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O objetivo deste trabalho é apresentar o andamento de uma pesquisa. Trata-se da investigação do
projeto “Aula Digital” no Ensino Fundamental na Rede Estadual de Educação de Sergipe. Além
disso, temos o interesse em compreender os discursos e sentidos atribuídos às Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) a partir da apropriação da Maleta Digital pelos professores. A
motivação pela pesquisa surgiu por conta da emergência de se investigar a aplicação do projeto Aula
Digital oferecido à Educação básica – Ensino Fundamental – da rede estadual de Educação de
Sergipe pelas Fundações Telefônica e Bancária “La Caixa”. O projeto, de acordo com as empresas,
tem o objetivo de melhorar as oportunidades das crianças na África, Ásia e América Latina para
utilizarem as tecnologias digitais a fim de incorporarem novas metodologias de ensino e
aprendizagem no processo de formação. Após a coleta de dados, utilizaremos o método
crítico-dialético para compreender a totalidade desse projeto na perspectiva dos discursos e sentidos
atribuídos pelos professores.
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1. Introdução

Nos dias atuais é incrível o desenvolvimento das tecnologias digitais e as profundas transformações
que elas têm causado aos diversos setores da sociedade humana. A Educação tem sido um desses
setores cujas tecnologias digitais têm influenciado bastante. Mais do que nunca precisamos dessas
tecnologias inseridas no contexto escolar, especificamente, das tecnologias digitais porque elas
podem tanto ajudar no desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas (de crianças, jovens,
adultos e idosos) quanto podem ajudar a melhorar a capacidade humana de criação e, a partir daí
quem sabe, as tecnologias poderão ser compreendidas e apropriadas como um artefato político de
mudança e de superação da realidade vigente. Isto é, as tecnologias digitais podem contribuir com o
desenvolvimento social, cultural, político e educacional das pessoas.

Nesse sentido, elas assumem uma importância crescente nos diversos seguimentos da sociedade
humana pautadas sob o pilar da Sociedade da Informação e Conhecimento (SIC). Só temos que
lembrar que no Brasil ainda não é confortável falar numa sociedade do conhecimento, uma vez que,
tal como as tecnologias digitais, o conhecimento também não está universalizado, tampouco,
democratizado para todos. Devido a onipresença e participação das tecnologias digitais na vida das
pessoas, a universalização e democratização delas é tema de extrema importância. Elas modificam o
modo como as pessoas se comportam no mundo, principalmente, a partir do surgimento de inovações
tecnológicas de impactos nunca antes imaginados.

Por isso, as tecnologias digitais entram na ordem do dia da sociedade humana como máquinas
inseparáveis como, por exemplo, os smartphones, computadores etc. Tais máquinas não só
possibilitam novos processos de produção de conhecimento ainda que nem todos tenham acesso, mas
também possibilitam novas formas de convívio, participação, colaboração e interação entre pessoas e
grupo de pessoas, algo tão importante e fundamental na vida humana.

É nesse sentido, que este trabalho se torna relevante, pois se propõe a compreender o uso das
tecnologias digitais no projeto “profuturo - Aula Digital” na perspectiva dos discursos e sentidos
atribuídos a tal projeto pelos professores da Rede Estadual de Educação de Sergipe (REES).
Ousamos dizer que é sob o olhar e perspectiva do docente que devemos analisar, sempre, a
possibilidade de aplicação de uma tecnologia em sala de aula. A Aula Digital tem sido aplicada na
REES desde 2017 no Ensino Fundamental e de lá para cá tem sido ampliada a parceria firmada pelo
governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a Fundação Telefônica. A
pesquisa está andamento e foi iniciada no dia (01/08/2019) e se encontra na fase de coleta de dados a
partir de entrevistas que estão sendo realizadas e de observações do uso dos equipamentos da maleta
digital em sala de aula pelos professores. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa, pois
tem o objetivo de compreender uma realidade.

