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RESUMO 
 

A prática docente associada ao uso de tecnologias é o objeto de estudo apresentado através de 
uma pesquisa-ação com professores participantes do Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional Proinfo no município de Lagoa Seca, Estado da Paraíba. O grupo pesquisado 
está inserido no âmbito do, uma das ações das políticas públicas de formação de professores 
da educação básica que visam promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas públicas do país, o que denota a relevância da nossa intervenção. O 
estudo adveio da necessidade de realizar um delineamento reflexivo e investigativo da prática 
docente, ampliando as discussões sobre o ensinar e o aprender na sociedade do conhecimento, 
da qual as tecnologias demandam contínuas transformações de diferentes setores. A demanda 
por transformações são crescentes, entretanto, como observamos neste estudo, muitas das 
iniciativas são descontinuadas e acabam por não entrelaçar a prática do professor com os 
processos formativos dos alunos, os distanciando quando o assunto é tecnologias em sala de 
aula. O que foi observado é que para a efetivação do uso de tecnologias em sala de aula é 
igualmente necessário que seja reconhecida a autonomia nos processos de escolarização 
autorizando o sujeito do conhecimento como partícipe de suas aprendizagens. 
 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Formação de Professores. Práticas Pedagógicas. 
  

 
 



 

ABSTRACT 
 
The teaching practice associated with the use of technology is the subject matter presented 
through an action research with participating teachers of the National Educational Technology 
Program Proinfo in the municipality of Lagoa Seca, Paraíba State. The research group is 
inserted under one of the actions of public policies on basic education teacher training to 
promote the educational use of information and communication technologies in public 
schools , which demonstrates the relevance of our intervention . The study came from the 
need for a reflective and investigative design of teaching practice , expanding the discussions 
about teaching and learning in the knowledge society , in which technologies require 
continuous transformations of different sectors. The demand for change are increasing , 
however , as noted in this study , many of the initiatives are discontinued and end up 
intertwining the teacher's practice with the formative processes of the students, the distancing 
when it comes to technology in the classroom . What has been observed is that for effective 
use of classroom technologies is also necessary to be recognized autonomy in schooling 
processes allowing the subject of knowledge as a participant in their learning . 
 
Keywords: Digital Technologies. Teacher Training. Pedagogical Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A temática das tecnologias educacionais relacionada à formação continuada de 

professores, nos dias atuais, é recorrente, configurando-se como um paradigma que pode 

oferecer suporte, não somente à implementação destas, como também a outras questões que 

afetam à educação, como é o caso do analfabetismo, o fracasso escolar a evasão, entre outros. 

É necessário reconhecer as potencialidades dos recursos tecnológicos para a dinâmica 

educacional, embora tenha quem ainda insista em andar na contra mão da contemporaneidade, 

resistindo ao que normalmente reflete na falta de habilidade em associar as mídias como um 

recurso didático. O fato é que os avanços tecnológicos ocorrem velozmente e naturalmente 

convergem para a escola, mesmo não se dando de forma concreta e a contento, exercem seu 

poder de persuasão. 

Nesse contexto, nos vemos diante de uma complexidade, advertida por Mello (2004), 

que é a utilização das TIC para além de seu uso em sala de aula, mas explorá-la também para 

a intensificação da aprendizagem do professor. O uso eficaz das tecnologias não está 

condicionado a disponibilidade de aparatos, mas sobretudo a uma mediação pedagógica que 

favoreça, novas posturas do professor e metodologias inovadoras. Frente a esse desafio, a 

questão da formação dos professores tem sido alvo de discussões, pesquisas e de 

investimentos por parte do governo, que vem oferecendo uma diversidade de cursos visando a 

capacitação profissional para inserir os profissionais da educação em um movimento de 

aprendizagem contínua. 

Neste contexto, me insiro, desde que iniciei o percurso profissional como professora 

da rede pública de ensino, tendo participado de cursos que integram projetos de formação 

continuada propostos aos professores pelo MEC, em pareceria com os centros federais de 

educação, dentre os quais destaco: Mídias na Educação (UFCG), Linux Educacional e 

Tecnologias da Informação e Comunicação que integram o Proinfo1 (Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional). Neste último, atuei como tutora em uma turma com 40 cursistas. O 

ingresso no Mestrado Profissional em Formação de Professores do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, veio possibilitar a ampliação e vivência de 

                                                             
1 Proinfo é um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede 
pública de educação básica. O Proinfo é uma iniciativa do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 
Educação a Distância, criado pela Portaria nº522,de 09 de abril de 1997.O programa leva às escolas 
computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e 
municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso 
das máquinas e tecnologias (BRASIL, 2013).  
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reflexões acerca das práticas e teorias que assinalam as questões tecnologias e de formação de 

professores. 

Nessa perspectiva, o presente estudo adveio da necessidade de realizar um 

delineamento reflexivo e investigativo da prática docente, ampliando as discussões sobre o 

ensinar e o aprender na sociedade do conhecimento, da qual as tecnologias exigem contínuas 

transformações. O grupo pesquisado está inserido no âmbito do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional Proinfo, uma das ações das políticas públicas de formação de 

professores da educação básica que visam promover o uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação nas escolas públicas do país, o que denota a relevância da nossa 

intervenção. Os responsáveis pelas formações são professores da rede, os quais embora 

possuindo experiências com tecnologia e educação, recebem capacitação específica para atuar 

e desenvolver o papel de tutor. Aos professores do município de Lagoa Seca, Estado da 

Paraíba, foram ofertados duas etapas de cursos, o primeiro sendo Introdução à Educação 

Digital, o curso tem o objetivo de contribuir para a inclusão digital de profissionais da 

educação, preparando-os para utilizarem os recursos e serviços dos computadores com 

sistema operacional Linux Educacional, dos Softwares livres e da Internet. Além de trazer 

uma reflexão sobre o impacto das tecnologias digitais nos diversos aspectos da vida e, 

principalmente, no ensino. Neste, participei como aluna. A outra oferta foi o curso 

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC, com duração de 100 

horas, que visa oferecer subsídios teórico-metodológicos práticos para que os professores e 

gestores escolares possam compreender o potencial pedagógico de recursos das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) no ensino e na aprendizagem em suas escolas, neste 

participei como aluna e posteriormente atuei como tutora. 

As vivencias demonstradas pelas docentes do cotidiano escolar, inquietava pelo fato 

de desvelar práticas com concepções tradicionais, destituídas de sentidos e de aportes 

teóricos, sobretudo as metodologias com o uso de recursos tecnológicos, claramente se 

constatava que mudava o recurso, mas permaneciam as velhas práticas. Tornando-se portanto 

fundamental ressignificar a prática pedagógica, estabelecendo uma nova relação com os 

saberes dos professores ,saberes no dizer de Tardif (2011) iguais a: conhecimentos, saber-

fazer, competências, habilidades, etc. 
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Em face dessa realidade, delimitamos nosso estudo em investigar como o curso 

Tecnologia na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC contribuiu nas práticas 

cotidianas de alguns desses professores, elegendo uma representação de apenas cinco. 

Verificamos se há integração das tecnologias ao currículo, se há mediação pedagógica que 

promova o letramento digital, além de lançar uma proposta intervencionista para produção de 

metodologias inovadoras com o uso das TIC. 

A pesquisa surgiu a partir de aspectos observados no decorrer do curso, como é o caso 

da resistência de alguns cursistas em usar o computador, a negação de se conectar a internet 

com o argumento de falta de tempo ou até por não ter uma conta de email, relatos do temor 

diante do novo, de saber menos que o aluno. Sobretudo a evidência de uma prática sem 

concepções. Percebia-se que as metodologias ancoradas nos conteúdos prevaleciam sobre 

todo ensaio inovador proposto pelos recursos tecnológicos. Verificamos que mesmo aqueles 

professores que fazem uso pessoal das tecnologias, frequentam redes sociais, acessam 

ambientes virtuais e criam blogs, não conseguem dá sentido ao uso pedagógico dos objetos 

digitais. Portanto, situações que exigiam enfrentamento. Desta forma, nos propusemos a 

intervir, inicialmente buscando identificar a luz de aportes teóricos, quais os entraves 

pertinentes ao fazer pedagógico vislumbrado pela inserção das TIC na sala de aula. 

As primeiras impressões acerca do foco da nossa pesquisa, evidenciaram que o 

fenômeno emergente que se tornou as TIC, não é contemplado como componente curricular 

na formação inicial, sendo trabalhada apenas nas formações continuadas e ainda assim com 

carga horária insuficiente para dar conta do evento. Portanto, as falhas são recorrentes, 

motivando-nos a engendrar projetos de intervenção em contextos reais, como é o caso da 

nossa proposta. Sendo importante um debruçar sobre o que pode prover transformações. 

