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ONDE ESTÁ A TECNOLOGIA NO CURSO DE PEDAGOGIA?
Márcia Costa Rodrigues Leite (UERJ)

Estamos, pelo menos há três décadas, discutindo o modo como a educação formal se apropriou das tecnologias de informação e comunicação. As justificativas dos professores e pesquisadores acompanham as discussões teóricas, construídas no embate de diferentes posicionamentos epistemológicos, políticos e pedagógicos. Podem estar no confronto de posições comportamentistas, inatistas ou interacionistas; na discussão filosófica  originária do mito da caverna, no falso dilema, colocado pela modernidade, entre a razão e a emoção; sujeito e objeto, suas representações e mediações. Podemos confrontar algumas concepções pedagógicas tradicionais, mais conservadoras, com as metodologias decorrentes do escolanovismo, ou ressuscitar, até, uma discussão sobre a função social da escola, quando  analisamos o papel atribuído às tecnologias de comunicação na ideologia da globalização.  São argumentos que traduzem diferentes formas de ver e de sentir a relação entre educação e comunicação, presentes em diversas pesquisas e propostas educacionais a partir da segunda metade do século XX, e que refletem os percursos históricos, as aproximações e os distanciamentos experimentados entre a tecnologia e os processos educativos, dos recursos audiovisuais, dos programas e softs aos projetos de EAD.   

Especialmente nesses ares neoliberais, quando acompanhamos as políticas públicas atribuírem às tecnologias a condição de sujeito capaz de resolver os problemas da educação dos países periféricos, acompanhar uma turma do 7o período noturno da graduação do curso de pedagogia, na disciplina “Tecnologias Educacionais”, na cidade do Rio de Janeiro, no 2o semestre de 2001, instigou-nos a aprofundar essa discussão, estruturando um estudo de caso, dentro de um projeto de pesquisa sobre “ Redes de Comunicação e Educação” . 

Nossa intenção foi identificar de que modo as tecnologias educacionais fazem parte do cotidiano do curso de pedagogia, através das experiências e  saberes dos alunos. Trabalhamos a disciplina explicitando algumas questões que ela trás na sua história e na sua prática, pesquisando e buscando novos modos de fazer e de viver o cotidiano da sala de aula de um curso de formação de professores, a partir de referenciais teóricos que nos ajudaram a ultrapassar falsos dilemas, e nos comprometeram com propostas educativas emancipadoras. Planejamos estratégias para aproximar alunos e professores; sujeito e objeto; ensino e aprendizagem; forma e conteúdo. Com uma câmera na mão e um texto audiovisual para produzir, misturamos nossos diferentes saberes e não saberes, trocamos nossos medos, resistências e idealizações, no que era de cada um, nas nossas subjetividades, e como elas se concretizavam através das ações que conseguimos produzir coletivamente. Identificamos, ainda, de que modo as relações de poder se enredavam nas tramas tecidas nos nossos encontros cotidianos. Pudemos, desta forma, experimentar outras relações possíveis: quando a tecnologia educacional deixa de ser considerada como uma simples ferramenta, ocupando um lugar de produção de sentidos e de conhecimentos nos sujeitos contemporâneos.          

OS ARGUMENTOS 

Analisando os currículos da disciplina “Tecnologia Educacional” de diferentes cursos de formação de professores, seja no Ensino Médio ou na Graduação, seja em instituições públicas ou privadas, encontramos muitas semelhanças, especialmente ao associarem esta disciplina à utilização de recursos audiovisuais nas salas de aula. Na última década, esses “recursos” vêm sendo substituídos, nos textos curriculares e nas salas de aula, pelas “Novas Tecnologias da Informação e Comunicação” (NTIC). Entretanto, algumas pesquisas têm-nos mostrado que essas mudanças não indicam necessariamente uma modificação das práticas e concepções pedagógicas. O exercício do mimeógrafo à álcool agora se mexe em uma tela, tem som e cor mas ainda reproduz um modelo epistemológico baseado em concepções que desqualificam o aluno da sua condição de sujeitos sociais criativos. O quadro de pregas foi substituído por um datashow, mas a escola  continua sem dar vez nem voz às diferenças. Nos cursos de formação, temos encontrado planejamentos que explicitam a intenção das instituições e de seus professores de romperem com os modelos tecnicistas mas, por diversos motivos, suas práticas são contraditórias.  

