualdade social, na diferença entre os
indivíduos na sociedade hierarquizando os povos de acordo com a configuração que ocupa no mercado.

No âmbito educacional as tecnologias aparecem na trajetória histórica como instrumento de ensino
pertencente a uma tendência tecnicista de educação objetivando o desenvolvimento do aluno no que se
refere ao campo operacional da aprendizagem. No Brasil, na década de 1970, o modelo societal
necessitava de uma mão de obra qualificada, ou seja, pessoas devidamente preparadas e instruídas para o
mercado de trabalho. Um mercado cada vez mais competitivo e com necessidades distintas, estas
influenciam de forma direta na educação, que em atendimento a esta necessidade desenvolve tecnologias
específicas, modificando assim, a forma de ensino, o modelo de professor e de aluno.

Na atualidade, a educação é auxiliada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) passa a
conviver com a difusão da internet (Rede mundial de Computadores), representando um veículo de
informação e comunicação cuja funcionalidade é a de um território antropológico aberto, atemporal com
uma plasticidade que constrói dialeticamente saberes, opiniões e emoções. A presença da rede tornou-se
objeto de preocupação de educadores pelo fato destes perceberem que a sua utilização na prática
pedagógica não consegue, via de regra, se desvincular de uma visão técnica, mercadológica e
instrumental a serviço do processo de aprender. É, segundo Castells (2004, p. 24)

[...] um meio de comunicação com linguagem própria, relacionado mais com a
atividade. [...] o tipo de comunicação que prospera na internet se relaciona com a
liberdade de expressão, a emissão livre de mensagens, a comunicação orientada
para uma determinada criação coletiva, surgindo desta forma um sistema
hipertextual global verdadeiramente interativo.

Por ser a internet um ‘território’ de criação coletiva, liberdade de expressão e emissão de mensagens, sua
difusão mundial ocorre rapidamente estabelecendo aprendizagens, trocas de experiências e acima de tudo,
modificando o processo de socialização dos sujeitos. Para Lévy (1999) a internet é um elemento das
tecnologias digitais e uma infraestrutura que sustenta o ciberespaço sobre as quais são montados diversos
ambientes como a Web, chats, correio eletrônico e outros.

Educar a escola e os professores para utilização desses dispositivos no processo de aprendizagem se
constitui condição sinequa non que deve absorver fundamentos teórico/metodológicos na emergência de
práticas pedagógicas que contemplem as novas demandas educacionais. De alguma maneira o
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conhecimento, elemento central do processo, deixou de ser estático, cristalizado e dogmático,
transformando-se em fluído, flexível e seletivo. A partir destas inquietações surge à motivação em estudar
cientificamente como este processo é incorporado pelos alunos e professores.

O professor precisa conceber as TIC não apenas como um instrumento tecnológico, mas como
possibilidade de aprendizagem e construção de conhecimento. A tecnologia aplicada ao aluno retorna ao
professor de maneira analítica exigindo do docente uma postura reflexiva frente a este desafio. O
professor deixou de ser a fonte inesgotável do saber, e passa a entender que o aluno na atualidade possui
outro perfil frente ao ato de aprender.

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar o percurso da implantação do projeto de pesquisa:
“Reconstruindo a História das tecnologias: nexos e contextos sociais e educacionais” e seus resultados
parciais. O desenvolvimento do projeto vislumbra socializar para a comunidade das escolas públicas do
estado de Sergipe a história das tecnologias no âmbito social e educativo. Este percurso da história das
TIC será materializado através da montagem de um museu itinerante virtual que será apresentado em
forma de palestra em visitas realizada as unidades escolares da rede estadual.

Sendo intuito a posteriori a criação de um espaço permanente de visitação da sociedade. Como meio de
retorno social e difusão dos resultados da pesquisa estão sendo elaborados materiais científicos como:
publicação de artigos científicos, promoção de palestras, criação de um museu itinerante e elaboração de
material didático-informativo para atingir o público escolarizado e o não escolarizado dos locais
pesquisados.