Partindo desses pressupostos, propomos um estudo que ampliassem o entendimento dos 

professores sobre os saberes docentes e a mediação pedagógica, levando-os a perceberem que 

não são as tecnologias em si que precisam ser exaustivamente estudadas, que não resolve a 

escola ser equipada, o aluno e o professor operacionalizar de forma técnica modernos 

aparatos. O que realmente precisa ser cuidado é o saber-fazer do professor, é a adoção de 

estratégias que corroborem com uma mediação pedagógica adequada. Tornando as 

tecnologias no cotidiano escolar uma necessidade natural para dinamizar e potencializar a 

prática pedagógica. 



13 

 

Após investigar as dificuldades, refletir e estudar sobre as mesmas, propomos produzir 

de forma colaborativa, inovadoras propostas metodológicas que promovessem o uso das TIC. 

A coleta de dados foi iniciada a partir da análise de atividades realizadas pelos 

professores com suas respectivas turmas, fruto de uma das proposições do módulo estudado 

no curso, o qual orientava o planejamento e execução de um projeto integrando recursos 

tecnológicos. Nas atividades postadas em espaços de interação como fórum na plataforma do 

curso e em um grupo do Facebook, observava-se que embora tivessem planejado atividades 

criativas, em alguns casos os dispositivos eletrônicos eram usados apenas para registrar as 

ações, com fotografias, gravações, filmagens. O computador foi usado para pesquisas online e 

para exploração de softwares com jogos educativos. Houve também quem eximiu-se de 

apresentar propostas. Diante da realidade exposta, na qual evidenciava-se uma grande 

necessidade de redirecionamentos, nosso trabalho que a princípio seria analisar as formações 

e suas contribuições na prática escolar, foi se delineando em busca de realizar uma 

intervenção plausível na qualidade das práticas escolares destes professores. 

Uma vez definido o corpus da pesquisa, usamos como instrumento a entrevista com os 

professores participantes do curso, afim de analisar as contribuições da formação Tecnologia 

na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC. Os sujeitos envolvidos foram levados a 

explicitarem os conhecimentos apreendidos e a fazerem uma avaliação geral da sua trajetória. 

Reunimo-nos com as participantes da pesquisa ação para compartilhar em que resultou as 

entrevistas, traçando parâmetros das práticas com o uso das tecnologias na sala de aula, na 

perspectiva de Moran (2000). Sendo realizada em etapa posterior, reflexões relacionadas aos 

saberes do professor, na concepção de Tardif (2011), afim de fomentar novos conhecimentos 

e posturas. 

No que se refere as tecnologias educacionais, os pressupostos teóricos desta pesquisa 

norteiam-se nos modelos apresentados por Moran (2000), Masetto (2000), Lévy (1999), 

Charlot (2012), Senna (2003), entre outros.  

Com a finalidade de investigar a formação continuada dos professores em tecnologias 

educacionais e intervir no seu saber-fazer pedagógico, organizamos a dissertação em três 

capítulos, além desta introdução, considerações finais, referências bibliográficas, apêndices e 

anexos. 

O primeiro capítulo, de natureza teórica, procura organizar um panorama da 

introdução das tecnologias na educação até seu apogeu contemporâneo, com seus desafios, 

impasses e contribuições para a educação. 
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No segundo capítulo é traçado um perfil sobre a formação de professores, fazendo um 

percurso pelos marcos legais dos cursos de formações, com abordagem nas modalidades 

existentes. Caracterizamos as formações continuadas no âmbito das políticas públicas e 

discutimos sua relação com as tecnologias digitais. Ainda, delimitamos o percurso 

metodológico da pesquisa, explicitando sua natureza o ambiente da pesquisa, os sujeitos 

envolvidos, a descrição densa dos instrumentos analisados na coleta de dados. e 

posteriormente uma apreciação crítica das transcrições das entrevistas. 

O terceiro e último capítulo, será composto pela análise da intervenção didática, 

refletindo sobre as transformações ocorridas na prática escolar, a elaboração e contribuições 

do produto proposto e por fim as considerações da pesquisadora a respeito da experiência. 
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2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

 

Na sociedade do conhecimento, na qual estamos inseridos, é comum o entendimento 

que vincula o surgimento das tecnologias à educação. Assim tem sido há muitos séculos, 

desde que a escrita era a maior das tecnologias, a qual de acordo com Senna (2010) é também 

um dos traços característicos da sociedade moderna. De certo, é uma associação óbvia, uma 

vez que as tecnologias pós-escritas por suas funcionalidades e potencialidades foram 

naturalmente convergidas para o contexto escolar, e por que não dizer para o texto escrito. 

Por outro lado, na modernidade, as tecnologias permanecem imperando nas discussões 

e projetos educacionais, transformaram-se em instrumentos fundamentais para viabilizar 

mudanças. Elas conseguem exercer uma forte influência, ao ponto de levar a acreditar que a 

simples presença de aparatos são determinantes para fazer acontecer uma desejável 

aprendizagem em rede. Não tendo essa concepção ainda consolidada, uma observação mais 

atenta ao fenômeno das tecnologias, mostra que o surgimento das mesmas não estavam 

exatamente relacionado ao seu uso como suporte na construção do conhecimento nos 

processos de ensino e aprendizagem, mas sobretudo como instrumento de comunicação, como 

é o caso dos meios de comunicação de massa, conforme a explanação de Mello (2004, p. 

142), vamos perceber que: 

 
O desenvolvimento das comunicações caminhou sempre na direção de 
ampliar o número de pessoas alcançadas, aumentar a rapidez e melhorar a 
qualidade técnica da informação. A descoberta da imprensa, a invenção do 
rádio, do telefone, do telégrafo e da televisão representaram avanços 
surpreendentes em termos de velocidade, qualidade e cobertura quantitativa 
dos meios de comunicação. Todo esse avanço buscou viabilizar o que antes-
quando as pessoas só se comunicavam pela linguagem oral era impossível: a 
comunicação para um grande número de pessoas, em um modelo que 
poderia ser representado por uma estrela de um para muitos e que não existia 
na fase pré-letrada, na qual só era possível a comunicação de um para um ou 
para uns poucos. Esse modelo que se irradia de um ponto o escritor, o 
estúdio de rádio, o operador de telégrafo, a redação do jornal, a geradora de 
imagem televisiva a mesa de edição do vídeo para centenas, milhares, 
milhões de outros pontos de recepção, vem mantendo-se há mais de um 
século. 

 

O autor tenta mostrar que o principal papel das comunicações, além de conquistar 

espaços e mundos numa velocidade estonteante, fez com que os sujeitos ampliassem suas 

informações e, por conseguinte a comunicação, a qual outras formas de linguagem passaram a 

permear os ambientes sociais onde os sujeitos estão inseridos. 
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Foi assim que surgiram os computadores de grande porte, desenvolvidos, sobretudo 

pelas áreas científicas e militares, que de acordo com Mello (2004) destinavam-se a ajudar a 

fazer mais e melhor as mesmas tarefas que eram feitas com os dados antes do surgimento dos 

computadores; contar, organizar em tabelas, fazer cálculos diversos, analisar, simular, 

extrapolar. Por essa razão ficaram restritos, nesse início, aos meios científicos. No início de 

sua utilização, o computador não estava no mesmo cenário dos meios de comunicação de 

massa, mas restrito a um grupo minoritário da sociedade, a um segmento específico do 

trabalho produtivo. 

As constatações, de que as tecnologias não foram pensadas efetivamente como 

instrumentos didáticos pedagógicos, podem representar indícios que justifiquem o uso não 

adequado das mídias de modo a tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e eficaz. É 

pertinente a colocação de Gonnet (apud BIZ, 2012, p. 40) de que desde o dia em que 

professores, jornalistas e pais se perguntaram por que não se utiliza o noticiário e suas 

imagens para interessar às crianças, a problemática das mídias na educação estava colocada. 

Observa-se então que a inquietação com a falta de viabilidade dos recursos tecnológicos com 

fins educativos ocorre desde as mídias convencionais, estendendo-se as contemporâneas. 

Outro fator a considerar na angustiante cobrança do uso das tecnologias digitais na educação é 

sua relativamente nova ascensão, considerando que data em meados da década de 1990. O 

fato é que os educadores não conseguiram apropriar-se de metodologias que privilegiassem as 

potencialidades das mídias convencionais e se viram imersos na nova tendência da 

globalização tecnológica. 