Para além de uma visão maniqueísta do certo ou errado; do bom ou do mal, e sem querer prescrever receitas de sucesso, queríamos viver com os alunos outras possibilidades de construir conhecimentos sobre quando, porque e como a instituição educativa vem transformando tecnologia em “tecnologia educacional”. Se a mídia, e em especial a imagem e as diversas linguagens que freqüentemente a acompanham têm, hoje, poder de formação de opinião, investigações como essas devem fazer parte das preocupações dos educadores, como objeto de pesquisa, indicando novas interfaces nas bases curriculares de sua formação.  Deixar de pensar as relações entre educação e comunicação, escola e TV, conhecimento acadêmico e senso-comum, teoria e prática, imagem e escrita, de modo linear e antagônico e entendê-las como produções culturais interdependentes, que refletem a sociedade que a produzem ao mesmo tempo em que interferem nessa produção.

O sentido da tecnologia como ciência aplicada reflete-se nas concepções de diferentes autores e vai afastando o espaço da criação e do humano do que é tecnológico. Atribui-se à tecnologia um caráter neutro, um instrumento ideológico, sem nenhuma responsabilidade pelo uso que se faça dela. “As tecnologias substituem as idéias e passam a ser a razão de ser da vida. A cegueira que o tecnologismo vem causando às culturas humanas faz com que o desenvolvimento e o crescimento ilimitado pareçam determinados e fatais”(OLIVEIRA, 1977, p.30).

 Essa posição contrapõe-se à teoria crítica que argumenta que a tecnologia não se resume a equipamentos, pois é um processo de desenvolvimento: “a tecnologia não é um destino, mas uma cena de luta” (FEENBERG, 1991).  A tecnologia não é simplesmente um meio e sim uma forma de vida, um habitat humano. Não foram as máquinas que assumiram o comando da sociedade, mas os homens que fizeram, e continuam fazendo, a opção política de criá-las e utilizá-las.

A tecnologia é parte do acervo cultural de um povo e, como tal, se nutre das contribuições permanentes da comunidade social, em espaço, tempo e condições econômicas, políticas e sociais determinadas. A tecnologia existe como conhecimento acumulado, é produção constante e dinâmica. A cultura é um processo contínuo de criação coletiva, um fenômeno plural e multiforme. Ela não se manifesta apenas como produção intelectual e artística e mesmo científica, e está presente nas ações cotidianas, na forma de comer, de vestir,  de relacionar-se com o vizinho, de produzir e utilizar as tecnologias.  As evidências de qualquer manifestação cultural são realizações humanas e, portanto, produções tecnológicas.

A partir desta concepção, pretendemos ampliar o debate com outras disciplinas do curso, buscando identificar de que modo a tecnologia estava fazendo parte da cultura institucional. No momento da pesquisa, os professores e alunos de todos os períodos da faculdade estavam organizando encontros para discutir o currículo da faculdade de pedagogia, visando sua reformulação, o que nos ajudaria a ampliar as experiências e embates das aulas com outros grupos da universidade. Não podíamos desperdiçar a oportunidade de  enfrentar a questão sobre o lugar da tecnologia na formação de professores. Especialmente se considerarmos que “Há uma aposta cada vez mais clara nos novos materiais instrucionais como substitutos da melhoria das condições de trabalho e formação dos professores E é nesta perspectiva de esvaziamento que as iniciativas oficiais priorizam a formação de professores” (BARRETO, 2001, p.15)

OS OBJETIVOS

“O século XX seria o século dos teóricos dizendo aos práticos o que deviam buscar e encontrar à luz de suas teorias”.
 (HOBSBAWM, 1996)

Nosso primeiro objetivo foi possibilitar que os alunos e alunas exercessem sua condição de autores e sujeitos. Não foi uma tarefa fácil! Tivemos que abrir mão das aulas “prontas” e trabalhar os temas e conteúdos pertinentes à disciplina considerando os movimentos, possibilidades e interesses dos alunos. Muitas vezes não conseguimos deixar de prescrever teorias, sugestões e idéias, e pudemos viver o dilema de definir o lugar do professor em um espaço/tempo que entende a educação como um processo de interação das diferenças. Qual é a identidade desse profissional que busca uma outra forma de relacionar sujeitos e objetos de conhecimento e de que modo é possível exercer o papel de mediador, pesquisador, professor reflexivo e também autor e aprendiz. 