O projeto que hora se apresenta pauta-se na história das tecnologias que vem assumindo posição de
destaque nas questões relativas às políticas públicas, bem como, nas investigações e publicações da área
acerca deste tema. Resultante de um vasto campo das ideias e de uma pobreza sem precedentes no
campo de práticas educativas, as tecnologias são consideradas como viés para formar sujeitos flexíveis e
proativos, desenvolvendo novas habilidades e competências e contribuindo na evolução para as
transformações do modelo social.

2 Origem do projeto de pesquisa: reconstruindo a história das tecnologias: nexos e contextos sociais e
educacionais

Na busca de contribuir para o entendimento das tecnologias da Informação e Comunicação como
possibilidade do aluno aprender de maneira prazerosa e satisfatória nasce o projeto de pesquisa:
Reconstruindo a história das tecnologias: nexos e contextos sociais e educacionais.

Questões como: a comunidade da escola pública de Sergipe conhece a história das tecnologias Que
concepção de tecnologias aplicadas à educação possui Como os alunos entendem o papel das tecnologias
dentro das escolas Como os aparelhos tecnológicos existentes nas escolas são tratados após o seu
descarte enquanto objeto Por que as tecnologias são concebidas apenas de forma técnica

Em meio a essas indagações o olhar para a elaboração do projeto de pesquisa por meio da Universidade
Tiradentes através do PROBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) foi lançado. Para
tanto, fases para alcançar este objetivo foram traçadas. A primeira foi à fundamentação teórica, nível de
conhecimento que solidifica conceitos, argumentações, ideias, a respeito do objeto a ser pesquisado.
Teóricos como Pretto (1996), Fagundes (1999), Valente (1993), Anastasiou (2009), Orozco (2000), Nóvoa
(1999), Moraes (1996), Marcuse (1999), Linhares (2007) e Lèvy (2001) se constituíram como vozes de
saberes a serem introjetados.

Como um artesão que tece sua teia de conhecimentos, simultaneamente foram tecidos os caminhos
metodológicos para se efetivar o lócus da pesquisa sendo definida a comunidade escolar da rede pública
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do estado de Sergipe. Ressalta-se que o marco temporal deste estudo inicia-se em março de 2013 e
finaliza em março de 2014. O método de pesquisa usado é de procedimento histórico para compreender as
estruturas sociais, culturais no processo de utilização e descarte das tecnologias. Quanto à abordagem
será a pesquisa qualitativa e para obtenção das informações serão necessárias às pesquisas: documental e
bibliográfica, tomados na concepção de Le Goff (1990) que classifica os elementos constitutivos da
memória em monumentos e documentos. Os documentos serão os escritos e os orais.

Ao tempo que estão sendo produzidos e apresentados artigos científicos em eventos e revistas eletrônicas.
Serão consultados também acervos da biblioteca Universidade Tiradentes onde está vinculado o projeto de
pesquisa, e acervos físico de outras instituições científicas. Todo o material selecionado e produzido a
partir deste projeto será catalogado e identificado e as ações do projeto estão sendo executadas conforme
cronograma elaborado inicialmente.

3 TEORIZANDO SOBRE TECNOLOGIAS E SUA HISTÓRIA

Como refinamento e depuração dos teóricos lidos como princípio de materialização do projeto, construímos
um “Breve esboço da tecnologia no Brasil” sob a ótica de Leão (2007) onde faz uma reconstituição
histórica das atividades que originaram as tecnologias no Brasil tomando como base a leitura de textos
como “História da Técnica e da Tecnologia no Brasil” de Milton Vargas. O texto trás como as primeiras
técnicas utilizadas foram evoluindo a partir da influência dos colonizadores e das necessidades próprias
dos que as utilizavam. Discute sobre as primeiras tecnologias utilizadas nos anos vinte e suas evoluções.

A segunda leitura se deu com o livro “Tecnologia Educacional – Política, Histórias e Propostas” da escritora
e educadora Edith Litwin estudiosa da área que abriu a perspectiva de diversos olhares sobre as
tecnologias, dentre eles o destaque para sua aplicabilidade na educação.