Não é interesse desse estudo uma retrospectiva do surgimento das mídias digitais, 

contudo se faz necessário uma imersão nessa potencial trajetória das tecnologias, tanto de 

ordem técnica quanto em seus aspectos sociais e culturais. Reportar-nos ao tempo dos anos 

1950, nos quais os computadores, descritos por Levy (2000), eram monstros informáticos, 

ocupavam andares inteiros, eram muito caros e sem nenhum sinal de interatividade, permite 

fazermos uma conjectura da evolução dessa máquina cujas constantes mutações a 

transformaram em algo prático, acessível, interativo e cobiçado, caracterizando as 

necessidades da sociedade pós-moderna. 

Os primeiros computadores surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra, em 1945. 

Estes eram calculadoras programáveis, capazes de armazenar os programas. Permaneceu 

durante muito tempo restrito para o uso de cálculos científicos, pelos militares, apenas 

disseminando-se na sociedade durante os anos 1960. Os computadores permaneceram 

caracterizados como grandes e frágeis máquinas de calcular e mantinham-se isolados em salas 
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refrigeradas. Mello (2004) observa que a princípio, o uso do computador não destinava-se a 

ser massivo. 

Mudanças significativas ocorreram nos anos de 1970, com o desenvolvimento e 

comercialização do microprocessador, que viabilizou grandiosos processos econômicos e 

sociais. Foi também nessa década que foi inventado na Califórnia, o computador pessoal, 

descentralizando o uso do computador, que passou do domínio de grandes empresas e 

programadores profissionais para ser explorado pelas mais diversas organizações e em 

situações nas quais eram necessárias o processamento de dados.  

As inovações continuaram na década de 1980, que viveu o apogeu da informática, a 

técnica da digitalização, das mensagens interativas, como também o surgimento dos 

hipertextos e a febre dos vídeos games. Já a década de 1990 foi palco de notáveis 

acontecimentos. Precisamente em 1991, o cientista Tim Berners-Lee cria a World Wide Web 

(WWW) sistema de documentos interligados pela Internet que são acessados por meio de 

navegadores, é a fascinante rede mundial de computadores, que agrega uma infinidade de 

serviços.  

No Brasil, a internet comercial surgiu em 1995. Podemos considerar como recente a 

fase de entrada da internet nas redes sociais, uma vez que data de 2010, destacando-se 

ferramentas como twitter, orkut, facebook e blogs. De acordo com Lévy (2000), o digital 

encontra-se ainda no início de sua trajetória. 

É fato que grandes tendências de virtualização acompanharam as tecnologias até sua 

contemporaneidade, causando e exigindo transformações de toda a sociedade. Sobre esse 

movimento Lévy (2000, p. 28) reflete que: 

 

A velocidade de transformação é em si mesma uma constante – paradoxal - 
da cibercultura. Ela explica parcialmente a sensação de impacto, de 
exterioridade, de estranheza que nos toma sempre que tentamos apreender o 
movimento contemporâneo das técnicas. Para o indivíduo cujos métodos de 
trabalho foram subitamente alterados, para determinada profissão tocada 
bruscamente por uma revolução tecnológica que torna obsoletos seus 
conhecimentos [...] para todos esses a evolução técnica parece ser a 
manifestação de um “outro” ameaçador. 

 
 

Acompanhando a dimensão desse processo, somos levados a perceber que não 

podemos ficar inertes, tornou-se imperativo nos familiarizarmos com novas técnicas. 

Entende-se o novo, como renovação, uma vez que elas estão se transformando 

constantemente. E como cidadãos, mas principalmente como profissionais da educação nos 

inserimos nesse público descrito acima por Lévy (2000). Desta forma, é imprescindível 
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reagirmos a esse clima ameaçador, não precisamos apenas compreender que as máquinas e as 

técnicas evoluíram, pois a discussão e a realidade já está em nível de um ciberespaço, de uma 

cibercultura. 

Mas, como entender esse novo espaço, o qual cultura e tecnologia estão imbricadas? 

Ao olharmos para o ciberespaço, vamos percebê-lo como um novo espaço de comunicação, 

um espaço que não é físico, mas que através da interconexão mundial de computadores 

viabiliza o conhecimento e a comunicação humana de forma virtual. O conceito é amplamente 

discutido por Lévy (2000), para quem as tecnologias digitais surgiu como infra-estrutura do 

ciberespaço, rompendo muitas barreiras, daí afirmar que: 

 

O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase independente dos lugares 
geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos 
(comunicação assíncrona). Não chega a ser uma novidade absoluta, uma vez que o 
telefone já nos habituou a uma comunicação interativa. Com o correio (ou a escrita 
em geral), chegamos a ter uma tradição bastante antiga de comunicação recíproca, 
assíncrona e á distância. Contudo, apenas as particularidades técnicas do 
ciberespaço permitem que os membros de um grupo humano (que podem ser tantos 
quantos se quiser) se coordenem, cooperem, alimente e consultem uma memória 
comum, e isto quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença 
de horários (LÉVY, 2000, p. 49). 

 

Vamos perceber com isso que a cibercultura tem modificado nossas formas de atuar 

no mundo, uma vez que nesse processo ela tende a acelerar a virtualização das interações 

sócias, e quando pensamos na escola, essa não pode ficar de fora, já que nesse espaço, as 

relações estão em constantes movimentos, partilhando conhecimentos e ampliando conceitos.  

Porém, o que mais se observa é que por mais que a sociedade sinta os reflexos das 

tecnologias em seus espaços, quando olhamos para a escola a vemos avessa a esse processo, 

tendo em vista que mesmo sendo um espaço socializador por natureza, não acompanha o 

ciberespaço em suas frequentes mutações. Daí ser fundamental diminuir a discrepância desse 

processo, que pode ser viabilizado a partir do compromisso da escola em corresponder a sua 

função social de desenvolvimento de potencialidades e na formação de cidadãos 

participativos, assumindo os professores o protagonismo dessa intervenção, necessária para o 

enfrentamento do controle implícito dos centros de poder no sistema aberto no qual se 

constitui o ciberespaço. 

Tão importante quanto situar-se no emergente ciberespaço, é identificar que essas 

mudanças de hábitos estão envoltos a um movimento cultural tecnológico que se propaga 

como cibercultura. Levando-nos a esse entendimento, Lévy (2000) classifica como princípios 
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da cibercultura, a interconexão, o desenvolvimento das comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva, que é praticada, sobretudo online. Ainda segundo ele: 

 
A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 
que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações de 
poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre 
o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite para as 
comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana 
desterritorializada, transversal, livre. (LÉVY, 2000, p. 130). 

 

Portanto, ao abordar o fenômeno da cibercultura, vamos nos dando conta de que o 

vivenciamos em nosso cotidiano, através das interconexões que nos permitem relações online, 

permitem também a expressão da opinião pública em comunidades virtuais o que contribui 

entre outros aspectos, para processos formativos dos educadores. Dando conta de se fazer 

entender que mais do que o domínio de técnicas e suportes digitais, o que precisa ser 

apreendido pelos professores, são práticas, atitudes e valores, que também sofrem influências 

das transformações ocorridas na sociedade pós-moderna, exigindo novos redirecionamentos. 

Moran (2000) afirma que muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais e ressalta: 

 
Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 
continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação de 
que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? 
Como ensinar e aprender em uma sociedade mais conectada? (MORAN, 
2000, p.11) 

 
A essas inquietações uma vasta diversidade de pesquisas tenta responder, sendo o uso 

das tecnologias digitais sempre vislumbrado como uma solução. Para onde estamos 

caminhando no ensino? O que ensinamos verdadeiramente a nossos alunos? Os 

questionamentos do autor norteiam para uma reflexão, nos conduz a questionar nossas 

práticas. Assim, como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada? Essas são 

expectativas que acompanharão toda e qualquer inovação tecnológica. Contudo, o que de fato 

precisa ser tratado é o desenvolvimento de competências que levem o aluno a interpretar as 

informações, a atribuir sentidos as mesmas, independente do meio no qual está sendo 

veiculada.  

Percebe-se dessa forma que todos os campos sociais emergem mudanças e a educação 

acompanha os mesmo, porém, ela deveria ser o caminho fundamental para que a 

transformação possa acontecer na sociedade. 
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2.1 EDUCAÇÃO PARA AS MÍDIAS 
 

 

Compreendendo que o objetivo das mídias é comunicar, sejam as mídias impressas, 

eletrônicas ou digitais, e que a devida comunicação se efetiva quando há a interpretação 

correta entre o emissor e o receptor, constata-se que não é tão óbvio quanto parece que todas 

as mensagens veiculadas nas mídias são prontamente assimiladas. Como afirma Bowditch e 

Buono (1992, p. 81), “a comunicação existe quando há troca de informações entre o 

transmissor e o receptor e há percepção do significado entre os indivíduos envolvidos. Sem 

essa ação recíproca não existe comunicação, apenas difusão do noticiário a partir do emissor”. 

