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Este artigo apresenta resultados de pesquisa que se buscou compreender o processo de apropriação das novas tecnologias por professores e professoras, com especial atenção às diferenças na incorporação das novas tecnologias por eles. Apontamos aqui para a necessidade de ações anti-sexistas ou ações feministas nas escolas,  enfim ações de enfrentamento à uma cultura sexista, ainda prevalecente. Para as instituições de ensino (organizações escolares) esta necessidade se faz urgente se considerarmos o importante papel de socializadora que a escola. A escola tem se tornado para muitos, um dos poucos recursos de apoio social para educação dos menores. Adotando aqui uma visão bastante otimista, este seja, talvez, o momento oportuno para revitalizarmos ações anti-sexistas na educação de jovens, justamente pela fragilidade apresentada por nossa atual organização societária contemporânea. Essa, imersa em crises de paradigmas e, portanto, com espaços para des-construções e re-significações.
O referencial teórico deste estudo situa-se área de micro-política escolar. Nessa busca-se compreender as relações de poder (do uso formal ou informal) que se estabelecem entre os sujeitos na comunidade escolar para atingir seus interesses (Blase e Anderson, 1995). Dessas relações e interações emergem ideologias, concepções, enfim, representações sobre docência e sobre o ensino. Essas ideologias não são meramente ocasionadas pela simples resistência às inovações tecnológicas ou ao desconhecimento de seus usos, mas as precede. Compreender estas ideologias poderá possibilitar identificar aspectos que limitam as chances e os desafios que venham a ser recusados ou aceitos pelos (as) docentes.
As experiências vividas por homens e mulheres se diferem nos vários aspectos de suas vidas privadas ou profissionais. Não distintas parecem ser as experiências de homens e mulheres com as inovações tecnológicas. Para Margaret (1986), desde cedo, os homens são incentivados a usar, ‘brincar de’ e pensar em máquinas e ferramentas, absorvendo como ideal “uma visão de um mundo tecnológico”. Essa visão enfatiza “objetividade, racionalidade, controle sobre a natureza e distância das emoções humanas”. Contudo, para as mulheres não se espera conhecimentos técnicos, mas uma ‘natureza’ para estabelecer “relações interpessoais”, na lida com pessoas e com emoções, e sejam “menos racionais; incapazes de abstrair e que tenham um pensamento ‘subjetivo’” (p. 15). Evocam-se aqui as duas questões colocadas por Cockburn (1985): “As mulheres optam em não conhecer ou são excluídas do conhecimento tecnológico?” “Se alguma opção foi feita, então quais opções lhes foram ofertadas”.
Este estudo não retrata toda a experiência de informatização do ensino na rede visitada, entretanto, espera-se contribuir com reflexões para um melhor entendimento do processo de apropriação de novas tecnologias no trabalho docente.
As análises mostram que a experiência de informatização das escolas necessita de uma maior compreensão das relações e ideologias presentes entre professores e professoras. Em nível de políticas públicas tem-se necessidade de criação de ações melhor orientadas quanto à formação de docentes. Muitas destas ações não atingem qualitativamente e quantitativamente aos profissionais da área, caracterizadas pela descontinuidade tanto nas propostas de formação docente, como nas de fomentos.
Por certo, a apropriação de novas tecnologias por docentes não decorre apenas da determinação legal, nem tão pouco das breves imersões de docentes em cursos ou surtos de ações nas escolas. Este, na verdade, como qualquer outra mudança no ensino é caracteristicamente processual para ser de legítima apropriação. Talvez se devesse empenhar um maior esforço na apropriação via descoberta autônoma, curiosidade, identificação, enfim, apoiada nas necessidades de seus usuários. Mesmo que nem sempre estas necessidades sejam percebidas pelas (os) docentes, cabe aos formadores de professores criarem situações, ações que cultivem nos usuários, o desejo e o sentido para a adoção destas inovações.
