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Educação, práticas educativas e tecnologias
Os debates sobre as modificações processadas na atualidade indicam o desenvolvimento de novas formas de organização dos setores produtivos, especialmente com a introdução de novas tecnologias. que implicam em transformações no trabalho “enquanto processo e enquanto atividade”.
De acordo com a matriz teórica orientadora deste projeto, vemos emergir, na contemporaneidade, um novo paradigma de produção e desenvolvimento em substituição ao paradigma taylorista-fordista. Esse novo paradigma possui como características: desregulamentação do mercado de trabalho, predomínio do capital financeiro, estado mínimo, fragmentação da classe trabalhadora, precarização do trabalho, reorganização do trabalho em função do desenvolvimento de novas tecnologias comunicacionais e informacionais, a retirada do Estado da economia, predomínio cada vez maior do individualismo e competição exacerbada entre os trabalhadores, sobretudo devido à diminuição cada vez mais visível dos postos de trabalho, dentre outras características.
Esse novo paradigma traz implicações também para o trabalho docente, sobretudo para práticas pedagógicas efetivadas no espaço da sala de aula. Como tem ocorrido a incorporação das novas tecnologias derivadas da informática à prática docente? De fato, as novas tecnologias, per se, estão sendo capazes de provocar uma mudança no modo de agir dos professores, ou têm sido incorporadas à prática docente apenas como mais uma “técnica auxiliar”, permanecendo o trabalho docente propriamente dito organizado da mesma forma anterior ao advento destas “novas ferramentas”? São estas as questões centrais que este projeto pretende pesquisar.
Este projeto tem como objetivo principal analisar o trabalho docente frente às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e no mercado de trabalho no município de Belo Horizonte.
De maneira mais específica, pretendemos investigar e analisar as permanências e/ou possíveis mudanças nessas práticas a partir da presença das novas tecnologias no fazer escolar no contexto das reestruturações no mundo do trabalho.
No último quartel do século XX foi visualizadas uma série de mudanças na organização dos processos de trabalho na maioria das profissões. De acordo com CORREA (2000) dentre outros. O trabalho, com a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais, tem sofrido modificações intensas. Em contraposição ao taylorismo-fordismo, o novo paradigma do trabalho demanda o desenvolvimento de competências que garantam o incremento da produtividade e da qualificação por meio da flexibilização do trabalho e da produção. Este novo modelo está pautado na diferenciação de produtos e acompanha a dinâmica das transformações e demandas flexíveis da sociedade na atualidade. 
Em relação ao trabalho docente, existem lacunas teóricas e empíricas quanto as reais modificações no seu processo e prática pedagógica com a introdução de Novas Tecnologias Informacionais e Comunicacionais no seu cotidiano.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), ao indicarem o uso de novos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, demonstram que o processo de reestruturação capitalista também está se tornando presente no cotidiano profissional do docente.
O perfil do trabalhador vem sofrendo alterações, e em pouco tempo a sobrevivência no mercado de trabalho dependerá da aquisição de novas qualificações profissionais. Cada vez mais torna-se necessário que o trabalhador tenha conhecimentos atualizados, iniciativa, flexibilidade mental, atitude crítica, competência técnica, capacidade para criar novas soluções e para lidar com a quantidade crescente de novas informações, em novos formatos e com novas formas de acesso. (BRASIL, 1998: 138).
As observações supracitadas sustentam a idéia de que, em um mundo influenciado pelo imperativo tecnológico, a escola possui grande relevância, seja para o fornecimento dos meios já existentes, seja para a qualificação de outros. O artigo 22 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases n.  9394/96) deixa isso bem claro ao considerar que:
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL, 1997) (grifo nosso)
A grande questão que se coloca ao trabalhador docente nessa escola “moderna” é saber exatamente o lugar que ocupa como trabalhador. HYPOLITO (1994) chama a atenção para as mudanças no trabalho escolar devido à sua alteração pela introdução do trabalho parcelar pedagógico e a multiplicação de trabalhadores sob a rubrica do trabalho. Para ele as mudanças nos meios de trabalho podem ser constatadas pela introdução de nova tecnologia mediante a relação professor e aluno
Para PERRENOUD (1999) independente do processo de desenvolvimento das inovações tecnológicas e curriculares, o trabalho dos professores evolui lentamente porque depende pouco do progresso técnico, a relação educativa obedece a uma trama bastante estável e suas condições de trabalho e cultura profissionais instalam os professores em rotinas.
Isso nos leva à seguinte indagação: será que, realmente, a prática docente pouco tem sido afetada pelas mudanças em curso no mundo do trabalho?