Isso nos leva perceber que, os aspectos sociais, culturais e políticos estão intrinsecamente 

ligados ao modo como cada sujeito dá sentido as mensagens recebidas. Outro fator a ser 

ressaltado sobre as informações transmitidas, é que elas nunca são imparciais, mas carregadas 

de ideologias que influenciam diretamente no cotidiano das pessoas. Sendo, portanto, 

necessária a incorporação de uma educação para as mídias, uma educação além de tudo 

crítica.  

Silverstone (2002) comunga dessa ideia alegando que, sabedores de quão poderosa é a 

mídia em nossa vida cotidiana, estudá-la significa entender o mundo, interagir com o mesmo, 

utilizando nossa capacidade de crítica e decifração para compreender sempre mais do que 

aquilo que lemos, vemos e ouvimos e compartilhar seus significados. 

A educação para as mídias digitais preterida nas últimas décadas vem acontecendo de 

maneira tão avassaladora que de certa forma ignora a função básica de comunicar que lhe é 

própria. Morin (1986) denuncia que o excesso abafa a informação, dificultando o 

discernimento sobre o que está acontecendo. As inovações surgem constantemente e deixam 

de ser novidades antes que os expectadores a conheçam melhor, a decifrem. Nessa 

perspectiva, é exigida, principalmente dos educadores, a reinvenção de utilização dos meios 

midiáticos, desde tempos remotos em que os veículos eletrônicos eram a televisão e o rádio. 

Sobre isso Moran (2000, p. 12) diz: 

 
Como em outras épocas, há uma expectativa de que novas tecnologias nos 
trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos 
permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o 
estar junto e o estarmos a distância. Mas se ensinar dependesse só de 
tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. Elas 
são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. 
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É necessário não creditar as mídias o poder de uma educação de qualidade, se 

considerarmos que elas são instrumentos que veiculam informações, são um meio de tornar o 

processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, significativo e não um fim que garantirá 

conhecimento pleno. Informação difere de conhecimentos e estes requerem mediação. Um 

orientador/mediador como sugere Moran (2000, p. 30) que informa, ajuda a escolher as 

informações mais importantes, trabalha para que elas se tornem significativas para os alunos, 

permitindo que eles as compreendam, avaliem, conceitual e eticamente, reelaborem e 

adaptem-nas aos seus contextos pessoais.  

Enfim, para que a comunicação propagada nas diversas mídias ocorra eficazmente, é 

preciso acontecer o imbricamento das tecnologias com a mediação pedagógica. E assim evitar 

acontecimentos excludentes, como bem assinala Schwarts (2000, p. 2), uma vez que: 

 
O maior risco, com a disseminação de redes de informação e comunicação, é 
o de se observar apenas a reprodução dos padrões de embotamento político e 
de passividade intelectual que predominaram na era do rádio e da televisão. 
A exclusão digital não é de ficar sem computador ou telefone celular. É 
continuarmos incapazes de pensar, de criar e de organizar novas formas, 
mais justas e dinâmicas de produção e distribuição de riqueza simbólica e 
material. 
 
 

Ou seja, o que o autor revela-nos que não basta ter apenas as ferramentas ou acesso a 

elas, é preciso pensar como as mesmas tem auxiliado os sujeitos nos mais diversos contextos 

sociais. Já que outras ferramentas tecnológicas estão a serviço da sociedade, mais em nada os 

transformou, pois continuam receptores passivos. Cremos que é preciso dar respostas 

significativas as demandas sociais que urgem do sistema educacional e fazer das mesmas, 

algo significativo para os sujeitos envolvidos nesse processo. 

 

 
2.2 A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 

No contexto do uso das tecnologias no campo da educação, apresentado até aqui, 

sinalizamos a parceria entre as tecnologias e a mediação pedagógica, que vem se constituído 

como um grande desafio para a educação. A leitura que normalmente se faz dessa discussão, é 

que a mediação pedagógica acontece em consequência do uso de determinada ferramenta 

tecnológica, quando na verdade são os recursos tecnológicos que estão a serviço das 

estratégias utilizadas em dada mediação. 
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De acordo com seu objetivo, o mediador decide quais recursos metodológicos utilizar 

e como os utilizar, estes recursos podem ser as novas tecnologias ou técnicas convencionais. 

É importante não atrelar mediação pedagógica apenas ao trabalho com as tecnologias digitais, 

uma vez que as técnicas convencionais são estratégias legítimas. Portanto, é a postura adotada 

na mediação, que pode ser ou não a de um professor, que conduzirá o processo do aprendente. 

Por mediação pedagógica define-se: 

 

A atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 
incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de 
ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. É a forma de se apresentar e 
tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-
las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e com 
outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento que seja 
significativo para ele, conhecimento que se incorpore ao seu mundo intelectual e 
vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana e social, e mesmo a 
interferir nela (MASETTO, 2000, p. 144-145). 

 

As características de uma mediação pedagógica adequada, estará voltada para o 

diálogo, para a troca de experiências, para a orientação, a proposição de situações e o 

enfrentamento de questões éticas, sociais e profissionais. Sempre em busca de resguardar o 

papel do sujeito como aprendiz. No entanto, no campo da educação escolar os procedimentos 

metodológicos não têm mostrado a eficácia pretendida, permanecem em sua inércia, nos 

moldes de uma educação bancária, veementemente criticada por Freire (1979). Uma vez que a 

educação deve ser problematizadora, respondendo à essência do ser, da consciência, que é sua 

intencionalidade, levando os sujeitos a pensarem em sua condição, enquanto ser no mundo. E 

ser no mundo, é identificar-se com este e com sua própria consciência (FREIRE, 1979, p, 77). 

De que forma estamos formando nossos alunos? Os que passam pelo sistema 

educacional estão preparados a interagir, a ser no mundo? Os índices de analfabetismo, do 

fracasso escolar, entre tantos outros resultados negativos das aferições pelas quais passam o 

sistema escolar brasileiro, desvelam essa realidade. Para Masetto (2000) o professor é 

formado para valorizar conteúdos e ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica da 

aula expositiva para transmitir esses ensinamentos. Em contrapartida, desse mesmo professor 

cobra-se o uso eficiente das tecnologias no cotidiano escolar. A estes é imposta a sensação de 

que é necessário aprender mais e mais, das mais diversas formas, presencial, a distância, 

semipresencial, online. 
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Diante desse paradigma, muito se fala em formação continuada, em estar o professor 

preparado para dar resposta à sociedade do conhecimento, isto porque se compreende que a 

tecnologia sozinha não é capaz de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, daí é 

atribuído a escola esse grande desafio, de incorporar as tecnologias digitais na educação, mais 

ainda ao professor, de quem espera-se ser o agente de grandes mudanças. 

Como enfatiza Pedro Demo (2008) “para mim, essa grande mudança começa com o 

professor. Temos que cuidar do professor, porque todas essas mudanças só entram bem na 

escola se entrarem pelo professor – ele é a figura fundamental.” Discutir a incorporação das 

tecnologias na educação, portanto, é um processo complexo, de grandes desafios para os 

educadores, que exige muito além do domínio das tecnologias, requer domínio dos processos 

de comunicação e da relação pedagógica. O temor provocado entre os que ainda não tem 

noções básicas de operacionalização das tecnologias digitais, também naqueles que mesmo 

com certa familiaridade não conseguem inseri-las em seus projetos de trabalho, acentuam as 

dificuldades e propagam mitos que precisam ser desmitificados. Mello (2004, p. 65) expõe 

alguns desses mitos: 

 

-É mito dizer que o professor intimida-se porque tem menos destreza que o 
aluno no computador. Na verdade, o professor intimida-se quando não 
domina o conteúdo que precisa ensinar, independentemente do computador. 
-É mito dizer que é preciso ensinar o professor a usar a tecnologia. Na 
verdade, o necessário é usar a tecnologia para ensinar o professor o que ele 
não sabe, pois a partir da sua vivência, o educador poderá compreender 
como o computador pode atuar em um processo de aprendizagem. 
-É mito dizer que os jovens têm mais acesso às tecnologias e já nascem 
mexendo em computadores. Na realidade, a grande maioria dos alunos da 
escola pública não está inserida digitalmente. 
-É mito dizer que os jovens usam a tecnologia melhor que os adultos. Eles 
podem ser mais ousados, curiosos, destros para manusear botões e dominar a 
técnica com mais rapidez, mas com que qualidade?  

