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RESUMO

Este ensaio tem como objetivo delinear uma breve discussão acerca do entendimento das Tecnologias como
constructos humanos e criativos, superando as narrativas centradas nos aparatos tecnológicos. Para tanto,
tomamos como lócus o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Valença, com a
finalidade de realizar uma breve Pesquisa Exploratória com alunos e professores do Ensino Médio Integral
acerca de seus entendimentos e da presença das Tecnologias no espaço escolar do IFBa. Assim, ambos
grupos associam as Tecnologias, unicamente, aos dispositivos tecnológicos desconhecendo, ainda, o
entendimento destas como processo humana e criativo que envolvem aspectos materiais e cognoscitivos.
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ABSTRACT

This work aims to discuss about technology in education and also makes some remarks concerning to how
technicality of ICT neutralizes the condition of subjectivity as well as the singularity of the subject that deals
with these technologies. In order these discussions should be developed, we based our research on Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Valença campus – as a space for analysis of some
observations and reflections from the perceptions that teachers and students in an institution of technological
education have about a current and widely discussed theme in contemporaneity.
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Ao pensar a área de Educação, certamente associamos aos processos de ensino e aprendizagem, nos
remetendo aos sujeitos professores e alunos e, diante do contexto de sociedade imersa dinâmicas
tecnológicas, as quais certamente se fazem presentes neste estudo. Mas o que seria pensar educação imersa
em uma sociedade imersa nas discussões acerca das tecnologias?
E essa educação, qual o processo adequado que pode ser almejado para alcançar êxito na formação dos
alunos?
Existem ações e estratégias mais apropriadas aos processos educativos contemporâneos?

Estes questionamentos advêm das discussões e propositivas do Instituto Federal de Educação e Tecnologia da
Bahia – IFBA, na cidade de Valença, distante cerca de 250 km da cidade de Salvador/Ba. O Campus oferece
formação educacional à comunidade local e cidades circunvizinhas bem como do Recôncavo Baiano há 16
anos, ofertando vagas para os cursos nas modalidades do Ensino Médio Integrado (áreas de Aquicultura,
Informática e também para área de Guia em Turismo Regional), Subsequente ao Ensino Médio (Aquicultura e
Informática), Educação para Jovens e Adultos (Guia de Turismo Regional), além dos cursos superiores de
Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática.

Propomos nesta conversa analisar as impressões sobre o universo do Ensino Médio Integrado, composto por
um corpo discente por uma faixa etária entre 15 e 19 anos, onde os jovens apresentam, quase na sua
totalidade, familiarização com as tecnologias digitais. Poderíamos afirmar que estão “plugados” nas mesmas.
Essa característica dos jovens-alunos do IFBA é comum aos “nativos digitais” (JENKIS, 2009), os quais
compreendem e imergem nas transformações históricas e culturais, sobretudo, nos aspectos das mudanças
de comportamento social, através da incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nos
diversos setores: social, político, econômico, cultural e educacional. Neste último, os jovens mudaram seus
hábitos no que se refere à busca por informações, aos processos formativos e a forma de construir e
ressignificar conhecimentos, os quais estão acessíveis, especialmente, no ambiente virtual, definido por Levy
(1999) como ciberespaço.

Este espaço virtual está constantemente intensificando as relações humanas, apoiadas nas tecnologias
digitais. As relações sociais entre as pessoas pela rede internet; o acesso a serviços básicos, dentre outros
exemplos, reforçam a ideia de Castells (2002) de uma sociedade em rede que compõem as dinâmicas do
século XXI, as quais se adequam conforme suas necessidades.

A sociedade em rede pode ser descrita a partir desse processo de interação com as tecnologias digitais, suas
multifunções e possibilidades de aplicação, pois fazem parte do cotidiano de crianças, jovens e adolescentes,
porém no ambiente escolar as TIC são aceitas e possibilitam espaços dinâmicos?
Ademais as TIC são potencializadas e usadas no ambiente escolar?
Acreditamos que esta ultima questão é muito importante, pois nos conduz pensar que TIC precisam ser
inseridas ou aceitas nas escolas, uma vez que já compõem este ambiente. Todavia, os movimentos
tecnológicos que encantam e fascinam, não apenas aos jovens alunos do IFBA/Campus Valença, mas toda
sociedade, promovem espaços formativos para uma educação contextualizada.

TECNOLOGIA COMO ARTE CRIADORA

Ainda nos dias atuais, se questionarmos sobre o seu entendimento que os sujeitos concebem acerca da
tecnologia, certamente sem titubeios, as afirmações serão direcionadas aos aparatos ou equipamentos
criados pelo homem para facilitar a vida em sociedade. Entretanto, as reflexões epistêmicas a respeito dessa
temática retornam ao seu sentido primeiro: tecnologia como arte criadora do homem.

