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RESUMO

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada com estudantes do Ensino Médio de uma Escola de
Referência em Ensino Médio da rede estadual de Pernambuco, Tem como objetivo principal identificar as
percepções dos discentes sobre o uso da tecnologia e do software P3D. Para a compreensão do nosso objeto
de estudo tomamos como base os conceitos sobre as mudanças socioeconômicas das últimas décadas,
desenvolvidos por: Fanfani, 2009: Hobsbawn, 1998 e Tedesco, 2009; e as considerações sobre tecnologia,
sociedade e educação propostas por Bacher, 2009 e Sartori, 1998. Metodologicamente, optamos por um
estudo qualitativo, com a realização de entrevista aberta. Nosso estudo apontou como resultados a
necessidade da construção de propostas pedagógicas que deem um sentido pedagógico para as novas
tecnologias da comunicação e informação e a formação continuada dos professores para que possam utilizar
melhor os equipamentos e softwares educativos.

Palavras-chave: sociedade e tecnologia da informação; pratica docente; percepção discente.

RESUMEN

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada entre los estudiantes de la enseñanza de una
Escola de Referência em Ensino Médio de la red estadual de educación de Pernambuco. Su objetivo principal
es identificar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de la tecnología y el software P3D. Para
entender el objeto de nuestro estudio tomamos como base los conceptos de los cambios socioeconómicos de
las últimas décadas, desarrollados a través de: Fanfani, 2009: Hobsbawn, 1998 e Tedesco, 2009; e las
consideraciones sobre tecnología, sociedad y educación planteadas por Bacher, 2009 e Sartori, 1998.
Metodológicamente, se optó por un estudio cualitativo de entrevistas abiertas. Los resultados del estudio
señalaron la necesidad de la construcción de propuestas pedagógicas que le dan un sentido pedagógico a las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información y la capacitación continua de los profesores, para que
puedan utilizar mejor los equipo y el software educativo.

Palabras clave: la sociedad y la tecnología de la información; la práctica docente; percepción del estudiante
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada pelo grupo de estudos sobre Educação e Tecnologia do
Mestrado em educação da Universidad del Salvador – Argentina e fez parte das atividades desenvolvidas no
seminário “La educación en los nuevos escenarios económicos y productivos – Impacto de las nuevas
tecnologias”.

Nele faremos uma análise de uma situação pedagógica e de como as novas demandas econômicas e
produtivas contemporâneas incidem na sua implantação e desenvolvimento.

Para tanto iniciaremos com uma breve análise do cenário econômico e social das últimas décadas do século
XX, baseado em autores que abordam o tema como: Fanfani, 2009: Hobsbawn, 1998; Tedesco, 2009.

Para compreendermos as novas formas de socialização e de organização familiar e novos grupos utilizaremos
as considerações feitas por Tedesco, 2009. As considerações feitas por Silvia Bacher, 2009 e Sartori, 1998,
serão tomadas para compreendermos as relações entre tecnologia e educação.

Como campo, escolhemos uma escola de ensino médio da rede estadual de tempo integral localizada na
cidade do Recife.

Fizemos uma breve descrição dos recursos tecnológicos que foram introduzidos nas escolas estaduais de
Pernambuco nos últimos anos em seguida analisamos uma situação pedagógica, para tal escolhemos a
introdução e utilização do software educativo P3D, que é desenvolvido para dinamizar as aulas de Biologia,
Química e Geografia. As aulas propostas visam aprimorar o trabalho com os conteúdos introduzindo o uso da
tecnologia nas aulas despertando maior interesse dos alunos e consequentemente a melhoria na
aprendizagem.

Realizamos uma pesquisa entre alunos do terceiro anos do ensino médio para compreendermos como a
situação pedagógica se desenvolveu e quais as suas implicações no ensino e na aprendizagem.

OS NOVOS CENARIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS

As últimas décadas do século XX foram marcadas por intensas transformações que se deram no âmbito
político, social e econômico.

Nas décadas posteriores a Grande Depressão, os Estados Nacionais do mundo ocidental “sostuvieron su
dominación a partir de la capacidad de intervenir eficazmente en la planificación de las actividades
económicas y en la redistribución progresiva del ingreso a escala nacional.” (Fanfani, 2009, p. 36).