Este desejo ou sentido, enfim, esta ciência de uma necessidade precisa ser desenvolvida no interior das organizações escolares, quebrando com tabus, modificando a cultura institucional. Ao tomarmos conhecimento das várias relações poder entre os indivíduos e grupos nas escolas é possível melhor visualizar medidas que enfrentem as resistências internas, melhor orientando o período de mudanças. Negligenciar as influências da micro-política local-escolar impossibilita, debilita, atrasa e até fracassa qualquer tentativa de mudança, no caso de um uso “apropriado” das inovações tecnológicas nas escolas.

Metodologia

Para este estudo foram selecionadas duas escolas onde a experiência de uso de computadores no ensino já se fazia presente há pelo menos um ano. A metodologia adotada é de caráter qualitativo, via triangulação de dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas, observações e questionários. A coleta de dados durou aproximadamente dez meses (entre os anos de 2002 a 2004). As entrevistas foram realizadas com docentes que desenvolviam suas aulas utilizando recursos dos laboratórios de informática, com os/as “professores/as multiplicadores/as” (coordenadores de laboratórios) e com diretores/as em escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte, Ensino Fundamental. Constituiu-se em fontes secundárias de dados: observação de encontros para capacitação de docentes promovidos pela na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e reuniões com os responsáveis técnico e pedagógico pelo funcionamento dos laboratórios de informática nestas escolas.
Todo o processo de investigação destas escolas (entrevistas, preenchimento de questionários e observação das aulas) foi previamente negociado pelos profissionais, diretores das escolas e pais de alunos (as).

Resultados e discussões

As escolas investigadas se destacam na Rede Municipal de ensino de Belo Horizonte pela adoção de recursos computacionais em suas propostas de ensino. Entretanto, apesar da dedicação hercúlea de alguns profissionais, a “adoção” dessas inovações encontra-se ainda em estágio embrionário, enfrentando inúmeras precariedades e mal-usos. Não se pode apontar à má formação técnica dos/as docentes, nem mesmo à apatia de muitos por mudanças como únicos aspectos responsáveis. Não obstante, professores e professoras apontaram como fator importante seus desconhecimento das possibilidades dos recursos de informática para o processo de ensino. Dentre os problemas identificados há questões técnicas, escassez de recursos e, em especial, as dificuldades de estabelecer diálogo entre os profissionais nas escolas e os gestores técnicos/pedagógicos das propostas de informatização. Estes elementos mostraram como principais causadores da perda de motivação dos/das docentes para com a proposta. A migração das novas tecnologias para estas escolas não necessariamente nasceu das vontades e acordos entre os profissionais que ali se encontravam, em geral do interesse de um pequeno grupo.
Os problemas técnicos apontados podem ser vistos como o resultado da inevitável curiosidade humana, ou seja, da ação do usuário alterar a máquina, resultado do desejo de dominá-la. Mas, os problemas técnicos derivavam também de uma provocação, ou seja, da indefinição quanto ao funcionamento (alteração na programação; de “login”, da inexistência de senha pessoal/identidade do usuário, noutros casos de limitações como o uso de recursos obsoletos; máquinas). Essas condições modificavam e atrasavam as atividades de ensino planejadas, freqüentemente fechando os laboratórios (por períodos de até três meses). Estas situações ocasionavam grande decepção entre os (as) estudantes e docentes, que por sua vez não contavam mais com o uso dos laboratórios. Quando questionados sobre tais problemas, os gestores técnicos justificavam a necessidade de um controle técnico-central de tais equipamentos. Direcionavam também críticas ao comportamento de discentes e docentes em não conseguirem utilizar “logins” ou senhas elaborados por estes gestores. Irritavam-se com os erros e intervenções dos (as) docentes. De fato, foram observadas dificuldades de uso desses “logins” e senhas (longos e complexos) por parte dos (as) estudantes, todos ainda em processo de alfabetização e alguns possuidores de déficit mentais (política de inclusão).