Com o intuito de ampliação do conhecimento, foram realizadas pesquisas em sites científicos de autores
que tratam da temática e áreas afins como “Inclusão Digital: polêmica contemporânea” de Bonilla, Pretto e
Nelson de Luca, “Tecnologia e novas educações” de Nelson de Luca.

Vale ressaltar que a pesquisa em sites como o IHGB (Instituto Histórico Geográfico Brasileiro) enriqueceu
o conteúdo a ser entendido ao tempo que revelou elementos da pesquisa científica até então não
vivenciados. O projeto “Reconstruindo a História das tecnologias: nexos e contextos sociais e
educacionais” por meio das bases teóricas consultada nos aponta que a atual fase de execução que o
modo de produção capitalista, que se caracteriza pelo processo de acumulação flexível, trouxe uma nova
forma de enxergar o mundo.

Este processo, em contraposição a rigidez do processo fordista, requer novas formas de encarar o mundo,
exigindo flexibilidade nas relações de trabalho, nos produtos e nos padrões de consumo. Assim, o
capitalismo em sua nova fase trouxe grandes mudanças que atingiram toda a sociedade, gerando
incertezas.

Para tanto, necessita-se compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia, suas contribuições
na aprendizagem e as mudanças que trazem ao ambiente escolar, permitindo além do domínio de
tecnologias uma visão de mundo, de homem, de ciência e de educação. Desse modo, a escola através dos
seus sujeitos possibilita a oportunidade de encontrar no campo tecnológico a base adequada ao
desenvolvimento e integração entre as atividades técnico-administrativas, políticas, sociais e pedagógicas
por meio de nós e ligações que compõem a tessitura da rede.

As TIC propiciam novas linguagens no espaço educacional, no qual a intencionalidade tem um significado
ao que se refere sua potencialidade. Vale ressaltar que oferecem meios facilitadores, os quais devem estar
interligados, caso contrário, não garantirão uma postura dialética do processo de construção de uma
práxis comprometida como uma nova paisagem formativa.
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Além disso, o ato de educar mediado pelos dispositivos informáticos colabora para o desenvolvimento da
inteligência coletiva, à medida que os sujeitos aprendem a utilizar os mecanismos desses sistemas e suas
possíveis alterações colaborativamente como uma forma de pensamento sustentável através de conexões
sociais que se tornam viáveis pela utilização das redes abertas como a internet (LÉVY, 1999).

Nessa dinamicidade, os usuários é que constroem o seu conhecimento por meio da interatividade induzido
pelas representações da rede. Para Lévy (1999, p. 28), “a inteligência coletiva é uma inteligência
distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta uma
mobilização efetiva das competências”. Essa nova visão coletiva de conhecimento, de sociedade traz
implicações ao modelo escolar, exigindo transformações das novas maneiras de pensar e aprender que
estão sendo elaboradas na sociedade capitalista.

Esses recursos colaboram na formação profissional renovada do sujeito tendo o ciberespaço como o
agregador dos acontecimentos e suporte tecnológico que exterioriza as funções da cognição humana como
a memória, imaginação, percepção, raciocínios favorecendo o acesso à informação, estilos de
conhecimento, compartilhamento de documentos entre indivíduos modificando os objetivos da ação
educativa mediante uma aprendizagem cooperativa através da internet.

Educar a escola e os professores para utilização desses dispositivos no processo de aprendizagem se
constitui condição sinequa non que deve absorver fundamentos teórico/metodológicos na emergência de
práticas pedagógicas que contemplem as novas demandas educacionais. De alguma maneira o
conhecimento, elemento central do processo, deixou de ser estático, cristalizado e dogmático,
transformando-se em fluído, flexível e seletivo.

Certamente, para a construção desta sociedade será necessário uma transformação profunda nas práticas
institucionais de educação, que ocorre no espaço escolar, para além da simples implantação de máquinas
como um caminho pedagógico a ser seguido. A partir das tecnologias, máquinas e linguagens, o aluno
deve por adquirir as habilidades e valores da sociedade do conhecimento.