Porém, o fim do século XX assistiu ao fim deste modelo caracterizado pelo Estado interventor e a ascensão de
governos liberais. Hobsbawn chama este período de “décadas de crise”, no qual notamos o aumento das
desigualdades sociais, desemprego e instabilidade econômica. O mundo do trabalho passa a seguir uma nova
ordem com a redistribuição das indústrias em países que dispunham de mão de obra mais barata que nos
países industrializados “(...) la nueva división internacional del trabajo transfirió industrias de las antiguas
regiones, países o continentes a los nuevos, convirtiendo los antiguos centros industriales en «cinturones de
herrumbre» o en espectrales paisajes urbanos en los que se había borrado cualquier vestigio de la antigua
industria, como en un estiramiento facial.” (Hobsbawn, 1998, p. 413)

Estas mudanças repercutiram diretamente no modo de vida das populações e na sua relação como o Estado
Nacional.

La combinación de depresión y de una economía reestructurada en bloque para
expulsar trabajo humano creó una sorda tensión que impregnó la política de las
décadas de crisis. Una generación entera se había acostumbrado al pleno empleo, o
a confiar en que pronto podría encontrar un trabajo adecuado en alguna parte. Y
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aunque la recesión de principios de los ochenta trajo inseguridad a la vida de los
trabajadores industriales, no fue hasta la crisis de principios de los noventa que
amplios sectores de profesionales y administrativos de países como el Reino Unido
empezaron a sentir que ni su trabajo ni su futuro estaban asegurados. (Hobsbawn,
1998, p. 415)

O que se originou deste momento de crise foi um modelo que combinava aspectos do liberalismo com a
intervenção do Estado em alguns setores da economia e sociedade, “la mayoría de los gobiernos neoliberales
se vieron obligados a gestionar y a dirigir sus economías, aun cuando pretendiesen que se limitaban a
estimular las fuerzas del mercado. Además, no existía ninguna fórmula con la que se pudiese reducir el peso
del estado” (Hobsbawn, 1998, p. 411).

As novas demandas, impostas pelo meio social e econômico e o desenvolvimento de novas tecnologias da
informação e comunicação acabaram por gerar um tipo de exclusão característico deste período, para
Tedesco: “Mientras en el modelo capitalista tradicional la pobreza o la condición asalariada podían ser
percibidas como consecuencias de un orden social injusto, en el nuevo capitalismo tienden a asociarse a la
naturaleza de las cosas y, en última instancia a la responsabilidad personal” (2009, p.26).

As mudanças no mundo económico estiveram diretamente ligadas à emergência de novas formas de
organização social, do surgimento de uma sociedade de conhecimento e da implementação de uma série de
reformas nos sistemas educativos.

Esta nova forma de organização social, que emerge nas últimas décadas do século XX, como vimos é
caracterizada pela crise econômica e debates acerca do papel no Estado, com o desenvolvimento de novas
tecnologias e descentralização do capital assistimos a ruptura dos compromissos locais e a formas tradicionais
de ligação que se davam nas comunidades e a substituição de novas formas de associação no qual a relação
tempo/espaço já não funcionava como antes.

Com relação aos sistemas educativos, no Estado interventor, segundo Fanfani (2009), a lógica dominante era
pautada na seguinte organização estrutural:

La estructura típica de la etapa anterior (que presentó diversas variaciones de
acuerdo con los casos nacionales) tenía las siguientes características: el estado
central recaudaba los recursos financieros destinados a la educación a través de los
impuestos, decidía desde el centro del sistema su distribución de acuerdo con las
metas de políticas de alcance nacional; organizaba los sistemas de formación de
docentes y disponía criterios de promoción de alcance nacional; o bien proveía los
servicios en establecimientos que dependían directamente de su autoridad o
subsidiaba a la vez que supervisaba la provisión de servicios a cargo de agentes
provinciales, municipales o privados. (p. 38).

A partir da reestruturação do papel do Estado e da emergência da sociedade do conhecimento, a busca pela
qualidade e equidade foram os principais fatores que influenciaram a maneira como os sistemas educativos
passaram a funcionar.

El propósito de las estrategias de descentralización y privatización consiste entonces
en devolver a los usuarios tanto poder como sea posible para influir en la calidad de
los productos del sistema y en otorgar a las unidades menores (jurisdicciones
provinciales, jurisdicciones municipales y escuelas) la autonomía necesaria para
responder tan pronto como sea posible a las demandas de los usuarios.
Descentralizando las decisiones de organización y privatizando las decisiones de
financiamiento de las instituciones educativas se espera maximizar la eficiencia en el
uso de los recursos materiales y humanos disponibles. (Fanfani, 2009, p. 39).
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Este modelo de organização do sistema educativo influenciou fortemente as reformas educativas levadas a
cabo a partir da década de 1990, no Brasil e em vários países da América Latina, que tiveram como
características principais a descentralização da administração escolar, dando mais autonomia às unidades
educativas, a busca pela equidade e qualidade, a melhoria das condições de trabalho dos docentes,
diminuição da taxas de deserção e reprovação e a melhoria nos resultados obtidos nas avaliações externas.