A partir da definição da metodologia, consideramos que investigar uma plataforma tecnológica
criada especificamente para a Educação Básica - Ensino Fundamental - reveste-se de suma
relevância. Por isso, os discursos e sentidos atribuídos ao projeto pelos professores podem indicar de
fato a sua importância ou não para a Educação das crianças. Acreditamos que exista uma emergência
na Educação de que todos os seus agentes envolvidos com o ato de educar (escola, professores e
alunos) se aliem às novas concepções tecnológicas para utilizá-las no processo de ensino e
aprendizagem. Sendo assim, as considerações expostas nesse trabalho ainda que preliminares são
frutos do entendimento que devemos de fato utilizar as tecnologias digitais na Educação. No entanto,
sem perder de vista jamais a necessidade de investigar as implicações e contradições envolvidas a
partir delas no âmbito da sociedade capitalista.

2. Descrição do projeto “profuturo - Aula Digital”

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/discursos_e_sentidos_atribuidos_as_tic_a_partir_do_olhar_da_aula_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O projeto “profuturo - Aula Digital” foi pensado e executado pelas Fundações Telefônica e Bancária
“La Caixa”, ambas são empresas espanholas. O projeto de acordo com as empresas tem o objetivo de
melhorar as oportunidades das crianças na África, Ásia e América Latina em relação ao uso das
tecnologias digitais e, com isso, incorporar novas metodologias de ensino e aprendizagem no
processo de formação.

Em Sergipe, o projeto teve início em 2017 e em 2019 foi ampliado para mais 29 escolas estaduais de
16 municípios sergipanos, totalizando 137 unidades estaduais de ensino fundamental que hoje
participam da iniciativa, ou seja, estão utilizando a plataforma.

Recentemente a SEDUC através do secretário professor Josué Modesto dos Passos Subrinho em
entrevista publicada no Portal do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) salientou
“que o objetivo é sempre avançar. São 29 novas escolas que recebem o projeto e que a partir dos
próximos meses estarão inseridos nessa política de Educação e tecnologia, que é tão importante para
as séries iniciais da Educação pública” [i].

A diretoria do projeto também salientou no mesmo portal através do gerente de Projetos Sociais da
Fundação Telefônica, Rubem Saldanha, que “nada disso seria possível se a fundação não contasse
com parceiros como o governo. É um trabalho que demanda coletividade para chegarmos aos
melhores resultados possíveis”[ii]. O projeto se inicia na escola com a distribuição de uma maleta
digital para cada escola participante. Cada maleta possui 34 tabletes, um notebook, um roteador e um
miniprojetor. Os tabletes são fornecidos pela Multilaser (ainda não foi possível comprovar se todos
os tabletes são da marca Multilaser) e carregados com o sistema operacional Android da empresa
Google, o notebook usa como sistema operacional o Xubuntu - uma distribuição Linux derivada do
Ubuntu.

Estes são os equipamentos usados pelos professores e alunos na concepção do projeto para alinhar as
tecnologias digitais à Educação. Em suma, os construtores do projeto têm como um dos objetivos
levar a inovação tecnológica à sala de aula, modernizar os processos pedagógicos e, assim,
proporcionar que os alunos do ensino fundamental sejam protagonistas de suas aprendizagens. Nesse
sentido, é evidente na perspectiva apresentada que não podemos negar a importância de um projeto
como este atuando no âmbito internacional, nacional e, principalmente, no estado de Sergipe.

As escolas estaduais sergipanas, a partir das propostas pedagógicas estabelecidas pelo projeto,
podem revolucionar de algum modo a Educação do Ensino Fundamental da Rede Pública.
Entretanto, temos que considerar os inúmeros projetos experienciados pelo governo que não foram
eficientes ao ponto de incomodar as estruturas tradicionais de ensino-aprendizagem estabelecidas na
Educação. Nesse aspecto, parece que tanto o governo quanto a escola, gestores, professores e alunos
não se apropriaram, nem se comprometeram de forma satisfatória, tampouco de modo entusiástico
para (re) pensar a necessidade de mudança.

3. Os caminhos na pesquisa

Para executarmos a pesquisa nas escolas, com o rigor científico e exigências pertinentes à academia,
optamos por realizar um estudo de caráter exploratório (pesquisa de campo) e o método de análise
crítico-dialético. A pesquisa exploratória será a primeira etapa, no caso, refere-se às idas e vindas que
faremos às escolas para coletar dados. Das 137 escolas que receberam a maleta digital iremos visitar
dez escolas, nove em Aracaju/SE e uma em Laranjeiras/SE. Optamos pela pesquisa exploratória,
porque, é necessário antes de tudo conhecer o campo empírico da pesquisa, ou seja, conhecer as
escolas selecionadas e estabelecer os contatos com os sujeitos da pesquisa, os professores.
Selecionamos 10 (dez) escolas: 5 (cinco) que receberam a Aula Digital no início do projeto e 5
(cinco) as últimas que receberam. As escolas foram selecionadas dessa forma, porque a ideia é
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entrevistar os professores que já tem experiência no projeto e professores que estão iniciando.