Embora o aspecto instrumental seja evidente, a tecnologia não é entendida apenas
enquanto aparato maquínico (base material), potencializador do trabalho e das
habilidades humanas, nem no estrito sentido mecânico relacionado à ideia de
produtividade e de mediação instrumental, forjado pela modernidade com o poder
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operacional que a ciência trouxe para a técnica, tornando-a mecânica, instrumental e
uma instância pretensamente independente da subjetividade. (LIMA JUNIOR, 2009,
p.18).

Nestes termos, compreende-se que a tecnologia está para além dos dispositivos maquínicos, como
computadores, celulares, tablets, carros entre outros. A tecnologia pode ser compreendida a partir da
apropriação da técnica aliada ao sentido do saber-fazer, através de imbricamento do homem e dos artifícios
por ele criados, ou seja pela sinergia dos bens materiais (objeto) aliado a elementos
simbólicos(conhecimento, técnica e subjetividade).

Consideramos que, não haveria possibilidades da sua efetiva função desses aparatos ou de seu
funcionamento, sem a intervenção humana, uma vez que para cada intervenção surgirão novas
possibilidades, necessidades, ampliação e melhoramento das técnicas e de seus significados. Nesse sentido,
destacamos a subjetividade do sujeito social, crítico e criativo nas diferentes formas de conceber e utilizar as
tecnologias.

Com a evolução das técnicas e de suas aplicabilidades, surgem formas e meios de comunicação cada vez mais
complexos que mobilizam os sujeitos na troca de informação e nas formas de registrar e dominar a natureza
ao seu benefício. Deste modo, as tecnologias como ações criativas ampliam as dinâmicas sociais constituindo
redes de comunicação e informação, desde as primeiras expressões humanas às modernas tecnologias
digitais.

Na abordagem de uma discussão sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), incorporadas no
cotidiano dos sujeitos do século XXI, pautada na subjetividade e singularidade do ser humano, sobressai a
sua forma de informar, comunicar e intervir no mundo social em rede, denotando novas características as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em consonância à sociabilidade e compartilhamento de
saberes entre os sujeitos, utilizando a lógica informacional e telemática.

As TIC, através de dispositivos eletrônicos e digitais, ampliam as possibilidades de mediação de conteúdos,
temáticas, abordagens, metodologias, práticas e processos formativos e interativos entre os
sujeitos-partícipes dentro e fora dos espaços escolares,

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: NARRATIVAS DOS SUJEITOS DO IFBA

Para situar o lócus em questão, definimos o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia,
Campus situado na cidade de Valença, devido a sua proposta político-pedagógica, alinhada aos preceitos da
Educação e Tecnologia, na perspectiva de formação de profissionais no que concerne ao mundo do trabalho e
da ética, comprometidos com a sociedade.

Assim, o Ensino Médio Integrado é composto por dois eixos: os componentes curriculares do núcleo comum e
os componentes curriculares técnicos (componentes tecnológicos). Ambos eixos podem ser compreendidos
como processos criativos que envolvem aspectos informacionais e comunicacionais, os quais envolvem
conteúdos programáticos de forma criativa e subjetiva, independente do uso ou presença de aparatos
tecnológicos, desenvolvendo habilidades técnicas e epistemológicas, bem como ações e atividades
experenciadas em diferente ambientes, sobretudo nos laboratórios de informática.

Cabe ressaltar, que a educação não se refere apenas a (forma)ção de sujeitos, a qual amplia o entendimento
e as competências de formar alguém, mas está associada (a educação) aos processos e atos dos sujeitos no
compromisso entre a ação de educar e educar-se e nos preceitos de uma profissionalização comprometida
com o “outro” e consigo mesmo. Porém, nem sempre este ato educativo está associado aos processos
tecnológicos como arte criadora e mobilizadora das necessidades e ações humanas.
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O Campus do IFBA em Valença conta uma equipe de 63 professores, muito deles atuando no Ensino Médio,
sendo que no ano de 2013 atendiam, aproximadamente, 400 alunos na faixa etária de 15 a 19 anos de idade.
Nesta ocasião e mobilizados pelos preceitos da Educação e Tecnologia, propusemos uma Pesquisa
Exploratória sobre a percepção de professores e alunos, acerca destas temáticas, uma vez que este tipo de
abordagem tem como objetivo proporcionar familiaridade com o problema situado (GIL, 2008), pois envolve
experiências práticas e análise de exemplos que estimulam a compreensão dos fatos e ações, esclarecendo e
modificando conceitos e ideias à novas proposições e novas hipóteses.

Com este intuito, pesquisamos seis professores e cinco alunos, totalizando onze partícipes da pesquisa nos
espaços do IFBA, os quais através de conversas, narrativas e impressões dialogarão e emitirão opiniões
acerca dos sentidos e significados da educação e tecnologia. Destacamos, que o uso das narrativas, nesse
momento exploratório “nos permitem distinguir experiências que tivemos coletivamente partilhadas e as
experiências que tivemos individualmente (...). Desta forma, as experiências nos ajudam a avaliar uma
situação e/ou um novo acontecimento” (TRINDADE e PERES, 2009, p. 1504).