 

Atentos aos mitos, cabe aos exigidos educadores o enfrentamento das dificuldades que 

os distanciam de promover habilidades inerentes ao uso das tecnologias convencionais e 

digitais e assim desenvolver uma desejável competência, segurança e autonomia. 

Convém reforçarmos que as tecnologias se caracterizam como instrumentos que 

podem e deve ser inseridos, nos projetos de ensino e aprendizagem dos professores, ela não 

representa um fim em si mesma, é a mediação do professor que as adequará de forma a 

explorar suas vantagens. Neste caso, concordamos com Massetto (2000, p. 152) quando este 

assinala-nos que: 
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Exploram o uso de imagem, som e movimento simultaneamente, a máxima 
velocidade no atendimento às nossas demandas e o trabalho com as 
informações dos acontecimentos em tempo real. Colocam professores e 
alunos trabalhando e aprendendo a distância, dialogando, discutindo, 
pesquisando, perguntando, respondendo, comunicando informações por 
meio de recursos que permitem a estes interlocutores, vivendo nos mais 
longínquos lugares, encontrarem-se e enriquecerem-se com contatos mútuos. 
Professores especialistas, grandes autores e pesquisadores, que para muitos 
seriam inacessíveis, graças a esses recursos agora já podem ser encontrados. 

 
O autor chama-nos a atenção para o fato que, quando esses recursos forem utilizados 

na sala de aula, a relação professor – aluno passará a estreitar-se tendo em vista que a 

aprendizagem será recíproca e mútua. Para tanto, é preciso abertura de ambos os lados para 

que tal prática não seja apenas um mero uso isolado de um recurso, mais a inclusão do mesmo 

diante da necessidade e do contexto. 

 

 

2.3 AS TECNOLOGIAS E SEU ESPAÇO NA CONTEMPORANEIDADE 
 

 

A contemporaneidade traz marcas complexas, uma vez que é marcada por 

transformações nas mais variadas esferas sociais, dentre elas a educacional, o que lhe confere 

contornos complexos, dentre os quais a mutabilidade dos sujeitos e de suas relações no 

contexto escolar.  

Assim, educar para os meios é um assunto que vem sendo debatido há décadas, desde 

que os meios de comunicação de massa convencionais, como a televisão e o rádio, no auge de 

sua expansão e popularidade foram assediados para serem incorporados na educação, afim de 

que fosse tirado proveito de suas qualidades como ferramenta educacional. No entanto, não 

tendo esse objetivo ainda consolidado, eis que surge outra imperiosa mídia, o computador. 

Que embora tenha sido incorporado na educação com fins administrativos, convergiu 

naturalmente como ferramenta didática metodológica, devido principalmente as suas 

possibilidades e potencialidades.  

Na atualidade, as inovações tecnológicas surgidas de forma contínua e veloz, ainda 

não funcionam como paradigma para a educação, visto que essa evolui de forma muito lenta. 

Essa constatação evidencia-se tanto no que se refere aos aparatos tecnológicos quanto ao uso 

que se faz destes. Temos desafios como, aparelhar a escola com modernos recursos 

tecnológicos e incluir digitalmente seus atores. Há um consenso entre estudiosos de que 

aparelhar as escolas com laboratórios de informática, como têm sido algumas das iniciativas 
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do governo, não garante a inserção das tecnologias no cotidiano escolar. Sobre isso, Brunner 

(2003) observa que “os governos medem seu grau de sintonia com a sociedade da informação 

baseando-se no número de escolas conectadas e na proporção de computadores por alunos”. 

Já a formação dos educadores para utilizar eficazmente as tecnologias digitais, têm 

sido um dos temas mais recorrentes na área educacional. Tal assédio chega a assustar os 

professores, na sociedade é disseminada a possibilidade destes serem substituídos pelos 

computadores. Sobre isso Mello alerta que: 

 
A cultura escolar dá-se conta de que pode ser dispensada. A desconfiança e o 
temor de que o computador venha a substituir o professor são as versões 
mais recentes da reação escolar conservadora. Até agora essa ameaça 
assusta, mas não é mortal. No entanto, já se pode prever que, se os desafios 
postos diante da escola pelo mundo do espetáculo são assustadores, seu 
confronto com as redes de comunicação interativa será, desta vez sim, uma 
batalha de vida ou morte (MELLO, 2004, p. 149). 

 

Esse contexto torna-se dicotômico, na medida em que há professores ávidos por 

conhecimentos a respeito e outros que ignoram ou criticam, preferindo permanecer com 

práticas convencionais. Nesse dilema, Pedro Demo (2008) é categórico ao afirmar que o 

professor é a figura fundamental nesse processo de mudança “não há como substituir o 

professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal”. 

Na condição de desafio contemporâneo, precisamos voltar nosso olhar para as 

transformações sociais ocasionadas pelas tecnologias, já que a humanidade está vivendo uma 

nova fase em sua história, e a escola exerce papel determinante nesse processo, o de formar os 

sujeitos e leva-los a refletir sobre os impactos das tecnologias em seu cotidiano. E o professor, 

cabe buscar recursos que auxiliem suas práticas e mediam as mesmas no contexto da sala de 

aula. 

É pensando nesse contexto que surgem políticas públicas educacionais com o objetivo 

de trabalhar o professor para que explorem cada vez mais os recursos tecnológicos em suas 

salas de aula.  

Neste caso, as políticas educacionais implementadas com o objetivo de atender a 

demanda de professores em formação, também sinalizam para a necessidade emergente em 

preparar os docentes para o enfrentamento das atuais realidades educacionais, que já não são 

novas, mas, urgentes. 

Nesse contexto, o objeto do presente estudo é voltado para observar uma pequena 

amostra de professores que vivenciaram formações de grande projeção ofertadas pelo MEC, 
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através do programa Proinfo, Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, tendo como 

objetivo contribuir com a utilização das tecnologias digitais na prática escolar. 

Dessa forma, buscaremos refletir sobre os efeitos desses processos formativos, nas 

práticas cotidianas dos professores. Verificar se as tecnologias estão integradas ao currículo, 

além de buscar viabilizar como produto, a produção de metodologias inovadoras com o uso 

das TIC. 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Apresentamos neste capítulo a opção metodológica da pesquisa, qual seja a pesquisa-

ação, bem como o desenvolvimento da mesma. Cremos que o nosso envolvimento com o 

fazer pedagógico e ao mesmo tempo enquanto pesquisadora possibilita-nos superar algumas 

lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a 

prática, uma vez que o nosso envolvimento faz-nos olhar o contexto de modo mais crítico, e 

entender que os resultados da pesquisa ampliam a capacidade de compreensão dos professores 

e suas práticas docentes no cotidiano escolar, colaborando significativamente a seu exercício 

docente. 

 

3.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

Problematizar a forma como a dinâmica dos cursos de formação de professores 

influenciam a prática destes docentes, nos remeteu a busca por uma abordagem que nos 

permitisse compreender alguns fenômenos a partir das relações com sujeitos. Nesse sentido, a 

pesquisa pretende responder aos problemas e hipóteses através da pesquisa-ação, a partir do 

referencial de Senna (2003). Para esse autor, a pesquisa-ação é um processo de autoria 

coletiva, gerador de novos autores e, portanto, um grande programa de formação de 

pesquisadores. Esse conceito se ajusta a nossa realidade, visto que as motivações pela 

realização dessa pesquisa surgiram de um contexto real, no caso, um curso de formação para 

professores da rede municipal, no qual a vulnerabilidade e limitações dos professores diante 

do uso das tecnologias em sua prática, foram delineando o estudo de caso. Ainda sobre esse 

aspecto, Senna (2003, p. 109) acrescenta que: 

 

Qualquer projeto de pesquisa-ação deve dialogar, previamente, com o 
contexto em que irá se instalar e descrever as condições em que vai se 
introduzir no Projeto Político-Pedagógico da escola. Dentre as condições a 
serem descritas, não se pode excluir, em hipótese alguma, a função que o 
pesquisador e sua equipe vão exercer no cotidiano do contexto, a fim de que 
os agentes da pesquisa não se tornem sujeitos estranhos ou alienados da 
história em processo de construção – de preferência, que assumam papéis de 
professores, como os demais. É extremamente difícil que um projeto de 
pesquisa-ação tenha êxito sem que seus agentes se identifiquem com seus 
pares de contexto como colegas de função, pois é desta identidade funcional 
que deriva a confiança para a instalação de uma parceria perfeita. 
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Assim entendemos a pesquisa no âmbito da formação continuada como um processo 

que tem dialogicidade interna como fio condutor, uma pesquisa participante, com menos 

probabilidade de distanciamento dos sujeitos envolvidos. Sendo importante para a 

manutenção desses elementos, considerar aspectos complexos que permeiam a escola que 

desenvolvem projetos de pesquisa-ação. Neste caso, para Senna (2003, p. 113): 

 

As escolas em que se desenvolvem projetos de pesquisa-ação, não podem ser 
reduzidos à leitura teórica de um único paradigma, à medida que os sujeitos 
de uma comunidade escolar trazem consigo pressupostos profissionais – 
legítimos e necessários –determinados por teorias as mais diversas. Isto 
significa, por conseguinte, que a prática do pesquisador necessita posicionar-
se para além de uma perspectiva paradigmática,“uniteórica”, encerrada em 
relações de causalidade e coerência exclusivas e exclusoras. 
 