SILVA (1996) demonstra uma forte vinculação, nos estudos atuais, entre trabalho e educação. A educação, formal ou no contexto de formação para a vida, possui um papel de grande relevância no que diz respeito ao mundo do trabalho, pois ela compreende o principal lugar de difusão das relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Em alguns casos, a educação é percebida, sobretudo, como meio de ascensão pessoal e profissional, em especial nos países subdesenvolvidos. Como demonstram algumas pesquisas (IBGE/MEC, por exemplo), a remuneração do indivíduo é diretamente proporcional ao seu grau de escolarização. A introdução e o acesso às novas tecnologias educacionais realmente apresentam um “caráter” de democratização no acesso à escolaridade, ou podem ser caracterizadas como mais um mecanismo de exclusão? Considerando-se que, a despeito da difusão dos equipamentos por escolas públicas em todo o território nacional, não existe uma formação específica dos profissionais da educação para uma utilização mais intensa, metodologicamente adequada e diferenciada na sua utilização. 
Nesse contexto, emergem as questões: as novas tecnologias se fazem presentes na prática docente? Qual será sua eficácia nos processos de ensino/aprendizagem? 
A rigor, podemos afirmar que há uma relação entre a estrutura educacional e o desenvolvimento das organizações e do trabalho, em face da centralidade ocupada por ambos na vida do trabalhador e do cidadão. Entretanto, é preciso considerar que essa afirmação traz consigo contradições. Existe um espaço lacunar nas pesquisas que tratam das transformações organizacionais, das quais os trabalhadores, em especial os da área educacional em seu contato com as novas tecnologias, têm sido alvo. Em relação ao trabalho docente, há uma sensação de “falta de conectividade” entre o desenvolvimento da sociedade e sua organização e o desenvolvimento da organização do sistema escolar. Em uma realidade de mudanças, o trabalhador docente sente-se, muitas vezes, “à margem” daquilo que se passa na realidade social. As transformações anunciadas no âmbito da empresa, das relações de poder patrão/empregado, nos sindicatos, entre outras, são de fato distintas daquelas vivenciadas pelo trabalhador docente?
O trabalho docente é um assunto marcado por debates que giram em torno de sua especificidade no mundo do trabalho e a sua total inserção nas relações presentes nesse mundo. Podemos citar como referências sobre esta discussão autores como HYPOLITO (1994), APPLE (1995) e NÓVOA (1991), dentre outros. Estes debates giram em torno, principalmente, do maior envolvimento do Estado no sistema escolar, conotando de forma muito específica as relações sociais presentes no campo educacional, sobretudo nas relações entre trabalho e capital.

Metodologia 
Ao longo da pesquisa foi necessário discutir os critérios para escolha das escolas pesquisadas. Como o objetivo era analisar a prática pedagógica mediada por novas tecnologias, era necessário encontrar tais escolas. A partir dessa necessidade, iniciamos uma pesquisa de campo através de variados bancos de dados, como o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Portal do Ministério da Educação e Cultura, Dados impressos da Secretaria Municipal de Educação, conversas telefônicas com responsáveis pelas escolas. O caráter qualitativo desse levantamento de dados estava presente desde o primeiro momento, uma vez que nosso objetivo era não só localizar escolas com computadores, mas computadores que fossem efetivamente utilizados diariamente pelos professores do ensino fundamental as suas respectivas disciplinas.
Nesse sentido, aperfeiçoamos a pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que no primeiro momento ainda não possuíamos uma clareza sobre quais seriam nossos sujeitos e espaços pesquisados.
A escolha do lugar da pesquisa surge dos critérios estabelecidos no próprio campo da pesquisa. A partir do levantamento de dados, conversas informais com Diretores de Escolas e da própria realidade encontrada, definimos uma escola como lugar para a pesquisa. Elaboramos roteiros de observação analítico, aperfeiçoamos os roteiros através de diversos pré-testes e também desenvolvemos um roteiro de entrevistas com os professores que efetivamente utilizavam as NTIC na sua prática pedagógica.

Resultados
Apresentamos alguns resultados considerados por nós iniciais no que diz respeito às discussões sobre as práticas pedagógicas através das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) – temos atualmente dado continuidade aos temas da pesquisa através de uma pesquisa mais específica que visa analisar as práticas pedagógicas de professores de ciências, geografia e história das séries iniciais a partir de um recorte pedagógico e comunicacional. Destacamos como resultados dessa pesquisa os seguintes elementos:
Percebeu-se, em nosso levantamento de dados sobre acesso às NTIC um número razoável de escolas públicas das redes municipal e estadual com laboratórios de informática (cerca de 250, de acordo com dados do INEP 2002), no entanto, chegamos a um número de 4 escolas que efetivamente utilizavam os laboratórios para ministrar aulas constantes no quadro de conteúdos da escola. De acordo com conversas estabelecidas com Diretores de escolas, percebemos a falta de uma formação do professor para o uso efetivo dessas tecnologias. O que se discute não é sequer uma problematização sobre a prática docente no uso das novas tecnologias, é, antes disso, a preparação do professor em níveis mínimos para lidar com o computador e acessórios. 