Assim, ao perguntarmos sobre como percebiam a Tecnologia nos espaços do Instituto, especialmente nas
aulas e nas dinâmicas pedagógicas, obtivemos respostas, um tanto quando semelhante e recorrente:

Tecnologia aqui na escola?
(risos) É difícil falar disso aqui e em minhas aulas, acho que nunca falei... é fora do
meu planejamento... minha disciplina é muito teórica... às vezes até uso os kits
multimídia, mas até isso é complicado, pois não há equipamentos suficientes e nem
todas as salas tem os seus já montados. (Professor K)

Diante das narrativas dos professores, consideramos importante ouvir opiniões dos alunos sobre tal questão:

Para mim, uma escola como essa, que traz no nome a tecnologia, deveria ser top de
linha. As salas deveriam ser equipadas com todos os equipamentos de projeção,
som, e computador. A gente tinha que ter mais laboratórios com acesso à internet, e
a rede wi-fi tinha que está funcionando em toda área da escola. Aí sim... (risos).
(Aluno W)

Percebemos que para ambos os grupos representados nas exposições acima, os mesmos associam as
Tecnologias unicamente aos dispositivos, recursos, aparatos e equipamentos tecnológicos nas práticas
pedagógicas, nas transposições didáticas, no entendimento conceitual e nas representações da técnica como
elementos substancial e definidor do que sejam as Tecnologias, desconhecendo, ainda, o entendimento destas
como arte criativa e humana, com aspectos instrumentais e cognoscitivos.

Na verdade, o dilema do determinismo tecnológico é provavelmente, um problema
infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser
entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, 2002)

Para o autor, a Tecnologia é um processo amplo, complexo e contínuo, que envolve aspectos sociais, técnicos,
econômicos, políticos, culturais e simbólicos, superando o reducionismo instrumental, comumente, arraigado
nas narrativas dos sujeitos de modo geral, especialmente nos fazeres e saberes dos professores e alunos nos
espaços formais.

Corroborando com esta reflexão, Lima Jr (2007) destaca que condição da intervenção humana que resulta no
surgimento e criação de Tecnologias, está intimamente ligada:

A evolução das interfaces, dispositivos lógicos que servem como mediações entre o
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ser humano e a técnica ou dispositivo técnico, está diretamente relacionada com o
processo de desenvolvimento da cognição humana, consequentemente, gerando
nova ênfase em nosso modo de relação com o conhecimento, ou melhor, gerando
uma nova compreensão da produção e difusão social de saberes e de conhecimentos.
(LIMA JR, 2007, p.37)

Assim, a percepção da tecnologia, acerca da sua tecnogênese (LIMA JR, 2007) se contrapõe aos aspectos
hegemônicos do modelo atual, superando a essência capitalista, em direção a condição humana e suas
possibilidades de subjetivação. Trazendo essa reflexão para o âmbito da educação, não percebemos a
tecnologia dissociada do ser humano ou representada apenas pelos aparatos tecnológicos.

Sendo assim, os processos formativos tecnológicos pautados na educação formal, não estão representados
apenas nas salas de aula e nos recursos maquínicos, elas transbordam os muros da escola e ultrapassam as
relações verticais, institucionalizadas pelas políticas educacionais. Esses processos ampliam as capacidades
humanas no sentido de criar alternativas, estratégias, práticas e dinâmicas subversivas em outros espaços da
sociedade, denominados por Santos (2001) de espaços “banais”, criativos e solidários.

ALGUMAS IMPRESSÕES

Em suma, a tecnologia está presente onde o homem se faz presente, ou seja, o sistema de objetos coexiste
com os sistemas de ações e, as tecnologias são resultados de um esforço humano no que se refere ao
domínio da natureza e das suas necessidades de vida e de satisfação como ser da incompletude.

Assim, destacamos a necessidade de reflexões à ampliação conceitual sobre o sentido e significado das
tecnologias através de práticas pedagógicas instituites (HETKOWSKI, 2004), criando novas formas de fazer
educação e valorizando os conhecimentos científicos, os saberes narrativos e as experiências profissionais de
alunos e professores que constituem o “lugar” do IFBA, Campus Valença.

Esse ensaio, baseado nas narrativas dos alunos e professores revelam movimentos intensos e ressonantes na
comunidade escolar do Ifba, demarcando a urgência de ações que superam os discursos hegemônicos sobre
Tecnologias, permitindo o entendimento das mesmas, especialmente as digitais, como possibilitadoras de
relações humanas; atos educacionais autônomos; compromisso com a sociedade e suas transformações;
valorização do sujeito como criativo e singular, bem como em todos os demais aspectos que envolvem os
discursos e ações sobre política, ética e solidariedade.
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