Consideramos muito pertinente o cuidado do pesquisador em não homogeneizar os 

sujeitos, visto que é quase imperativo a ideia de categorizá-los em dados pré-estabelecidos. 

Antes deve-se procurar adotar uma postura de múltiplos olhares, na intenção de respeitar as 

subjetividades, de exercer a dialética. Outra característica salutar derivada da metodologia da 

pesquisa-ação, relaciona-se a valorização do saber acumulado do sujeito, em nosso caso 

particular o professor. Nesse sentido, Senna (2003) é categórico em afirmar que é preciso dar 

voz ao outro e reconhecê-lo como capaz de expressar uma verdade. 

Nas perspectivas da metodologia da pesquisa-ação centraremos a análise dos dados 

coletados em nosso estudo, buscando uma postura interdisciplinar, imparcial, livre de 

preconceitos ou de acentuadas interferências. Devemos também ter cautela em não evidenciar 

apenas aspectos negativos, mostrando assim que a escola ou o seu trabalho são ruins. Como 

Senna (2003) orienta: 

 

Nenhum pesquisador que chegue a campo com a intenção de transformá-lo estará 
fazendo pesquisa-ação. Ao contrário, estará praticando o que de mais clássico existe 
na cultura científica, apresentando-se como um agente interferente e correndo o 
risco de estar solitário na intenção transformadora. O papel transformador da 
pesquisa-ação emana no contexto à medida que a pesquisa nele instala o desejo de 
transformação, buscando a cooperação de cada um e respeitando os limites e as 
contribuições de seus parceiros (SENNA, 2003, p. 107). 
 

Nesse sentido, buscaremos manter entre os envolvidos, pesquisadores e professores, 

uma relação de reciprocidade, de parceria e co-autoria. Caracterizando-se sobretudo como um 

grupo de pesquisa-ação. 
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3.2 CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO E GEOGRÁFICO DO MUNICÍPIO SEDE DA 
PESQUISA 

 

Lagoa Seca é um município localizado na Região Metropolitana de Campina Grande, 

estado da Paraíba. O censo demográfico de 2010 cadastrou aproximadamente 25.911 pessoas 

residindo em Lagoa Seca, destes 13.168 são do sexo feminino e 12.743 do sexo masculino. 

Uma parte significativa da população reside na zona rural. A densidade media da população é 

de 236,97 hab./km² a quinta maior do estado. Existem em Lagoa Seca 33 escolas municipais 

com um total de 4.527 alunos no Ensino Fundamental. Há também uma unidade de ensino 

estadual de ensino fundamental e médio na qual estudam 1.588 alunos, 5 escolas privadas e o 

CAMPUS II da Universidade Estadual da Paraíba- Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. 

 

3.3 O AMBIENTE DA PESQUISA  

 

A escola Municipal de Ensinos Infantil e Fundamental Frei Manfredo, é dentre as duas 

escolas urbanas –Irmão Damião e José Marques, a que dispõe de laboratório de informática 

mais estruturado e ativo, sediando as mais diversas atividades propostas pela Secretaria de 

Educação do Município. Assim, abrigou os encontros presenciais dos cursos oferecidos pelo 

PROINFO. O curso Tecnologia na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC. Os 

mesmos aconteceram na modalidade semipresencial, com duração de 100 horas, ocorreu no 

período de agosto a dezembro de 2012. Na ocasião, foram inscritos 40 professores cursistas, 

representantes de escolas do município. As turmas tinham como responsável um professor 

formador, o tutor da turma. Os encontros presenciais no Laboratório da Escola Frei Manfredo, 

a princípio deveriam ocorrer duas vezes por mês, porém, devido as dificuldades de acesso a 

plataforma e execução das atividades, os encontros passaram a acontecer semanalmente, 

atendendo casos específicos de professores que ainda não tinham familiaridade com o 

computador. 

No decorrer das aulas, os instrutores conviviam com angústias, incertezas e limitações 

dos professores diante dos novos desafios de incorporar as tecnologias digitais em seu 

cotidiano escolar. Houve desistências que revelavam o não enfrentamento de suas 

dificuldades. Dessas circunstâncias fomos percebendo a falta de predisposição para o saber 

fazer, surgindo inquietações que culminaram no presente estudo, o qual de início se propunha 

verificar as contribuições dessa formação na prática dos professores participantes. A 

experiência em questão representava um campo fértil a ser explorado, instigando-nos a 
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realizar uma intervenção que levasse a contribuir com novas práticas pedagógicas, 

percebíamos também a necessidade de se delimitar o público alvo, uma vez que seria inviável 

acompanhar a de um grande número de professores e de instituições diversas. 

Diante dos fatos, ampliamos nosso estudo, o que fez surgir um novo ambiente de 

pesquisa. Uma pequena representação de professores, passou a compor a amostragem. 

Considerando que nossa pesquisa não corresponde a critérios do método quantitativo, a opção 

por uma pequena representatividade busca, sobretudo produzir conhecimentos para uma 

resignificação da prática escolar, no contexto das tecnologias digitais e dando sentido as 

práticas desenvolvidas em sala de aula. 

 

3.3.1 O ambiente virtual de aprendizagem 

 

Como o objeto da pesquisa parte do âmbito de um processo formativo representado 

pela virtualização, torna-se relevante mencionar o ambiente virtual no qual se projetou a 

formação em estudo. Os AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) são novos espaços de 

interação que tornam plurais as aprendizagens. Fazem parte do ciberespaço, descrito por Lévy 

(1999), como espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores, 

permitindo que o processo de ensino e aprendizagem seja potencializado, mediado de forma 

exitosa com estratégias que mobilizem as interações do grupo. 

O curso Tecnologia na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC é um curso a 

distância, semi-presencial, disponibilizado na plataforma e-Proinfo, por um software do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). O ambiente é composto por ferramentas síncronas e 

assíncronas como: Interação (bate-papo, email, enquete, fórum, diário de bordo); Biblioteca 

(material do aluno, material do professor); Módulo (conteúdo módulo, atividade módulo, 

atividade turma); Projetos (cadastro, pesquisa geral, pesquisa por aluno); Apoio (agenda, 

avisos, referências, tira-dúvidas, perfil). Em nossas aulas esses recursos foram explorados no 

decorrer de todo o curso, sempre como suportes na construção de conhecimentos e não o uso 

da ferramenta em si. Pois, temos consciência que as tecnologias estão a serviço do professor e 

de sua metodologia em sala de aula, dinamizando cada vez mais conteúdos e conhecimento. 
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3.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Nesse tópico, relataremos de forma breve o perfil dos quatro professores que 

estiveram diretamente envolvidas na pesquisa-ação. Descrevendo suas trajetórias estudantis e 

profissionais. Sem citar nomes, as mesmas serão identificadas como professora 1-P1, 

professor 2-P2, professora 3-P3, professor 4-P4, professor 5-P5 

a) P1- Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba. Especialista em 

supervisão escolar pela Furne (Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão). Natural de Matinhas-PB. Reside em Lagoa Seca-PB. Atua como professora 

nos municípios de Lagoa Seca. Está na docência há 8 anos. Atualmente leciona no 3º 

ano, turno manhã, na Escola José Marques em Lagoa Seca. 

b) P2- Professora graduada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. 

Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Integrada e Patos - FIP. Natural de 

Matinhas-PB. Reside em Lagoa Seca. Atua como docente há 18 anos no município de 

Lagoa Seca. Leciona na turma do 1º ano na Escola José Marques. 

c) P3- Professora graduada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 

Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Integrada e Patos - FIP. Natural de 

São Sebastião de Lagoa de Roça -PB. Está na docência há 14 anos. Atuando no 

momento nos Municípios de Montadas-PB e Lagoa Seca-PB, respectivamente nas 

turmas do 1º e 3º ano. 

d) P4- Professora graduada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, 

especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Integrada de Patos -FIP. Natural de 

Lagoa Seca -PB. Exerce a docência há 19 anos. No momento atua como professora da 

turma do 2º ano, na Escola José Marques. 

e) P5-Professor graduado pela em geografia pela Universidade Estadual-UEPB. 