Após essa etapa, iremos:

a) aplicar questionários aos professores envolvidos com o projeto com o objetivo de obter
informações preliminares - formação, titulações, conhecimento de tecnologias educativas etc.;

b) realizar entrevistas com 10 (dez) professores, 1 (um) de cada escola selecionada;

c) aplicar 1 (um) grupo focal em uma das escolas selecionadas composto com 5 (cinco) professores
no mínimo e 8 (oito) no máximo;

d) realizar as observações no desenvolvimento da Aula Digital nas 10 (dez) escolas selecionadas.

Ressaltamos, a importância das observações in lócus da maleta digital na prática pedagógica,
perceber como os professores estão utilizando e, principalmente, obter deles (através das entrevistas
e grupo focal) os discursos e sentidos atribuídos ao projeto a partir das práticas pedagógicas
assumidas por eles e diante do uso de um tipo de tecnologia digital. Sobre os questionários faremos
perguntas fechadas e abertas. Os professores envolvidos na pesquisa serão compreendidos como
respondentes e nomeados com letras do alfabeto português, já que o caráter da pesquisa com relação
à coleta de dados tem como pré-requisito não os identificar. A pesquisa de coleta de dados não só
fornecerá subsídios necessários para o bom andamento de toda pesquisa, como também, a partir dela,
será possível obter dados que após as análises possibilitará conhecer e compreender os discursos e
sentidos atribuídos pelos professores ao objeto investigado.

Para este artigo, firmamos o compromisso de entender os conceitos com os quais trabalharemos –
tecnologias digitais, Educação, formação docente – e as contradições presentes no entrelaçamento
entre Educação e tecnologias.

4. As faces contraditórias das tecnologias na sociedade

Embora as tecnologias digitais sejam, de fato, importantes para a Educação, não podemos deixar de
apresentar algumas das suas contradições. A princípio temos que dizer que uma das funções sociais
da tecnologia é aumentar a composição orgânica do capital e, ao mesmo tempo, aumentar a
produtividade do trabalho, inclusive do trabalho docente. Então, prevalece nesse sentido uma forma
clara de dominação política e subjetiva do trabalhador. Pelo viés da tecnologia, historicamente as
formas de dominação são aperfeiçoadas. No entanto, cabe ao trabalhador tentar de alguma forma
mudar essa realidade. Assim, não devemos esquecer jamais o que Freire (2003, p. 46) nos orientou:

Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia tanto mais se afirma a
necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela. De uma ética a serviço das
gentes, de sua vocação ontológica, a do ser mais e não de uma ética estreita e
malvada, como a do lucro, a do mercado.

Nesse ponto, reforçamos a nossa posição teórico-metodológica sobre a tecnologia cujo lema a partir
de Freire (2000, p. 23) nos diz: "humanismo e tecnologia não se excluem". Por isso, questionamos e
defendemos o acesso às tecnologias digitais a todas as classes sociais, principalmente, as
desfavorecidas cujas políticas públicas de Estado ou de governo não têm resolvido as necessidades
de acesso. Tais classes nunca ou quase nunca têm acesso a essas tecnologias na escola pública de
forma satisfatória.

É notório que tal situação carrega em si o peso das sérias disparidades sociais que se observam na
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luta de classe e, com isso, observamos um déficit enorme de políticas públicas de Estado ou de
governo para dar início ao um processo efetivo democrático e universal das tecnologias digitais. Este
é um tema que já vem sendo alertado e debatido há pelo menos quatro décadas na academia por
professores, pesquisadores, ativista e estudantes de diversas áreas do saber.