MUDANÇAS NA FAMÍLIA

As mudanças políticas e econômicas que se desenrolaram nas últimas décadas foram acompanhadas de
profundas mudanças culturais, para Tedesco: “Los cambios culturales se refieren tanto a los contenidos de los
valores, de los hábitos y de las pautas de conducta que se ponen en práctica en una sociedad, como el
proceso por el cual dichos contenidos son elaborados.” (2000, p. 39)

A partir destas considerações, Tedesco (2000) destaca as transformações ocorridas na família. É na família
que se dá a socialização primária, é no seio da família que a criança desenvolve a linguagem e adquire os
primeiros instrumentos que possibilitam sua compreensão do mundo que o cerca. Para o autor, além de não
serem universais as características da socialização não são estáticas e são fortemente influenciadas por todas
as mudanças culturais, sociais e ocorridas na família.

O mundo ocidental vem apresentando cada vez mais “expansión de la família nuclear, reducción del número
de hijos, que viven sólo con uno de sus progenitores (mayoritariamente la madre), usencia de la figura
paterna o cambio frecuente de la dicha figura, disociación entre padre biológico y padre psicológico.”
(Tedesco, 2000, p. 42).

Além dessas mudanças estruturais está cada vez mais forte o pensamento de que não se devem transmitir
ideias prontas, mas fornecer aos pequenos a capacidade de escolher sua própria concepção de mundo.

Os vínculos matrimoniais tradicionalmente indissolúveis, hoje são vistos como associações que podem ser
desfeitas, para Tedesco (2000) “la familia contemporánea ya no es una institución sino “una red de
relaciones” que, en lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio económico y moral de una generación
a otra, tiende ahora a privilegiar la construcción de la identidad personal (Théry, 1996).”(p. 44).

As novas formas de organização familiar devem ser consideradas no contexto educativo, entender as novas
possibilidades de famílias e as relações sociais que se desenvolvem neste contexto líquido[iii].

A ESCOLA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A escola não é uma instituição isolada, se encontra em um aplo contextodas instituições estabelecidas com
funções definidas e características que são reflexoda sociedade que opera. Para Fourez (2008) “De um ponto
de vista sociológico, um sistema de ensino é um sistema de reprodução da sociedade. Não simplesmente da
reprodução de uma sociedade geral ou abstrata, mas da sociedade particular de que faz parte, com suas
estratificações sociais e suas estruturas de dominação”. (p. 55).

Assim, poderíamos nos perguntar, como todas estas transformações, tanto as politicas econômicas, sociais e
também no sistema educativo afetam a escola?

De acordo com Tedesco (2000) “Las formas emergentes de organización social se apoyan en el uso intensivo
del conocimiento y de las variables culturales, tanto en las actividades productivas como en la participación
social” (p. 57). Neste contexto, a escola como uma importante fonte produtora e distribuidora de
conhecimento e valores culturais “ocupará un lugar central.en los conflitos y en las estratestrategias de
intervención social y politica.” (p. 57).

Com relação ao surgimento das novas tecnologias da comunicação e informação não seria diferente, cada vez
mais fica difícil dissocia-las do cotidiano escolar, visto que também estão presentes na vida da maioria dos
estudantes.
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O cientista político italiano Giovanni Sartori, faz uma análise bastante critica das novas tecnologias da
comunicação e informação, ele afirma que “la llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia
es absolutamente inevitable. Pero por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas.” Portanto, não
há como ignorar as novas ferramentas, mas é preciso pensar nos efeitos danoso e em como elas podem ser
utilizadas de maneira produtiva.

Para o autor a substituição da palavra escrita pela imagem, a partir da televisão, causou um empobrecimento
da subjetividade humana e prejudicou a capacidade de abstração, “el lenguaje conceptual (abstracto) es
sustituido por el lenguaje perceptivo (concreto) que es infinitamente más pobre: más pobre no sólo en cuanto
a palabras (al número de palabras), sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de
capacidad connotativa.” (p.)

Contudo, não há como fugir da tecnologia, segundo Silvia Bacher (1999), “un niño mucho antes de ir a la
escuela está en contacto, cada vez más temprano, con pantallas. Los sujetos se encuentran expuestos a ellas
en las casas, en los consultorios, en los medios de transporte. Pantallas de los celulares que se cobijan bajo
las almohadas. Pantallas a las cuales se accede cada vez más joven y más solo.”