4 DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO E RESULTADOS PARCIAIS

No Brasil a pesquisa científica ainda é muito recente no que se diz respeito à organização e estruturação
tem-se uma cultura de importação de modelos e elaborações oriundas de outros países. Apesar da grande
importância para a educação, a pesquisa científica ainda é tratada no Brasil de maneira incipiente. Não
obstante o surgimento de instituições financiadoras de pesquisas, estas não suprem a demanda de
trabalhos desenvolvidos. Assim, os pesquisadores encontram dificuldades para desenvolver seus projetos,
que em alguns casos envolvem altos financiamentos.

Analisando por esta vertente, o projeto em questão, demanda financiamento de maior expressão
numérica, pois como ação final é previsto a existência não somente do museu virtual, mas, sobretudo, em
fase posterior, a criação de um espaço físico para montagem do museu que contemple a linha histórica
das tecnologias na sociedade e na utilização na escola. Este se configura um dos desafios na continuidade
do projeto.

Como maneira de produzir e disseminar os estudos até então, o projeto já produz cientificamente
discussões a respeito da história das TIC. Prova disso é a participação no evento, por meio de
apresentação de artigo científico, ENFOPE/FOPIE evento da universidade Tiradentes.

O trabalho apresenta breve relato do início das primeiras invenções tecnológicas e início das tecnologias
quando na Pré-História o homem reuniu uma série de saberes, de conhecimentos práticos que os propiciou
a desenvolver as tecnologias primitivas, aborda ainda como se deu a introdução das técnicas e tecnologias
na sociedade e como se dá esta transformação e ampliação.
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Como resultado da fase atual do projeto está sendo construída uma cartilha informativa sobre o percurso
histórico das TIC na sociedade e na escola. Essa cartilha possui imagens digitais a cerca da temática e
apresenta linguagem textual acessível e interativa para alunos do ensino fundamental e médio. Este
recurso pedagógico auxiliará nas palestras realizadas nas escolas como materiais didáticos pedagógicos
para assimilação dos conhecimentos abordados.

O desafio desta fase se mostra na ausência possibilidade de produção técnica do recurso, ou seja,
equipamentos para montagem do instrumento pedagógico, apropriação de técnicas avançadas para sua
elaboração e reprodução na sua fase final, já que o projeto somente prevê pagamento de bolsa para o
estagiário e o recrutamento de outro estagiário de forma voluntária. Este se constitui num expressivo
entrave para o aprimoramento desta ação que é basilar na comunicação feita com a escola e na
montagem do museu.

Considerações finais

O projeto Reconstruindo a História das tecnologias: nexos e contextos sociais e educacionais nos apontam
até a atual fase de execução que o modo de produção capitalista caracteriza-se pelo processo de
acumulação flexível que trouxe uma nova forma de enxergar o mundo. Este processo, em contraposição a
rigidez do processo fordista, requer novas formas de encarar o mundo, exigindo flexibilidade nas relações
de trabalho, nos produtos e nos padrões de consumo. Assim, o capitalismo em sua nova fase trouxe
grandes mudanças que atingiram toda a sociedade, gerando incertezas.

Este estudo reforça a necessidade do conhecimento por parte dos alunos sobre a origem e evolução das
tecnologias em âmbito mundial e nacional. Para tanto, urge a existência de ações que possibilite ao aluno
uma aprendizagem significativa.

Nesse entender, o processo de ensinar e aprender usando as TIC exige alterações importantes em toda a
lógica que situa e orienta o ensino e a ação do professor. Assim, a formação docente tem que se
preocupar, dentre outros fatores com o preparo dos professores: para novas perspectivas filosóficas, que
contemplem visões inovadoras de ensino e de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades
comunicativas e informativas das tecnologias, para a concretização de um ensino crítico e transformador
de qualidade (KENSKI, 2006 p. 73).

As relações entre os sujeitos e a própria inteligência dependem da “metamorfose incessante de
dispositivos informacionais de todos os tipos: escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são
capturados por uma informática cada vez mais avançada no campo do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 7).
Nesta perspectiva primamos por construir um trabalho conciso, rigoroso e com resultados efetivos para a
comunidade escolar.
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