Infelizmente, ainda temos inúmeras escolas fora da realidade do acesso às tecnologias. Em Sergipe
muitos professores e alunos da Rede Pública Estadual de Educação Básica reclamam da falta de
acesso aos meios informáticos, justamente, em uma sociedade que se diz totalmente conectada (de
cultura de convergência) cujos jovens são enxergados como nativos digitais, justamente, por terem
facilidade de lidar com as tecnologias digitais. É preocupante sabermos que as políticas públicas de
inclusão digital no Brasil não garantem a existência permanente de laboratórios de informática ou de
multimídia com computadores instalados e razoavelmente configurados; tampouco com internet de
qualidade para que professores e alunos possam usufruir adequadamente.

Diante disso tudo, a situação fica mais assustadora ao falarmos das tecnologias digitais e da
operacionalização delas pelas pessoas, inclusive nas escolas, quando percebemos que estão sendo
utilizadas para controlar ou determinar ou espionar tudo que fazemos. Ao estarmos conectados na
internet, são bilhões de “cliques” capturados por dia por uma indústria trilionária. E isto tem passado
despercebido nas escolas. A partir daí outra situação assustadora é o estabelecimento de um tipo de
sujeito que a sociedade capitalista deseja ter, pois como disse recentemente o ex-ministro Raúl
Eugenio Zaffaroni da suprema corte argentina: “a revolução hoje se faz tomando o saber”.

Então, por um lado, deixar que as escolas públicas estaduais, cada vez mais, por exemplo sejam
desprovidas das tecnologias digitais é uma forma de controlar acesso ao saber, o acesso a
informação. Por outro lado, se as tecnologias chegam às escolas como modelos prontos, obscuros nas
suas bases teóricas pedagógicas também não servem, pois há o risco de apenas reproduzirem a lógica
educacional estabelecida, ou seja, de preparar o sujeito para atender apenas a um mercado.

Nessa perspectiva, não devemos esquecer que as tecnologias podem possibilitar o acesso a qualquer
tipo informação que trafega na internet, mas temos que ter consciência que estamos sendo
espionados e, consequentemente, disputados por empresas, um problema que com certeza invade o
nosso direito à privacidade. Mesmo assim, é necessário explorarmos o potencial da conectividade em
redes sociais, pois por esse caminho a troca de conhecimento é enorme entre os sujeitos,
principalmente, se estiverem organizados e engajados coletivamente para exigir direitos.

Nesse aspecto, torna-se evidente que a escola pública precisa explorar ao máximo as potencialidades
dos meios informáticos seja do computador, seja da internet, seja da tecnologia digital da maleta
digital, justamente, para que os professores e alunos possam expandir o conhecimento na perspectiva
de aumentar seus saberes. Esta é uma das enormes possibilidades de contribuições das tecnologias
digitais para a sociedade humana, já que elas podem se tornar armamentos de cunho político de
extrema importância por contribuir no processo de humanização e de liberdade dos sujeitos.

Se o compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua
humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da
ciência, nem da tecnologia com as quais me vou instrumentando para melhor
lutar por esta causa. Por isso também não posso reduzir o homem a um
simples objeto da técnica, a um autômato manipulável. (FREIRE, 2003, p.
22-23).

Por isso, devemos ficar atentos com relação aos projetos tecnológicos que chegam às escolas, que
chegam para as crianças. Que concepções filosóficas, educacionais, por exemplo, esses projetos
carregam? Embora saibamos que o problema não está nas tecnologias e, sim, como os homens as
utilizam, se apropriam delas e lhes dão sentido. Infelizmente, o uso e a apropriação podem ter um
sentido de mal-uso, de uso perverso quando por exemplo, servirem à formação de pessoas para
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serem exploradas pelo mercado de trabalho ou para se tornarem consumidoras extremadas.

A “onipresença das tecnologias digitais nos diversos segmentos da vida humana as tornam tão
penetrantes, que é inevitável dizer que elas podem nos oferecer "surpresas agradáveis" (ROMANO,
2006, p. 7, grifo do autor). Diante dessa situação, podemos fazer alguns questionamentos: como
fazer um bom uso das tecnologias digitais na Educação, sem deixar de ser nós mesmos? Como fazer
um bom uso das tecnologias digitais na Educação para valorizar sempre o coletivo em detrimento do
individual egoísta, característica de uma sociedade altamente presa aos princípios do capitalismo? E
mais ainda, como devemos fazer um bom uso das tecnologias digitais para humanizar as relações
interpessoais (do outro com o outro)? Elas podem, contraditoriamente, humanizar as relações seja na
família, seja na igreja, seja na escola, ou ainda, na vida particular de cada um de nós.