A escola, inserida nesta sociedade globalmente conectada, tem buscado cada vez mais um sentido
pedagógico para as novas tecnologias, transformá-las em ferramentas que não apenas informem, mas que
possibilitem a reflexão e a melhoria na aprendizagem dos estudantes.

Para isto, é necessário que este sentido seja percebido por todos os agentes envolvidos, para Bacher (1999)
“Diferentes pensadores descreen de las iniciativas globales que buscan la inclusión tecnológica – destinando
millones de dólares al equipamiento de las escuelas, que lo reciben sin planificación ni objetivos ni proyecto
que le den sentido pedagógico – Si bien existe consenso acerca de la importancia del ingreso de las
tecnologías en las aulas, estas no garantizan per se ni innovación pedagógica, ni calidad educativa, ni
pensamiento crítico y ni siquiera inclusión.” (p. 38)

AS TECOLOGIAS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E O SOFTWARE P3D[iV]

Nos últimos anos o governo do Estado vem investindo na compra de equipamentos disponibilizando para
todas as escolas da rede estadual aparelhos multimídias, com computador e Datashow, além da distribuição
de tabletes para todos os estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio.

Além dos equipamentos o governo disponibilizou o software Educando e o software P3D, que foi adquirido
pela Secretaria de Educação no ano de 2012. Este último possui aulas com modelos tridimensionais das
disciplinas de Biologia, Química e Geografia. Um alto investimento que tem como objetivo principal dinamizar
as aulas e proporcionar uma nova abordagem para os conteúdos possibilitando a maior atenção dos alunos e
a consequente melhoria nos resultados da aprendizagem.

Todos os professores das disciplinas contempladas participaram de várias formações para compreenderem o
funcionamento do software e quais as possibilidades de organização de aulas.

O objetivo da empresa fornecedora do produto é “oferecer recursos inovadores em educação. Utilizando a
realidade virtual e a tecnologia 3D, produz softwares revolucionários para escolas de Ensino Fundamental e
Médio nas áreas de Ciências, Geografia, Biologia e Química.” (P3D), esta informação está disponível no site,
no qual também vemos que a empresa é “referência mundial no mercado educacional, exportando para mais
de 20 países com o software traduzido em 13 línguas. No Brasil, já faz parte do dia-a-dia de mais de 800
instituições entre escolas públicas e privadas”.

Ao aproximar o trabalho escolar às novas tecnologias a secretaria de educação pretende motivar os alunos a
se dedicarem as leituras e pesquisas, já que na vida moderna estas ferramentas são utilizadas em muitas
situações da vida, desde trabalho até as relações de amizade são desenvolvidas em redes, que deixa de ser
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exclusivamente locais e passam a ser cada vez mais globais.

METODOLOGIA

A experiência realizada envolveu um estudo transversal, descritivo, no qual desenvolvemos uma pesquisa
qualitativa, procurando compreender a experiência discente com as tecnologias da informação e com o
software P3D nas Escolas de Referência do Estado de Pernambuco, escolhemos esta vertente paradigmática
por acreditarmos que contemple as especificidades da proposta de pesquisa que realizamos, sobre o método
qualitativo, entendemos como afirma Gallart, citada por Chitarroni, quando afirma que:

“El análisis cualitativo (…) se efectúa en base a información observacional o de
expresión oral o escrita, poco estructurada, recogida con pautas flexibles,
difícilmente cuantificable. Mediante la información que se releva, por lo general, se
intenta captar la definición de la situación que efectúa el propio actor social y el
significado que éste da a su conducta, los cuales son claves para interpretar los
hechos” (Gallart, 1992: 110/111). (Chitarroni, 2008, p. 409)

Tendo em vista nosso objetivo, realizamos uma entrevista aberta, cientes da importância desta técnica que
pode permitir entender os conceitos teóricos dos docentes entrevistados. Para Sautu, “la entrevista puede
utilizarse para conocer la perspectiva de los actores sociales” (2005, p. 48).

Os sujeitos foram seis estudantes do terceiro ano do ensino médio da Escola de Referência em Ensino Médio
Ginásio Pernambucano, um do sexo masculino e cinco do sexo feminino, todos com idade de 17 anos, que
resguardados suas identidades serão denominados A1, A2, A3, A4, A5 e A6.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Todos os alunos entrevistados afirmaram, de alguma maneira que o uso da tecnologia nas aulas é positivo, o
aluno A5 diz: “Muita prática, mais facilidade e aulas fora do normal (vamos dizer que a tecnologia renova
seus pensamentos e seus critérios)”. A aluna A6 completa: “Importante, com ela (a tecnologia) o aprendizado
é maior e melhor, mas isso só é capaz com a ajuda de todos”.