Natural de Campina Grande. Está na docência há 25 anos. Atualmente leciona 

na Escola de Ensino Fundamental II Irmão Damião. 
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3.5 O CAMINHO DA PESQUISA 

 

 

3.5.1 Descrição do curso 

 

 

Após a participação do tutor da turma em formações específicas sobre o 

gerenciamento dos programas do Proinfo, iniciamos o processo de abertura das turmas com a 

divulgação em todas as escolas do município do curso Tecnologias digitais na Educação: 

Aprendendo e Ensinando com as Tic, os pré requisitos exigidos eram que os professores ou 

gestores fossem efetivos e que já tivessem participado da formação Introdução à Educação 

Digital2. 

A etapa anterior ao início do curso consistiu em realizar a matrícula dos interessados 

em participar da formação, esse processo foi realizado no SIPI - Sistema de Informações do 

Proinfo Integrado. Uma ferramenta de gerenciamento que permite acompanhar, monitorar e 

avaliar o desempenho de cursistas, professores formadores, técnicos e entidades vinculadas ao 

Programa. Cada representação Estadual possui em sua constituição, colaboradores que 

assumem um ou mais de um dos perfis, são eles: Coordenador estadual; Coordenador da 

entidade, municipal; Professor formador. 

Como atribuições do tutor, cadastramos e matriculamos os usuários no sistema, 

mediante o preenchimento obrigatório dos dados pessoais dos professores. Foram formadas 

duas turmas, cada uma com 20 alunos, limite máximo permitido. A carga horária exigida de 

100 horas foi assim atribuída: Carga horária à distância (36h), carga horária presencial (64h). 

Os encontros presenciais aconteciam nos turnos diurno e noturno. Sendo uma turma nas 

terças-feiras à noite e outra aos sábados à tarde. Além da inscrição no SIP, os usuários fizeram 

cadastro para acessar a Plataforma do e-Proinfo, que dá acesso ao Ambiente Colaborativo de 

Aprendizagem. 

As aulas iniciaram em 06 de agosto e foram encerradas em 06 de dezembro de 2012. 

Nossas aulas seguiram a matriz curricular indicada pelo curso, dividindo-se da seguinte 

forma: 

a) Unidade I-Tecnologia na sociedade, na vida e na escola. 

                                                             
2
 O curso tem o objetivo de contribuir para a inclusão digital de profissionais da educação, preparando-os para 

utilizarem os recursos e serviços dos computadores com sistema operacional Linux Educacional, dos softwares 
livres e da internet. 
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b) Unidade II- Internet, hipertexto e hipermídia. 

c) Unidade III- Prática pedagógica e mídias digitais. 

d) Unidade IV- Currículo, projetos e tecnologia. 

 

Ao término de cada unidade, um relatório (Apêndice A) elaborado pelo tutor da turma 

era enviado a coordenação estadual do Proinfo, com sede em João Pessoa, juntamente com as 

listas de frequência dos alunos. O processo de avaliação constava com critérios de 

participação, pontualidade e auto-avaliação. 

 

3.5.1.1 As aulas presenciais  

 

Como já explicitado anteriormente, as aulas presenciais do curso ocorriam no 

laboratório de informática da Escola Frei Manfredo, que na ocasião estava equipado com 20 

computadores, uma impressora matricial e um equipamento de data show. 

Em cada unidade do curso, que são quatro, devem ocorrer quatro encontros 

presenciais, os quais têm como finalidade potencializar as contribuições de comunicação 

direta, onde todos ensinam e aprendem. Em nosso primeiro encontro da unidade I, foram 

apresentados e discutidos os objetivos e estratégias do curso. Nos demais encontros, 

discutimos as abordagens propostas, explicitamos os objetivos das atividades em curso, 

analisamos coletivamente o que havia sido produzido e tentamos auxiliar nas frequentes 

dúvidas com relação à operacionalização dos recursos tecnológicos. 

Logo de início, sentimos a necessidade de encontros extras, para atender as cursistas 

que não tinham familiaridade com o uso do computador. Dessa forma, os encontros 

presenciais passaram a ser semanais. Ainda assim, houve uma considerável evasão de 

professores que se consideravam “despreparadas” para participar de uma formação onde se 

exige o uso de equipamentos tecnológicos. O medo de enfrentamento do novo era visível, 

eram comuns as alegações de falta de tempo para “essas coisas”, não dava para “mexer” no 

computador e adquirir mais destreza. Alegavam não conseguir acessar seus emails por terem 

perdido a senha. O endereço eletrônico era indispensável, pois era usado para fazer o login na 

plataforma. Diante desses impasses, tentávamos motivá-las, fazendo-as refletir sobre a 

necessidade de adotar uma postura mais flexível perante a incorporação das tecnologias em 

seus cotidianos. Os estímulos também partiram de colegas mais entusiasmados. Atividades 

realizadas em grupo foi outra estratégia adotada para diminuir a insegurança de algumas 

cursistas. Contrário a essas limitações, um outro grupo comportava-se de forma autônoma, 
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tinham habilidades com recursos tecnológicos dos mais modernos, inclusive possuindo-os – 

dentre eles, celular, tabletes, notebook e etc. 

Diante do desinteresse demonstrado em participar das aulas e adquirir novas 

habilidades, verificamos que alguns se inscreveram no curso apenas com o intuito de receber 

mais um certificado. O fato dos inscritos nessa formação terem passado por uma anterior, nos 

fazia supor que teriam garantido um mínimo de conhecimentos sobre introdução digital. 

Contudo, nossos encontros presenciais foram palco de novas aprendizagens, trocas de 

experiências e interações (Apêndice B). 

 

3.5.1.2 As aulas à distância  

 

Inicialmente, as aulas na modalidade a distância exigem do cursista um planejamento 

cuidadoso, distribuição do tempo, autonomia e disciplina. Como já explicitado no item 

anterior, uma considerável parte da turma apresentou dificuldade em manter uma interação 

mediada pelos diversos recursos tecnológicos. Com os ajustes na intensificação das aulas 

presenciais, ocorria que algumas professoras realizavam as aulas que seriam a distância 

nesses momentos, onde podiam ser orientados pelo tutor ou por algum colega. 

Ao longo do curso, as aulas experienciadas no ambiente virtual de aprendizagem, 

trouxe módulos com temáticas voltadas a reflexão, compreensão e utilização das novas 

linguagens midiáticas. Os conteúdos disponibilizados em um ambiente moderno e 

convidativo, levava o cursista a direcionar seu estudo de forma não linear e navegar entre 

vídeos, hipertextos, artigos, depoimentos e entrevistas de renomados educadores, como a 

exemplificação a seguir: 

a) Ler a entrevista de Pedro Demo sobre o tema “Os desafios da linguagem do 

século XXI para a aprendizagem na escola”. P. 133 a 135 – Guia do cursista; 

b) Texto da entrevista de José Manoel Moran “ As Múltiplas formas do aprender” – 

p. 170 a 173 – Guia do Cursista. Texto Pedagogias de projetos: fundamentos e 

implicações de Maria Elisabeth B. B. Prado; 

c) Ler oTexto Por quê o computador na educação? De José Armando Valente - p. 

137 a 150 – Guia do cursista. 

 

A abordagem desenvolvida seguiu uma concepção construcionista, na qual o aluno 

constrói, por intermédio do computador, o seu próprio conhecimento. Essa concepção foi 

esclarecida no próprio ambiente de aprendizagem por Valente (1999), segundo a mesma “No 
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construcionismo, a construção do conhecimento acontece na realização de uma ação concreta 

que produz um produto palpável (um artigo, um projeto, um objeto) de interesse pessoal de 

quem produz”. E desses conceitos, reflexões, hipóteses e provocações eram revestidas as 

atividades propostas ao longo da formação. Dentre as atividades socializadas, descreveremos 

a que resultou em dos instrumentos da nossa pesquisa. 