Por ora, o que podemos responder é que as tecnologias digitais têm influenciado de forma incisiva e
direta tudo e a todos e, portanto, em hipótese alguma a escola pode “ignorar o que se passa no
mundo. Ora, as novas tecnologias transformam espetacularmente não só nossas maneiras de
comunicação, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar”. (PERRENOUD, 2000, p. 125).

5. É preciso se apropriar para direcionar

Apesar de falarmos de algumas investidas negativas das tecnologias digitais para a sociedade,
acreditamos na possibilidade de reverter e subverter os fins ou alguns fins negativos de mal-uso dado
a elas, pois, por exemplo: tanto as tecnologias digitais através das redes sociais podem ser a maior
responsável pela eleição de um/a presidente/a fascista, quanto também elas podem ser a maior
responsável pelo sucesso da organização de um coletivo de pessoas ou de movimentos sociais em
prol de reinvindicações de direitos, defesa da natureza (ecologia e animais).

Para a sociedade humana em que vivemos as tecnologias digitais têm tido uma maior importância.
Certamente, pelo uso delas pode acontecer a grande alavanca para o processo de adequação da
Educação aos novos cenários educacionais exigidos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Elas têm
alterado o modo de vida das sociedades por serem facilitadoras e por serem também indutoras
cognitivas das capacidades humanas. Há presença das tecnologias digitais em quase todas as ações
do homem-conectado - entendemos que homem-conectado é aquele que faz ou deseja fazer uso das
possibilidades tecnológicas existentes em algum momento da vida.

Em Sergipe, o desamparo tecnológico nas escolas tem sido notado a partir de denúncias de
professores e alunos. Existem escolas que possuem computadores e internet, até mesmo laboratórios
de informática, porém nem sempre estão em pleno funcionamento, nem sempre professores e alunos
têm acesso. Em paralelo a essa situação, o projeto “profuturo - aula digital” chega a algumas escolas
da rede estadual de Educação. Desse modo, é preciso compreender a totalidade desse projeto, bem
como seus efeitos positivos para a Educação das crianças, haja vista, que ele apresenta fundamentos
teóricos, metodológicos e pedagógicos inseridos nos processos informáticos para serem utilizados
pelas crianças do Ensino Fundamental.

É inegável que as tecnologias digitais podem gerar melhoramentos significativos para a sociedade e,
especificamente, para a Educação dessas crianças. É inegável que as tecnologias digitais podem
facilitar o processo de ensinar e aprender, devido não só a presença delas incorporadas aos processos
pedagógicos, como, por exemplo, a utilização de softwares educacionais, mas também devido,
principalmente, a possibilidade de através do computador e da internet os alunos poderem transitar
por uma maior diversidade de informações, dialogar com outros estudantes e, enfim, poderem
participar até de eventos científicos, de olimpíadas etc. Então, a escola, professores e alunos
precisam dessas tecnologias digitais para possibilitar a mudança da Educação.

No entanto, há um número significativo de escolas, professores e alunos que estão à margem de
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sentirem os reais efeitos das tecnologias digitais. Isto porque, elas ainda não estão incorporadas e
institucionalizadas às novas competências que se exige para a Educação do século XXI. Por isso, a
inserção das tecnologias digitais na Educação promoverá uma Educação agregadora e, por isso, é
preciso instrumentalizá-la tecnologicamente para transformá-la.

Porém, como instrumentalizá-la para transformá-la se os melhoramentos tecnológicos advindos das
TIC ainda são destinados apenas a uma parcela pequena da população escolar? Um receituário
pautado nas políticas públicas de Educação de pouco alcance social não traz ganhos significativos
para a diminuição das desigualdades sociais, refletidas sem dúvida na Educação brasileira.

Logo, na Educação sergipana é preciso construir políticas de longo alcance comprometidas em
promover uma Educação de qualidade que leve nossos jovens a se formarem como cidadãos
autônomos, preparados para o mercado de trabalho mas preparados, principalemente, para uma vida
plena.

Ao contrário disso, persiste um cenário complexo que se vincula às políticas públicas do Estado
Nacional de pouco alcance, como já apontamos anteriormente. Isto prova que é preciso exigir mais
do governo, que é preciso transformar os alicerces da Educação atual para que ela possa contribuir
com o nível político dos cidadãos, pelo direito de exercer o papel de ter direitos, pelo direito de
conduzir suas demandas sociais nos trilhos das políticas públicas que se concretizam para todos
igualmente.