Sem negar o poder que tínhamos como professoras e assumindo a responsabilidade e o compromisso de nossos próprios saberes, planejamos estratégias que possibilitassem aos alunos trocarem suas experiências e conhecimentos e planejassem conosco estratégias comuns. Esperávamos que essa construção compartilhada permitisse uma maior fruição das “táticas dos praticantes”, nossas e dos alunos. “Essas táticas manifestam igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua relação com o poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela instituição” (CERTEAU, 2000, p.47).

Um outro objetivo que tivemos foi o de discutir os conceitos de tecnologia, tecnologia educacional e sociedade da informação e de que modo eles estão influenciando a constituição das nossas identidades contemporâneas. A concepção tecnológica sustentada na visão positivista da ciência, levou-nos a entender a evolução da sociedade moderna em função da eficiência do progresso tecnológico alheio e independente à tradição e à vida cotidiana. Sem uma perspectiva histórico-social, cultural e política da tecnologia, os educadores do final do século não estarão entendendo a sociedade em que vivem, nem desenvolvendo seus próprios valores e convicções, submetendo-se ao imperativo tecnológico, sem tomar decisões significativas sobre suas práticas profissionais e os recursos organizadores, simbólicos e instrumentais que poderão auxiliá-los, ou não.  

Alguns empecilhos em relação a essa postura são as discussões sobre a atuação e mesmo a validade da existência de um campo de pesquisa denominada Tecnologia Educacional. Não é à toa que encontramos muitas resistências nessa área.  O início da utilização da tecnologia como estratégia “militar” e ainda determinada por uma concepção específica de aprendizagem acarretou muitas resistências e equívocos, como a suposição de que a utilização de instrumentos derivados do avanço científico possibilitaria a substituição dos professores.  

Não se pode negar que a tecnologia tem gerado muitos preconceitos, superstições e, até, mitos. Muitas vezes, parece que ela é perversa por si só ou o inverso, que ela sozinha resolve os problemas existentes, em qualquer área. Essas duas tendências serviram de base para as categorias definidas por Umberto Eco (1968): “integrados e apocalípticos”. Os “integrados” atribuem aos avanços tecnológicos à solução dos problemas da humanidade. A tecnologia é neutra, objetiva, positiva em si mesma e científica. Incorporá-la é sinônimo de progresso. Já os “apocalípticos” denunciam que as máquinas, na medida em que se tornam cada vez mais sofisticadas, ocupam o lugar dos homens. Possuem, conseqüentemente, uma visão crítica e contrária à presença da tecnologia nas ações humanas. Sócrates é um bom exemplo dessa concepção tecnofóbica. No “Diálogo de Fedro”, ele considerava que “se os homens aprenderem a escrita, o esquecimento será implantado em suas almas. Deixarão de exercitar a memória porque confiarão no que está escrito...” (PLATÃO, 2001) Mas se não fosse essa tecnologia em questão, a escrita, não conheceríamos Sócrates, através dos escritos de Platão.

Ao contrapor-se à utilização de recursos tecnológicos na educação, os “apocalípticos” esqueceram-se de que toda proposta educativa tem uma dimensão técnica e que nem toda proposta técnica pressupõe um pensamento tecnicista ou técnico-instrumental. Eles esqueceram-se, também, da enorme interferência dos meios de comunicação nas formas de pensamento e na construção de conhecimento das crianças, jovens e adultos da sociedade contemporânea. Com isso, houve pouco interesse em pesquisas alternativas de desenvolvimento e aplicação de técnicas e instrumentos de baixo custo, que pudessem ser aplicados em situações e contextos diversos. É na última década do século XX que começaram a aparecer projetos e propostas de utilização de recursos em concepções de aprendizagens sócio-interacionistas, atualizando as posições tecnicistas, valorizando a máquina e o capital ao invés da vida humana.  

Revisitando essas histórias, pudemos estabelecer outras aproximações entre Educação e Comunicação, encontro sentido nas aparentes resistências e ampliando nossos olhares sobre as possibilidades e as limitações das tecnologias na educação, tendo como referência nossas próprias experiências. “Trabalhar com o cotidiano e se preocupar como aí se tecem em rede os conhecimentos, significa, escolher entre as várias teorias à disposição e muitas vezes usar várias, bem como entendê-las não como apoio e verdade mas como limites...” (ALVES, 2001, p.22). 