Ainda, a escassez de recursos prejudicava significativamente o funcionamento dos laboratórios de informática. Com freqüência, os laboratórios dependiam da boa vontade e sacrifícios pessoais dos usuários (docentes e alunos-monitores). Os sacrifícios estendiam-se desde horas extras de trabalho não remunerado, como a compra de material de consumo com dinheiro próprio ou a doação de material permanente de uso doméstico na escola (computadores e impressoras dos próprios docentes). Esta situação nos permite identificar que a tradição de doação e vocação do magistério, questões fortemente ligadas à condição feminina, ainda persistem.Vemos que a experiência de implementação de novas tecnologias nas escolas tem se apoiado nos sacrifícios de seus profissionais, como uma expectativa natural. Persiste o “chamado” para a doação, sacrifício e vocação no magistério, tradicionalmente dirigido às professoras. Essas são questões gênero que têm dado uma coloração especifica as experiências de informatização do ensino.
Há necessidade de se modificar a idéia de “obrigatoriedade” pela idéia de “convencimento” dos/as docentes, realçando as vantagens de se adotar os novos recursos tecnológicos no processo de ensino. Usualmente as/os docentes são identificados como resistentes, como tradicionais, e, portanto, necessitando ser “conduzidos” a aceitar esta nova realidade. De fato, a escola ainda esta aprisionada na “cultura da pagus”, ou seja, presa à “cultura da escrita, do texto estático, do conhecimento fragmentado e ‘territorizado’” (Fróes, p. 63). No entanto, ações que trabalhem com a idéia de “obrigatoriedade” criam mais resistências que mudanças. As resistências devem ser lidas como resultantes de uma avaliação profissional sobre uma mudança. Porque professores (as) não teriam condições ou direito de exercê-la?
Comumente, a cultura profissional dos (as) docentes é desconsiderada. Esta é uma reclamação constante por parte destes profissionais: “Não foram consultados, apenas comunicados”. Negligencia-se que as/os docentes têm um corpo de conhecimento e experiências que os orientam em suas decisões, por mais tradicionais que nos pareçam. Esquece-se que quando a resistência não pode ser declarada, esta se dá silenciosamente, dando a falsa impressão de que tudo “funciona”.
Se por um lado professoras repelem as inovações tecnológicas, por outro, elas também são repelidas. Por certo produção tecnológica também atende a uma lógica capitalista, ou seja, atende aos fins comerciais, militares e industriais, tradicionalmente de dominação/ocupação masculina. Não se nega aqui a necessidade e importância das inovações tecnológica para a vida de todos nós. Entretanto, não podemos vê-las como neutras (Cockburn, 1985). Como exemplo, na história da humanidade há raros registros de mulheres “criadoras de máquinas”. A história oficial apagou as contribuições das mulheres na evolução tecnológica. Da mesma forma, a apropriação de conhecimento tecnológico por homens e mulheres não procede de suas condições biológicas, mas de uma produção social (Cockburn, 1985).
 Os conflitos entre gestores e docentes eram claramente fruto da falta de diálogo. As criticas feitas pelos gestores revelam crenças a respeito do magistério como esfera do humano, do irracional, da perda de tempo com detalhes emocionais, do feminino (da professora, da criança) versus o mundo técnico, o racional, da não perda de tempo, das decisões importantes, enfim do masculino (caso dos gestores). Houve uma tendência em se associar as dificuldades, resistências dos (as) docentes à condição da professora, da mulher (complicada por natureza). O estereótipo da “professora-tia” ainda preenche o imaginário dos alguns dos gestores/técnicos. De certa maneira revela-se aqui uma tentativa de dar continuidade à segregação de funções e lugares entre os sexos. Na relação que se estabeleceu entre gestores e docentes vê-se os “possuidores” de conhecimento de informática e “tomadores” de decisões, homens no seu total, ao passo que, aqueles que acatavam as decisões eram em sua maioria as professoras e crianças. Parece-nos surpreendente que, num ambiente escolar, de predominância de mulheres, as decisões concentrem-se mais nas mãos dos gestores técnicos (homens) que nas avaliações dos profissionais da área. Novamente, as mulheres (professoras) experimentam a exclusão no processo das decisões, dando às professoras o lugar de executoras de ordens.