Políticas ineficientes causam um processo profundo de exclusão digital na sociedade da informação,
consequentemente, é uma das maiores privações que o governo comete contra o direito dos cidadãos
de estarem aliados ao mundo tecnológico. A sociedade brasileira é a da informação e, portanto, a
escola, professores e alunos não podem estar totalmente desprovidos dos privilégios oferecidos por
tal sociedade.

Em tese, a consolidação do programa da sociedade da informação do Brasil (Socinfo) - teve como
objetivo estabelecer as diretrizes de ações rumo à Sociedade da Informação do Brasil, era de evitar a
exclusão social e dar oportunidades aos menos favorecidos. Acessar as informações através de
computador e Internet, Telecentros e Infocentros seriam uma das propostas contida na Socinfo.
Inclusive, o capítulo III do Livro Verde (Socinfo) faz a seguinte referência: “é papel do Estado
dedicar especial atenção à incorporação dos segmentos sociais menos favorecidos e de baixa renda à
Sociedade da Informação”. (SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: livro verde, 2000, p.
28).

Entretanto, isto não tem acontecido de forma efetiva. O Socinfo não atingiu às escolas de modo
profundo e eficaz. Nesse sentido, é preciso salientar que o problema maior da exclusão digital e
social, além da omissão do Estado, é que os danos causados são direcionados às classes menos
assistidas, os “pobres”. Estas sofrem na pele o preço por não terem o amparo do Estado para reverter
o enorme desequilíbrio social.

Daí, podemos afirmar que o problema da exclusão digital e também social no Brasil só tem
aumentado em passos largos. O que há e o que assistimos é a uma enorme discrepância entre a
prática e a teoria das políticas públicas do governo de forma geral, ousam no discurso combater tanto
a exclusão digital quanto a social, porém, sem sucesso. A prática é a realidade cruel do fosso social
existente, a teoria são as discussões, as leis, os decretos etc. que não funcionam.

O projeto Aula Digital renova as esperanças de que é possível aliar as tecnologias ao processo
pedagógico de ensino-aprendizagem. O investimento que a SEDUC faz coaduna com a vontade dos
alunos e o interesse dos docentes. É preciso aproveitar o momento de entusiasmo para que o projeto
se efetive e possa dar resultados que agreguem valores na formação cidadã dos alunos da rede
estadual de ensino, particularmente do Ensino Fundamental, foco da nossa pesquisa.
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6. Os resultados esperados com a pesquisa

No dia cinco de agosto de 2019, fomos a uma das escolas do estado munidos de dúvidas e também
de expectativas para conhecer o projeto Aula Digital, fomos apresentados ao projeto por uma das
formadoras do projeto atrelado ao Instituto Paramitas[iii]. O total de alunos matriculados é 78
segundo informação fornecida pela escola visitada. A escola funciona apenas com o ensino
fundamental menor, ou seja, do 1º ao 5º ano no turno da manhã para todas as séries e turmas
existentes.

Conta com quatro professoras e um professor - todos pedagogos. São esses professores que devem
ser capazes de levar o aluno a produzir conhecimentos por intermédio do uso da maleta digital, mas
acima de tudo, a intenção perpassa pela modernização dos processos pedagógicos para que os alunos
possam ser os protagonistas de suas aprendizagens. A escola não tem laboratório de informática, nem
computador e Internet para uso dos professores e alunos. Mas, agora é participante do projeto Aula
Digital e, deve se apropriar dessa tecnologia como apoio para elucidar um novo contexto educacional
que se faz emergente diante de uma sociedade cada vez mais influenciada pelos adventos
tecnológicos.

No entanto, para que isso possa acontecer, os professores da escola precisam estar capacitados e bem
treinados para lidarem com a informática, computadores, internet e, agora, com a maleta digital.
Nesse contexto, é preciso que a partir da maleta digital outras tecnologias façam parte do ambiente
da escola e para isso, a equipe pedagógica e os docentes começaram a receber capacitação ofertada
pela SEDUC associada ao Projeto.