OS SUJEITOS E OS CONTEXTOS

Foram 2 alunos e 5 alunas do 7o período noturno do curso de pedagogia de uma universidade pública na cidade do Rio de Janeiro, que se inscreveram na disciplina eletiva “Tecnologias Educacionais”, por diferentes motivos. Alguns porque julgavam importante discutir o tema para aprimorar sua formação, considerando as exigências da sociedade atual, outros, queriam aprender a lidar com novos equipamentos. A maioria, entretanto, buscava um espaço para confrontar suas concepções críticas, algumas até preconceituosas, sobre os usos da tecnologia na educação. Uns associavam essa utilização a um modelo epistemológico behaviorista, contrário a suas posições pessoais; outros consideravam essa discussão um modismo decorrente do imperativo tecnológico a que estamos submetidos na sociedade hegemônica e globalizada em que vivemos. Além disso, algumas alunas estavam ali porque tinham “boas referências” da professora e muitos precisavam dos créditos e o horário “encaixava”. 

O local das aulas foi um espaço disponibilizado pelo curso de pós-graduação contendo os equipamentos necessários para o trabalho, uma TV e um vídeo. Uma outra reflexão: as dificuldades de acesso, dentro da própria universidade às tecnologias não tão novas assim. As alunas, também professoras do ensino fundamental, trouxeram as experiências de seus espaços de trabalho, onde faltam também as “tecnologias antigas” como livros, cadernos e lápis. Evidências que devem ser analisadas para além das queixas e reclamações. Um exercício teórico que fazíamos durante todos os encontros, buscando entender  o que essas ausências revelavam dos projetos pedagógicos instituídos e como professores e alunos conseguiam “burlar” as dificuldades e realizar o que queriam e acreditavam.   

Estava previsto no projeto, do qual esta pesquisa faz parte, a montagem de um laboratório de produção de vídeo, com recursos disponibilizados para a compra dos materiais necessários, da câmera ao equipamento de edição, mas como o processo de compra estava preso à burocracia institucional, foi preciso conseguir uma câmera emprestada e alugar uma ilha de edição para a finalização do vídeo. Mais um exemplo das táticas que praticamos diante das estratégias instituídas. Mais uma discussão sobre as questões políticas, sempre  presentes nas questões da educação.

Como planejamos a elaboração de um vídeo como atividade estruturante da disciplina, um caminho que não conhecíamos muito bem, convidamos uma profissional para acompanhar a pesquisa e nos ajudar a romper as resistências em relação aos conhecimentos técnicos. Na condição de sujeitos tecnológicos que somos, alunos, professores e cidadãos do século XXI, discutíamos “os conteúdos” da disciplina a partir das nossas próprias experiências pessoais e profissionais com as tecnologias e com a educação.  Os textos do livro adotado O livro adotado foi “Batuques, Fragmentos e Fluxos”, organização de Valter Filé,  RJ, DP&A, 2000. 
, os vídeos e os programas de televisão que assistimos e as entrevistas realizadas com outros professores e alunos ampliavam os temas, costurando outras histórias e outros saberes. 

Logo no primeiro encontro, após as apresentações pessoais, falamos da proposta de trabalhar a temática a partir da produção de um vídeo. Justificamos esta estratégia discutindo nossas concepções relacionadas ao conhecimento em rede e ao papel da imagem nas aprendizagens que tecemos no cotidiano. Para Nilda Alves:

Entendemos que o conhecimento, ao contrário do que se pensou e acreditou na modernidade, não se constrói linearmente e hierarquizadamente em árvores e que talvez nem mesmo se “construa”. Alguns autores vêm usando outras metáforas para tentar entender o processo de criação de conhecimentos em todos o tempos e espaços do ser/fazer humano. Assim, Deleuze e Guattari trabalham com o conceito de tranversalidade e a idéia de rizoma;  Foucault caracterizou a capilaridade do poder; Lefebvre, Certeau e Latour introduzem a noção de conhecimento em rede; Boaventura de Souza Santos vem desenvolvendo a idéia de redes de subjetividades a partir do entendimento das redes de contextos cotidianos.( ALVES, 2000, p.12) 

Foi preciso enfrentar o estranhamento dos alunos não só em relação às nossas concepções epistemológicas mas à “violência” que efetivamente exercíamos, ao propor o “modelo de conhecimento em rede”, um caminho diferente daquele instituído pela cultura escolar. Uma aluna demonstrou um certo incômodo ao colocarmos a câmera à disposição de quem se interessasse em gravar, desde o primeiro encontro, sentindo falta de uma aula teórica, apesar de admitir ser um “conceito cartesiano”. 