No discurso dos estudantes fica claro que para eles a tecnologia é uma ferramenta que auxilia no processo de
ensino aprendizagem, oportuniza novas formas de apresentação dos conteúdos e também proporciona uma
interação maior entre professores e os alunos, como afirma a aluna A1: “Ajuda na interação dos alunos com o
professor em relação ao tema aplicado” o que também é dito pela aluna A3: “Dessa forma torna-se mais fácil
à interação dos alunos com outras fontes, de poder alcançar mais longe e usufruírem maiores opções de
conteúdos junto aos professores”.

A estudante A2 destaca a necessidade da escola está atenta as mudanças externas, “O uso da tecnologia faz
com que os alunos se adaptem melhor a evolução tecnológica que está ocorrendo no mundo. Se a tecnologia
está se desenvolvendo em nossa própria residência e a escola é uma extensão dela, não faz sentido nosso
ambiente de ensino não acompanhar o avanço”.

Quando perguntado sobre a frequência do uso na sala de aula, a maioria responde que não são todos e que
utilizam os equipamentos e os que utilizam fazem uso quase que exclusivamente do datashow para as aulas
expositivas.

Quanto ao software P3D, os alunos afirma que não têm conhecimento desta ferramenta.

Mesmo havendo dois professores ganhadores de um concurso sobre a utilização do software P3D na escola,
nenhum professor conseguiu introduzi-lo nas suas aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Neste trabalho procuramos compreender as transformações sociais, politicas e econômicas ocorridas nas
últimas décadas e como estas mudanças, aliadas ao desenvolvimento tecnológico, são vividas pela escola
contemporânea.

No bojo destas transformações, a busca pela qualidade na educação, equidade e melhoria nos resultados da
aprendizagem passam a fazer parte das reformas educativas que foram implementadas por vários países da
América Latina, entre eles o Brasil, especialmente na década de 1990.

Neste contexto, o uso das tecnologias da informação e comunicação, passou a ser visto como a solução para
que os estudantes alcançassem os objetivos propostos pelos sistemas de ensino.

Para realizarmos nossa análise, escolhemos a situação didática de utilização do software P3D e os impactos
causados pela utilização deste software e de outras ferramentas tecnológicas na aprendizagem dos
estudantes.

Percebemos neste percurso que, apesar da disponibilidade das tecnologias os professores não conseguiram
incorporá-las nas suas aulas, mesmo com algumas formações proporcionadas pelo governo não foi perceptível
nem os usos das ferramentas nem a mudança nos resultados da aprendizagem.

Contudo, é necessário ter em conta que as políticas públicas que visam incorporar às novas tecnologias a
educação devem vir acompanhadas de uma série de medidas que visem à formação continuada dos
professores e o acompanhamento das ações desenvolvidas na escola,

Para Tedesco (2012): “las nuevas tecnologías de la información y los dispositivos institucionales surgidos en
el marco de la globalización (internet, las redes sociales, las organizaciones gubernamentales) son
instrumentos importantes con los que es necesario trabajar, pero ellos no tienen capacidad para definir el
sentido de la acción educativa”. (p. 219), portanto, a ação pedagógica deve ser o ponto central dos debates
educacionais, visto que por si só os equipamentos não são capazes de produzir conhecimento.

Silvia Bacher acrescenta que: “la incorporación de las tecnologías en la escuela demanda definiciones que
exceden, en gran medida, este aspecto que, por otra parte, se resolvería con mayor capacitación no solo
instrumental sino fundamentalmente para el diseño de estrategias didácticas que las incluyan.” (2009, p. 76).

Na busca pela qualidade na educação, diretores e docentes têm buscado novos caminhos que favoreçam os
avanços necessários para garantir a aprendizagem dos estudantes e sua preparação para o mundo do
trabalho e o exercício da cidadania e a tecnologia vem se apresentando como uma importante ferramenta
para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem.

Silvia Bacher aponta para as provocações impostos à escola na contemporaneidade, ela destaca que:

Entre las nuevas funciones se destacan la socialización de los educandos en las redes
digitales y el uso de la computadora, hacer más equitativas las oportunidades a fin
de reducir las brechas espaciales y de grupos de ingreso, educar para el ejercicio de
la ciudadanía en la sociedad del conocimiento y para convivir en sociedades cada vez
más diversas y multiculturales”. (2009, p. 46).

O desafio posto a todos os atores está em introduzir as tecnologias na escola e transforma-las em
ferramentas pedagógicas, para isso é preciso investir na formação continuada e na construção de uma
proposta pedagógica que contribua para o fortalecimento de uma escola capaz diminuir as desigualdades e
preparar os jovens para um mundo em constante transformação.
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