Neste mesmo estudo identificamos diferenças significativas nas formas de apropriação de novas tecnologias por professores e professoras. As diferenças começam pelo número de professoras que faziam uso dos recursos de informática em suas atividades de ensino, significativamente menor que dos professores. Há diferenças também quanto a forma de apropriação dessas tecnologias. Os professores mostravam-se mais ousados em seus projetos, gozado de maior desenvoltura e conhecimento sobre os novos recursos de informática. As professoras se desculpavam por desconhecerem o vocabulário computacional. A atitude das professoras frente às novas tecnologias revelou um maior desconforto.
Os relatos apontam o ambiente doméstico (privado) como o lócus onde estas professoras aprendem a utilizar recursos computacionais, ou seja, em casa, em geral sob a orientação e auxílio de filhos e maridos. Diferentemente, os professores diziam-se autodidatas, “formaram” sozinhos, movidos pela curiosidade, aprendendo em feiras de informática ou em “trocas” de informações com amigos. Os professores mostravam-se mais interessados e com maior “intimidade” com o vocabulário computacional.
A socialização dos homens os aproxima das máquinas (de carrinhos à computadores). Assim, esta “natureza” dos professores ou, a maior adesão desses para o uso de computadores pode ser também explicada como a continuação dessa socialização para “operar” máquinas. Segundo Benston (1986, p. 15) a tecnologia, que é um tipo de “linguagem”, é também utilizada de forma diferente por homens e mulheres.  Não há dúvidas de que as ferramentas digitais são novas formas de ler, escrever, pensar e agir. O computador é um modelo mecânico de pensamento (Fróes, 1994). As inovações tecnológicas não são neutras, mas corroboram com uma lógica patriarcal (Mies, 1987). Para a autora, o maior controle dos homens sobre a tecnologia e sua maior adesão à visão do mundo tecnológico têm impactos nesta “linguagem e na comunicação verbal e cria uma situação onde mulheres são ‘silenciadas’”. A menor aceitação do uso de recursos de informática no trabalho comparada à dos professores parece estar relacionada a esta não neutralidade da linguagem computacional. Reforça-se, mais uma vez, a tese que o “estranhamento” de professoras com a linguagem computacional seja sensivelmente diminuído se ocorre em ambiente doméstico, ou seja, uma linguagem já filtrada.
Para as professoras, talvez o aprendizado no ambiente doméstico decorra também de fatores outros como flexibilidade de tempo para estudo (dificuldades em deixar o lar para cursos). Em alguns casos, o custeio de cursos não era possível diante das prioridades de gastos em suas famílias. Com freqüência, professoras relataram que seus cônjuges e filhos (os homens) tiveram acesso aos cursos de informática e, posteriormente, foram ensinadas por eles.
Por outro lado, pode-se pensar que no âmbito doméstico, através dos filhos e maridos, estas mulheres têm acesso a uma linguagem computacional já interpretada, familiarizada. Como mencionado anteriormente, o “estranhamento” quanto à linguagem computacional dos cursos pode ser razão que afaste professoras deste aprendizado e, mesmo, da “apropriação” de novos recursos em suas vidas. Por certo, a socialização de meninas e mulheres ainda as afasta do mundo das máquinas. O mesmo ocorre com relação a determinadas tarefas (vide Adler, Laney e Packer, 1995). As especificidades da socialização e formas de aprendizagem da mulher são aspectos importantes a serem considerados na informatização do ensino, majoritariamente constituído por mulheres.