No sétimo período do curso de graduação, os alunos e alunas estão impregnados das marcas de um modelo educativo autoritário, onde o saber valorizado é o do professor, e os textos escritos são os que detém os conhecimentos que interessam. Em muitos e diferentes momentos recolocávamos nossa proposta de produção coletiva e rediscutíamos o “valor” da imagem na tessitura das nossas aprendizagens.    

AS AULAS:

21/08 – Apresentamos a proposta de trabalho e discutimos o conceito: “conhecimento em rede”. Iniciamos as gravações das aulas.

28/08 – Refletimos sobre o papel da imagem na educação.

04/09 – Apresentamos o vídeo realizado em outra turma, no ano anterior, e discutimos nossas possibilidades de trabalho.

11/09 – Assistimos e debatemos o curta-metragem: Quando os Morcegos Dormem. 

18/09 – Levantamos os temas possíveis para o nosso trabalho.

25/09 – Definimos algumas estratégias e começamos a gravar outras aulas na universidade.

02/10 – Assistimos à fita com o material captado na aula anterior, e discutimos o texto “Os dois Lados da Câmera”, do livro adotado. 

16/10 – Discutimos os programas que assistimos na TV.

23/10 – Gravamos na universidade, utilizando duas câmeras.

30/10 – Discutimos a entrevista do documentarista Eduardo Coutinho, do livro adotado. 

06/11 – Entrevistamos outros professores do curso de pedagogia sobre Tecnologia Educacional

13/11 – Organizamos o processo de trabalho para elaboração do nosso texto/vídeo final do curso. Distribuímos materiais para decupagem.

27/11 – Analisamos a decupagem realizada. Iniciamos a discussão do roteiro.

04/12 – Discutimos o que faria parte do roteiro final, a partir dos objetivos da disciplina, das nossas intenções e desejos e das imagens e falas gravadas.

11/12 – Definimos o roteiro final.

16, 17, 18, 19/12 – Editamos o vídeo e conhecemos uma ilha de edição.

20/12 – Apresentamos  e discutimos o vídeo na universidade.
  


AS PRODUÇÕES

“Todas as histórias são perseguidas 
pelos fantasmas das histórias que poderiam ter sido.”
 Salman Rushdie

Somos usuários da linguagem audiovisual, especialmente da televisão. A sociedade brasileira, muito influenciada pelo modelo cultural americano, é muito televisiva.  Entretanto, causa-nos estranhamento assumir o outro lado das câmeras, o de produtores de imagens. Faltam-nos conhecimentos específicos, mas também pode estar faltando desejo de autoria e medo de experimentar.  Da mesma forma como acontece com a linguagem escrita, com a maioria da população brasileira. Podemos até fazer parte da minoria leitora da sociedade brasileira, mas nos deparamos com muitas resistências ao encontrarmos uma folha em branco ou uma tela de computador para criarmos um texto.  As práticas escolares não têm contribuído para nos tornarmos autores criativos, especialmente em propostas coletivas. A instituição escolar vem privilegiando as produções e os procedimentos individuais, elegendo melhores resultados e alunos, o que outras pesquisas já vem sinalizando, há alguns anos: “O trabalho individual e isolado de professores, pesquisadores e alunos é a característica já identificada na produção, e a mais evidenciada também no que diz respeito à utilização dos materiais audiovisuais” ( PRETTO, 1996, p.212).