Dentre as escolas selecionadas, localizamos uma para ser pesquisada a partir do seguinte critério: era a única em que haviam projetos pedagógicos permanentes de uso das novas tecnologias no ensino presencial. Mesmo assim, percebemos um número reduzido de professores fazendo uso dos recursos humanos e físicos disponíveis. Na verdade, apenas três professoras, sendo uma  da área de História, outra de Inglês e a última da área de Ciências trabalhavam  de maneira freqüente com as novas tecnologias, especificamente o computador.
As professoras entrevistadas demonstraram preocupação em relação à sua prática pedagógica e as possíveis modificações com a incorporação de novas linguagens no cotidiano escolar. Além disso, as professoras salientaram a dificuldade do professor contemporâneo em “acompanhar” as modificações  constantes tanto do conteúdo que ministram quanto dos alunos que recebem quotidianamente. 
Dentre as características apresentadas como mais adequadas ao professor que incorpora novas tecnologias no seu trabalho, destaca-se a flexibilidade para modificar continuamente sua prática. A crítica que fazemos a essa característica é a possibilidade real de um processo de intensificação do trabalho do professor, apesar de termos clareza quanto à volatilidade característica do trabalho na sociedade capitalista
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Percebeu-se, em nosso levantamento de dados sobre acesso às NTIC um número razoável de escolas públicas das redes municipal e estadual com laboratórios de informática (cerca de 250, de acordo com dados do INEP 2002), no entanto, chegamos a um número de 4 escolas que efetivamente utilizavam os laboratórios para ministrar aulas constantes no quadro de conteúdos da escola. De acordo com conversas estabelecidas com Diretores de escolas, percebemos a falta de uma formação do professor para o uso efetivo dessas tecnologias. O que se discute não é sequer uma problematização sobre a prática docente no uso das novas tecnologias, é, antes disso, a preparação do professor em níveis mínimos para lidar com o computador e acessórios.
As professoras entrevistadas demonstraram preocupação em relação à sua prática pedagógica e as possíveis modificações com a incorporação de novas linguagens no cotidiano escolar. Além disso, as professoras salientaram a dificuldade do professor contemporâneo em “acompanhar” as modificações  constantes tanto do conteúdo que ministram quanto dos alunos que recebem quotidianamente. Dentre as características apresentadas como mais adequadas ao professor que incorpora novas tecnologias no seu trabalho, destaca-se a flexibilidade para modificar continuamente sua prática. A crítica que fazemos a essa característica é a possibilidade real de um processo de intensificação do trabalho do professor, apesar de termos clareza quanto à volatilidade característica do trabalho na sociedade capitalista

RESULTADOS
Este projeto tem como objetivo principal analisar o trabalho docente frente às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e no mercado de trabalho no município de Belo Horizonte.
De maneira mais específica, pretendemos investigar e analisar as permanências e/ou possíveis mudanças nessas práticas a partir da presença das novas tecnologias no fazer escolar no contexto das reestruturações no mundo do trabalho.
OBJETIVOS
Ao longo da pesquisa foi necessário discutir os critérios para escolha das escolas pesquisadas. Como o objetivo era analisar a prática pedagógica mediada por novas tecnologias, era necessário encontrar tais escolas. A partir dessa necessidade, iniciamos uma pesquisa de campo através de variados bancos de dados, como o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Portal do Ministério da Educação e Cultura, Dados impressos da Secretaria Municipal de Educação, conversas telefônicas com responsáveis pelas escolas. O caráter qualitativo desse levantamento de dados estava presente desde o primeiro momento, uma vez que nosso objetivo era não só localizar escolas com computadores, mas computadores que fossem efetivamente utilizados diariamente pelos professores do ensino fundamental as suas respectivas disciplinas.
Nesse sentido, aperfeiçoamos a pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que no primeiro momento ainda não possuíamos uma clareza sobre quais seriam nossos sujeitos e espaços pesquisados.
Os debates sobre as modificações processadas na atualidade indicam o desenvolvimento de novas formas de organização dos setores produtivos, especialmente com a introdução de novas tecnologias. que implicam em transformações no trabalho “enquanto processo e enquanto atividade”.
Em relação ao trabalho docente, existem lacunas teóricas e empíricas quanto as reais modificações no seu processo e prática pedagógica com a introdução de Novas Tecnologias Informacionais e Comunicacionais no seu cotidiano.
Existe um espaço lacunar nas pesquisas que tratam das transformações organizacionais, das quais os trabalhadores, em especial os da área educacional em seu contato com as novas tecnologias, têm sido alvo. Em relação ao trabalho docente, há uma sensação de “falta de conectividade” entre o desenvolvimento da sociedade e sua organização e o desenvolvimento da organização do sistema escolar. Em uma realidade de mudanças, o trabalhador docente sente-se, muitas vezes, “à margem” daquilo que se passa na realidade social. As transformações anunciadas no âmbito da empresa, das relações de poder patrão/empregado, nos sindicatos, entre outras, são de fato distintas daquelas vivenciadas pelo trabalhador docente?