Apesar de não ter sido objeto de investigação, chamou-nos a atenção da presença de uma maioria de meninos nos lugares de monitores dos laboratórios de informática. Se as questões de gênero se manifestam na condição do/as docentes, esses por sua vez às reproduzem nas relações de aprendizagem que estabelecem com seus estudantes. Reproduz-se uma lógica segregacionista de funções e tratamentos diferentes para os dois sexos, freqüentemente reforçadas por docentes através de formas de intervenções dos (as) docentes (falas, brincadeiras) ou de seus comportamentos (modelos para as crianças). As meninas, tratadas com maior paciência quando cometem erros, mas também menos exigidas quanto às tarefas. Contrariamente, os meninos são tratados com impaciência, são demandados a terem mais autonomia. Observamos que a linguagem utilizada em sala de aula e laboratórios elege elementos do universo masculino (exemplos, tipos brincadeiras . Brown (1990) aponta para as brincadeiras como um dos fatores responsáveis pela polarização de interesses curricular entre meninos e meninas (antipatia dessas aos conteúdos da área das ciências exatas, extensivo às tecnologias). Ao contrário, as brincadeiras direcionadas aos meninos os preparam para melhor apreenderem as inovações tecnológicas.). Por vezes presenciamos comentários que estimulavam conduta apenas heterossexual ou valores patriarcais. A relação de complementaridade e oposição “macho-fêmea” é manifesta nas piadas ou nos comentários profanos, como, por exemplo, nas críticas quanto ao mau uso de teclas, ou nas trocas de mensagens por e-mail. Comentários deste tipo revitalizam padrões de comportamentos para meninos e meninas, cultivam imagens de “adequação” de atitudes. Os espaços dos laboratórios, assim como os demais espaços na escola, segregam os sexos com as diferentes tarefas, punições, deveres e permissões. “O comportamento de meninos e meninas no espaço escolar expressa a diferente socialização anterior e externa à escola. Entretanto, neste espaço são também validadas idéias sobre ‘natureza de menino’ (identidade masculina) ou ‘natureza de menina’ (identidade feminina), com perdas para ambos os sexos. Portanto, a escola e seus docentes têm a responsabilidade moral e social de intervir e garantir, através de propostas pedagógicas anti-sexistas, um igual e melhor envolvimento acadêmico para meninas e meninos” (Teixeira, 2004).
Não nos parece acidental a predominância de meninos como monitores de informática nas escolas. Da mesma forma que professores e professoras, meninos e meninas são expostos a modelos de aprendizagem diferenciados, estes recebem diferentes estímulos e oportunidades. Para as meninas parece predominar um modelo de dependência e para os meninos um modelo de autonomia. Talvez este aspecto socializador esclareça o porquê professores e professoras respondem diferentemente às inovações e conhecimentos trazidos para as escolas.
Importante mencionar que as professoras entrevistadas pertenciam a uma faixa etária entre 30 e 60 anos. Portanto, essas são gerações que foram “atropeladas” pela democratização do acesso aos conhecimentos tecnológico das últimas duas décadas. Razão pela qual a categorias idade não foi objeto de estudo nesta pesquisa. Talvez, numa amostra onde docentes tenham idade inferior a 30 anos o resultado irá ser diferente. Agrega-se a isto o acesso a esses recursos, ainda difícil para uma boa parte da população brasileira, dentre os quais os docentes. Os custos de toda esta tecnologia foram apontados por alguns dos (as) docentes, em especial pelas professoras, como um importante impeditivo para a aprendizagem e uso das inovações tecnológicas em suas atividades profissionais.

Conclusão

Apesar de todos as conquistas na adoção de novas tecnologias no processo de ensino, ainda são grandes os desafios para uma efetiva apropriação de novos recursos tecnológicos pelos docentes, em especial para as professoras.