Além da dificuldade de produzir um texto audiovisual coletivo, os alunos não estavam muito confiantes no resultado final do trabalho. Elaborar um vídeo estava muito distante de suas práticas universitárias e não fazia parte da cultura acadêmica instituída. Alguns alunos conseguiram falar do incômodo  sentido ao ouvirem de nós, professores e diretora de vídeo, palavras como decupagem, make of ou break. No final do semestre, uma aluna expressou seu estranhamento diante dessas palavras estrangeiras, que para ela significavam a reprodução de um modelo hegemônico, a imposição de valores e cultura americana. O que se agravava com o próprio estereótipo da disciplina “tecnologias educacionais”. Nós, professores, ao propormos a produção de um vídeo e incentivarmos o uso de uma câmera VHS, podíamos estar representando esse lugar de dominação, impondo modos de fazer diferentes de nossas práticas culturais. 

Outro motivo de desconfiança dos alunos sobre o nosso trabalho estava ligado ao sentido de entretenimento da linguagem audiovisual e ao pouco valor educativo que lhe é dado, considerando suas (e nossas) experiências com a programação da televisão que conhecemos. Nossos alunos, quase terminando o curso de pedagogia, trazem as marcas da dicotomia que só atribui valor educativo às experiências que acontecem no espaço escolar, negando as aprendizagens que acontecem nos múltiplos espaços e instituições da qual fazemos parte, incluindo a televisão. Neste sentido, destacamos algumas idéias de BARBERO (2001):
Poucos mal-entendidos são tão persistentes e intricados quanto esse que sustenta e no qual desemboca a relação televisão/cultura. De um lado, os críticos que encaram a televisão a partir do paradigma da arte – que para eles seria a única coisa que valeria a pena chamar de cultura - e que denunciam dia após dia, com os mesmos fatigados argumentos, a decadência cultural que a televisão representa e acarreta intrinsecamente ( p.309). 

Durante as aulas, as conversas sobre qual seria o conteúdo do vídeo, possibilitávamo-nos discutir temas relacionados à tecnologia e seu usos na educação. Revisitamos os conceitos de tecnologia enquanto ciência aplicada, como ferramenta e instrumento de ampliação da ação humana. Discutimos a interferência das imagens na nossa forma de ser e de pensar, e não só como elemento de ilustração, influenciando decisivamente a sociedade contemporânea. Analisamos textos audiovisuais de cinema, vídeo e programas de televisão e identificamos o quanto consumimos informações, valores e aprendemos com essas experiências. 

Ao decidir aproveitar a produção do vídeo para acompanhar a reforma curricular que estava sendo vivida na faculdade, pudemos ampliar a discussão com outros grupos de alunos e professores, sobre a importância, ou não, das tecnologias na formação de professores, sobre os usos, apropriações e resistências encontradas nos espaços acadêmicos e de que modo as políticas públicas têm atribuído às tecnologias a solução para os problemas educacionais brasileiros, especialmente através de propostas e incentivos dados à EAD. 

Resolvemos gravar as aulas que aconteciam simultaneamente à nossa, a partir do consentimento dos professores e alunos. Inicialmente pensamos em sair procurando onde estavam e de que modo a universidade fazia uso das novas tecnologias  O grupo identificou que seria mais importante captar imagens que registrassem o uso de diferentes recursos, do quadro negro ao laboratório de informática. Começamos a gravação buscando no mural, dentro do quadro de horário do curso de pedagogia, os espaços e os tempos da disciplina  “Tecnologias Educacionais”.  Gravamos os corredores, as salas de aula e conversamos com outros alunos e professores, através das lentes das câmeras. O tema ultrapassou as paredes da sala de aula e saímos pelos corredores da universidade “procurando a tecnologia”.   

Depois de captarmos imagens e assistirmos às gravações das nossas aulas, tínhamos que escolher o nome do trabalho. As sugestões indicavam os percursos e os processos das aprendizagens vividas. Entre elas, uma, especialmente, apontava várias possibilidades de se apresentar e contextualizar a temática: “resistência e currículo: uma questão de tecnologia” ou seria melhor “tecnologia na escola: uma questão de resistência”; “uma questão de currículo, ou ainda  “uma questão para o currículo: educação ao vivo e em cores”. Um aparente jogo de palavras que dão sentidos distintos aos lugares que a tecnologia tem ocupado nos discursos acadêmicos, nas políticas públicas e no cotidiano das salas de aula. Acabamos optando por continuar procurando a tecnologia nos espaços/tempos cotidianos da formação inicial dos professores.  