Acreditamos que o projeto Aula Digital se torne mesmo um aliado transformador da Educação. Ou
será apenas mais um projeto igual a tantos outros que entram na ordem do dia da escola, mas sem
sucesso algum? É o que a pesquisa também pretende sondar, pois, não podemos esquecer das lacunas
deixadas, por exemplo, pelo Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) consolidadas
pelos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) e direcionadas para algumas escolas da rede
estadual de Educação de Sergipe.

Houve muitas dificuldades por parte do Estado de regulamentar a figura do Professor Articulador
(PORTARIA Nº 3700/2002), bem como alinhar as aulas dos professores a possíveis projetos de
utilização dos laboratórios de informática. Na época, ao visitar algumas escolas do Estado
esperávamos encontrar os professores bem treinados para fazer uso das tecnologias digitais
(computador e Internet). No entanto, infelizmente, nada disso foi constatado. Embora, saibamos que
uma das tentativas de se (re) pensar a Educação do século XXI tenha sido feita por intermédio da
introdução do computador e da internet na escola, ainda é incipiente a formação docente quanto ao
uso dessas tecnologias no cotidiano escolar.

Assim, é oportuno levantarmos a seguinte questão: as teorias pedagógicas educacionais
transformadoras estão sendo levadas em consideração na implantação do projeto Aula Digital? O que
se percebeu até o momento é que a discussão ou, simplesmente, o termo tecnologias digitais na
Educação têm assumido diversos significados. Diante disso, o importante é a continuidade das
investigações acerca dos aspectos que permeiam a problemática da introdução das tecnologias
digitais na Educação, não apenas como um conjunto de tecnologias (computador, Internet, maleta
digital etc.) que se aliam a Educação por modismo, mas principalmente, como uma forma de
transformar a Educação e seus processos.

Por isso, urge (re) pensar também como essas tecnologias podem potencializar a produção de
conhecimentos na escola capaz de transformar o aluno em um ser mais crítico, mais criativo e mais
reflexivo e, principalmente, com a capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em
grupo e de se autoconhecer como um sujeito transformar do real. Então, cabe à Educação transformar
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esse sujeito e para que isso aconteça dentro de uma certa equidade de direitos e deveres a Educação,
a escola, professores e alunos não podem estar afastados dos paradigmas tecnológicos que circundam
a sociedade do século XXI.

Daí, do nosso interesse de investigar os discursos e sentidos atribuídos às tecnologias digitais a partir
do uso da maleta digital, pois, em nosso entendimento, ter um projeto como a Aula Digital na Escola
e, consequentemente, utilizá-la em sala de aula com os alunos é um diálogo necessário no processo
de ensino-aprendizagem entre professores e alunos, alunos e professores diante do movimento das
tecnologias. No mais, temos que pensar que “as crianças desse tempo nascem em uma cultura em
que se clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos” (PERRENOUD,
2000, p. 125). Parafraseando Perrenoud, defendemos que o professor tem através das tecnologias
digitais a possibilidade de inserirem-se no universo de seus alunos.

Considerações finais

Sabemos que não há, na maioria das escolas públicas brasileiras inserção das tecnologias digitais.
Em Sergipe nos deparamos agora com o projeto Aula Digital. A pesquisa entrará na etapa de
compreensão dos dados coletados, mas já foi possível perceber que os professores e alunos estão
entusiasmados com o uso da maleta digital. Todavia, analisamos que quando os professores
acompanham seus alunos para usarem os tabletes não existe nenhuma concepção
teórico-metodológica de apropriação das tecnologias digitais para fomentarem suas aulas.

Na verdade, o que há, é, simplesmente, uma forte vontade de tornar o uso das tecnologias digitais
uma realidade. Lamentavelmente, por conta da comprovação da escuridão digital existente tanto no
Brasil quanto em Sergipe, podemos dizer que os professores da Rede Pública de Ensino, ainda não
sabem lidar com as tecnologias digitais, sobretudo com o computador e, por isso, de certa forma, as
tecnologias digitais ficam distantes da sala de aula. Também, muitos professores se negam fazer uso
das tecnologias digitais quando elas chegam a escola.

[i] Disponível em:
http://www.consed.org.br . Acesso em: 05 de ago.2019.
[ii] Disponível em:
http://www.consed.org.br . Acesso em: 05 de ago.2019.
[iii] Instituto responsável de fomentar o projeto Aula Digital em Sergipe.
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