Informatizar o ensino significa também pensar sobre quem são estes/as profissionais. Sabemos que professoras e professores gozam de diferente status no ambiente de trabalho, se diferem em comportamento, em socialização, e na forma como são tratados(as). Com esta afirmação não se quer criar um senso de “lados opostos” entre os sexos, como se fossem complementares ou “um de Vênus e outro de Marte”. Ao contrário, busca-se denunciar que as possibilidades pessoais desses indivíduos têm sido alijadas por esta visão dicotômica de mundo para homens e mulheres, para meninos e meninas. A discussão não busca legitimar a diferença, mas realçar os mecanismos presentes nas relações de poder, importantes responsáveis por tais discrepâncias nos comportamentos. Se homens e mulheres são diferentes, mesmo reconhecendo suas biologias (não como determinantes), é na socialização familiar, escolar ou profissional, inclui-se ai a mídia, que adotamos estilos de vida, aprendemos a nos relacionar e, mesmo, a responder aos estímulos do mundo. Somos também resultado de um repertório de experiências, não seres programados na alma ou no útero para obedecer, comandar, perder, vender, acomodar ou mudar. Portanto, não se defende aqui uma ambigüidade de comportamento entre os sexos, ao contrário, busca-se sensibilizar para o fato de estarmos lidando nas escolas com uma maioria de professoras, numa profissão historicamente forjada para o“cuidado”, enfim, mulheres excluídas do processo tecnológico (linguagem, uso, criação). Portanto, é preciso estar ciente dos modelos de comportamentos legitimados nestes espaços, para assim questioná-los junto aos docentes, enfraquecendo as barreiras mentais, ideologias que limitam as ações de docentes nas escolas.
Portanto, nas dinâmicas escolares com suas práticas pedagógicas discriminatórias contribuem para as perdas na profissionalização e qualidade do trabalho docente e, por conseqüência, limitando o aproveitamento pessoal e escolar pleno de alunos/alunas.
As questões de gênero definem fortemente as formas como os/as docentes vêem e realizam seus trabalhos (Teixeira, 1998), influenciando da mesma forma se abraçam ou rejeitam inovações. Neste sentido, o “desinteresse” das professoras pelos recursos computacionais revela-se como resultado de uma socialização que distancia mulheres do mundo das máquinas. Dentre os resultados há atitudes de medo e de maior estranhamento. Estranha-se a linguagem, as estruturas dos cursos de informática. As respostas tímidas e inseguranças das professoras frente a essa nova fase no ensino parecem “naturais”, pois esse tem sido o papel considerado adequado para professoras. Mas de repente, elas se vêem obrigadas a interpretar outro papel. Às vezes a escola se mostra mais tradicional que a sociedade “lá de fora”. Mas, como vimos, uma vez se apropriando de tais ferramentas, as professoras rompem significativamente com tais posturas. Quebra-se o teto de vidro. Constatamos assim que as diferenciações de papéis, interesses, capacidades associadas a homens e mulheres é puramente artificial, resultantes de arranjos sociais, econômicos e históricos.
O enfrentamento deste “estranhamento” entre mulheres e máquinas poderá ser amenizado à medida que os recursos tecnológicos sejam disponibilizados na esfera doméstica (na casa das professoras), onde a aceitação e apropriação de novas tecnologias, em especial por parte das professoras, ocorrem de maneira mais completa e com menor resistência. Considerada esta característica, os cursos externos teriam caráter complementar, depois de vencidas as primeiras resistências.
Ainda, não é possível permitir que sacrifícios e recursos pessoais de docentes sejam condições para sustentar propostas como a de adoção de novas tecnologias nas escolas. Isso invocar valores tradicionais sobre o magistério, uma tendência a se “naturalizar” posturas de missão e “cuidado” por parte das professoras.
A “obrigatoriedade” de se adotar inovações no trabalho docente tem uma faceta autoritária, de descrédito quanto ao conhecimento profissional das (dos) docentes, no caso, majoritariamente de mulheres. Por que não uma ação de “convencimento”. Novamente, parece natural impor mudanças para um público feminino?
A “obrigatoriedade” anula o diálogo, as trocas, mas que também se torna uma eficiente receita para intensificar resistências explícitas ou silenciosas/veladas. Sabemos que a resistência silenciosa é uma tradição feminina, e, por conseqüência uma característica da docência.
Assim, a apropriação de novas tecnologias por docentes (professoras e professores) demanda uma melhor compreensão dos mitos, concepções, estórias, histórias, símbolos, crenças divididas, enfim um entendimento das negociações entre as (os) profissionais que fortemente norteiam ou desnorteiam a organização escolar.
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