A elaboração do roteiro possibilitou a experiência rara de vivermos uma produção coletiva. Cada um decupou uma fita gravada, isto é, fez um levantamento minucioso de todos os textos e imagens que apareciam e trouxeram para o grupo suas indicações sobre os trechos que consideravam mais significativos para fazer parte da produção final, sob a orientação da técnica que nos acompanhava. O vídeo foi todo construído com lápis e papel, tesoura e cola, em uma perfeita e inevitável integração de antigas e novas, diferentes tecnologias.  Foi quando conseguimos superar a discussão sobre o medo do livro ser substituído pelo computador, ou do professor ser substituído por uma máquina ou “por um artista”. 

Na discussão desses medos, interessamo-nos pelo percurso histórico da integração das diferentes tecnologias na educação, desde a primeira referência da tecnologia educativa, os cursos projetados para especialistas militares, com recursos audiovisuais, durante a II Guerra Mundial. Como campo de estudo, ela aparecendo, no mesmo período, como a disciplina “Educação Audiovisual” da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Essa identificação de tecnologia educacional a recursos audiovisuais e seu desenvolvimento em instituições de ensino superior tornaram-se suas características marcantes, até os dias atuais. Na década de 50, a Psicologia da Aprendizagem, que propôs novos paradigmas a partir, principalmente, das pesquisas de Skinner, também vai sendo incorporada como campo de estudo da área. O investimento militar, que os Estados Unidos realizavam em programas de adestramento, favoreceu a incorporação dos pressupostos do condutivismo, caracterizados pela implantação de modelos instrutivos, nos quais apareceram as noções de estímulo e reforço. Esses modelos especificavam os objetivos das condutas esperadas,  suas condições de execução, o grau de medida e os critérios de avaliação. As pesquisas centravam-se na busca dos meios mais eficazes, aplicáveis a todo e qualquer grau ou modalidade de ensino.

O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa nos anos 60 revolucionou o mundo e também a educação. Se até então existia a primazia do estudo dos meios sobre os processos de ensino-aprendizagem, essa revolução eletrônica acrescentou a essa discussão uma revisão profunda dos conceitos de comunicação usados até então. A implementação da informática nos anos 70 consolidou sua utilização na educação. A partir do aparecimento dos computadores pessoais, aumentaram as possibilidades do chamado “ensino individualizado”, diante de uma “primeira geração” de programas baseados em modelos de aprendizagem associacionista que recuperaram os conceitos do ensino programado e das máquinas de ensinar.

O constante e acelerado desenvolvimento das “novas tecnologias da informação e da comunicação” a partir dos anos 80, trouxe novas opções de equipamentos projetados para armazenar, processar e transmitir as informações, de modo cada vez mais rápido e a custos cada vez mais reduzidos, ampliando infinitamente suas possibilidades de utilização. No entanto, a melhoria automática do sistema educacional pela inclusão dos meios não se comprovava efetivamente, mesmo diante de tantas novidades tecnológicas. Os meios por si só não podem nem devem se constituir como o único campo de atuação e pesquisa da tecnologia educacional. É necessário levar em consideração a política de elaboração e difusão desses recursos, suas finalidades éticas, a natureza dos mesmos e as possibilidades de uso na educação.
 
Concluímos que para discutir tecnologia na educação é preciso discutir e muito, educação. Através de uma experiência de “contrutivismo no 3o grau”, como uma aluna definiu nosso trabalho, pudemos rever algumas práticas pedagógicas aparentemente inovadoras, mas que acabam reproduzindo um modelo autoritário, onde o único saber válido é o do professor e onde cabe ao aluno apenas o papel de apreendê-lo, decorá-lo, assimilá-lo ou absorvê-lo. Poderíamos até ter produzido um vídeo com um texto final mais “didático”, mas se não colocássemos a câmera e a autoria do trabalho nas mãos do grupo, estaríamos desperdiçando a oportunidade de formar professores comprometidos com uma educação inclusiva e mais democrática.

Se “vivemos pois um tempo de transição paradigmática” quando “a oposição capitalismo/socialismo foi sendo substituída pelo ícone sociedade industrial, sociedade pós-industrial e, finalmente sociedade de informação” (SANTOS, 2000, p.29), não podemos desperdiçar nenhuma experiência que contribua para uma sociedade onde todos tenham acesso a todas as  tecnologias, incluindo a escola e seus saberes instituídos.
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