O quarto módulo tinha como tema Currículo, projetos e tecnologias, a partir das 

contribuições das tecnologias, em especial, da tecnologia digital ao desenvolvimento de 

projetos, tinha entre outros objetivos, produzir relatos e textos opinativos sobre as 

experiências didáticas de integração de tecnologias ao currículo, desenvolvidas com o uso de 

argumentação fundamentada na própria prática e em referências teóricas sobre o tema; 

propiciar em sala de aula o desenvolvimento de projetos de trabalho pelos alunos. A atividade 

proposta constava as seguintes orientações didáticas: 

a) Elaborar um plano de aula para o desenvolvimento de projetos de trabalho com o uso 

de tecnologias. Em seu plano de aula privilegie estratégias em que os alunos sejam os 

atores principais, propondo pesquisas e debates, para que ocorra construção, 

colaboração entre colegas, registros e divulgação dos novos conhecimentos. Deve-se 

dar preferência a projetos que propiciem: 

b) o desenvolvimento da competência leitora e escritora;  

c) projetos temáticos transversais;  

d) projetos que surjam de questões ou curiosidades levantadas pelos alunos sobre 

determinado tema de impacto social, na melhoria da própria escola, ou da comunidade 

em que vivem. 

e) Inclua em suas estratégias recursos multimídia e de interação. Mas lembre-se que a 

aula não deve ser simplesmente sobre o uso desses recursos, e sim, propor o uso das 

TICs de forma integrada ao currículo e para enriquecer a dinâmica de trabalho dos 

alunos. Exemplos: Vídeos, animações/simulações, áudios, imagens, experimentos e 

outros. 

f) Esta atividade pode ser elaborada individualmente ou em grupos de professores de 

uma mesma escola. 

g) Na realização dos estudos e atividades referentes a esta unidade serão exploradas as 

ferramentas: MÓDULO-CONTEÚDO, MÓDULO, FÓRUM, DIÁRIO DE BORDO, APOIO-

AGENDA, PROJETO-CADASTRO. 
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As estratégias surgidas nesse processo resultaram na proposta da nossa pesquisa. Para 

a qual adotamos a metodologia da pesquisa-ação, por observar que nosso estudo corresponde 

a um modelo típico de prática na qual o contexto é cotejado e preservado em sua forma real, 

como define Senna (2003). 

 

 

3.6 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

3.6.1 As atividades desenvolvidas 

 

Na ocasião da proposição dos projetos, já estávamos explorando a quarta unidade do 

curso, deduzindo portanto, que os conhecimentos dos cursistas tinham sido ampliados e suas 

práticas redirecionadas, fato que se evidenciaria em promissores trabalhos realizados com os 

alunos. Em razão dos resultados, fomos levados a perceber a resistência do professor diante 

das ferramentas tecnológicas, mas também contidos em não avaliar os entendimentos dos 

sujeitos apenas por esses ensaios divulgados. 

Buscando ilustrar fatos reais, descreveremos atividades produzidas pelos professores 

sujeitos das pesquisas. Conforme o modelo disposto na plataforma, as cursistas elaboraram 

seus projetos (Anexo A). 

Além de adicionar seus trabalhos na plataforma, os professores foram incentivados a 

compartilhar os produtos de suas experiências no Facebook criado para o grupo, divulgando 

seus trabalhos e promovendo a interação entre os participantes. Ainda contemplando a 

experiência acima descrita, o grupo postou um vídeo produzido com a apresentação da peça 

“A primavera da lagarta”, dos alunos do 5º ano da Escola Frei Manfredo, como bem retrata a 

imagem I. 

 



37 

 

  
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Seguindo a atividade proposta a partir da aula, outro grupo divulgou as experiências 

de suas atividades com os alunos no laboratório da Escola José Marques. Na oportunidade, 

desenvolvendo o projeto “os seres vivos”. As imagens II e III ilustram a interação professor 

aluno e o envolvimentos dos mesmos na busca do conhecimento mediados pelo uso das 

tecnologias. 

 

  

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
 

Embora tenham sido lembradas que o celular, a câmara, a televisão e o som também 

são suportes tecnológicos, as professoras em sua maioria optaram em utilizar o computador. 

Houve também quem não desenvolvesse nenhuma experiência. Um fato que nos causou 

desconforto refere-se a uma escola na qual os alunos não frequentavam o laboratório, já que 

segundo o relato de uma das professoras cursista, o mesmo era mantido trancado pela gestora, 
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a qual resiste em disponibilizar tais ferramentas para o uso da comunidade escolar, com medo 

de que os mesmos fiquem danificados com o uso.  

Na ocasião da solicitação de uso dos recursos disponíveis, a cursista que lecionava na 

referida escola, demonstrou seu inconformismo, o que nos levou a intervir junto a gestora o 

acesso da turma a esse espaço democrático de aprendizagem. Em seu relato, a professora-

cursista narra à experiência, que não foi à solicitada na atividade do módulo, porém, a mais 

exeqüível a sua realidade:  

 

“Infelizmente por motivo de algumas máquinas estarem com defeito, não foi 

possível a visitação este ano de turma alguma na escola Maria da Guia 

Ramos a sala de informática. Minha turma ainda conseguiu ter acesso com 

a ajuda de Elis, nossa tutora. Pois algumas máquinas estão funcionando, 

mas ainda assim, não pudemos ter acesso ao longo do ano letivo. Esse 

contato foi maravilhoso pra eles porque estavam ansiosos para descobrir 

jogos, acessar a internet, etc. Foi extremamente proveitoso pois alguns 

alunos não tem muita habilidade com o computador e os que tinham 

ajudavam aqueles que não tem tanto acesso quanto eles. Ficaram 

encantados e perguntando os dias que iriam novamente. Isso mostra o 

quanto o uso do recurso tecnológico pode ajudar na aprendizagem, é o 

NOVO despertando a atenção e o interesse em aprender”. 
 

Mesmo com toda dificuldade assinalada pela professora, esta expressa em seu 

comentário o quanto foi gratificante tal experiência, pois, a mesma causou ansiedade e 

encantamento nos alunos, a ponto de favorecer o trabalho em grupo. Cremos que com 

planejamento e engajamento do professor, as tecnologias educacionais tendem a despertar a 

atenção e a curiosidade do aluno nas aulas e, por conseguinte auxiliar ainda mais na 

construção do processo cognitivo destes.  

De acordo com a imagem IV, podemos observar os alunos atentos à pesquisa e as 

novas descobertas com o auxilio do computador. Esse foi o primeiro acesso a sala de 

informática. 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
 

A partir do que fomos captando, questionamentos emergiram da observação das 

atividades produzidas: 

a) Não teria o amplo processo de reflexão possibilitado pelo estudo realizado ao longo da 

formação, sido capaz de modificar as práticas? 

b) A utilização de recursos tecnológicos como suporte de metodologias mecânicas, 

conteudistas irá produzir aprendizagem com sentido? 

c) Não estaríamos preocupando-se demasiadamente em dominar o uso das TIC, quando o 

que deveria ser cuidado eram os saberes docentes?  

 

Diante desse contexto, no qual a realidade traduz uma necessária ressignificação do 

currículo, suscitou o desenvolvimento dessa pesquisa. Levando em conta o que reza a 

pesquisa-ação no tocante a transformação pretendida. Senna (2003, p. 107) vem dizer que: 

 
O papel transformador da pesquisa-ação emana no contexto à medida que a 
pesquisa nele instala o desejo de transformação, buscando a cooperação de 
cada um e respeitando os limites e as contribuições de seus parceiros. Todos 
no contexto devem ter o mesmo status e ser encarados como elos 
fundamentais de uma cadeia de relações que só tem sentido quando 
integralmente unida e no exercício de suas funções naturais. 
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Pensando em situar-nos nesse contexto de busca, de cooperação e transformação, 

utilizamos a entrevista semi-estruturada como instrumento inicial de provisão de dados, já que 

a mesma norteará a nossa pesquisa e nos dará informações as quais ajudarão na análise dos 

dados. 

 

3.6.2 As entrevistas  

 

 

Realizamos uma entrevista semi-estruturada (Apêndice C), buscando coletar dados e 

fatos, que nos subsidiassem as questões da pesquisa. Dessa forma, o instrumento foi enviado, 

por meio eletrônico, a todos os professores que concluíram o curso de formação, embora 

contando que nem todos responderiam. Consideramos oportuno o envio de formulário online 

(Apêndice D) contendo a entrevista, por se configurar em um novo recursos digital, com toda 

uma dinamicidade e praticidade, podendo servir para ampliar possibilidades de estratégias do 

próprio professor. 

Explicitados inicialmente na entrevista sua finalidade e objetivos, partimos para a 

identificação do entrevistado, a fim de apresentar seu perfil acadêmico e profissional. Os 

dados geraram os gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – formação acadêmica dos professores 

 
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2012  

 
Os dados revelam que os entrevistados têm um considerável nível de formação na área 

da educação, possuindo além da graduação inicial, pós-graduação.  

Já sobre o nível de atuação na educação básica, tivemos o seguinte resultado: 
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Gráfico 2 – Atuação dos professores na educação básica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2012  

 

No que se refere aos níveis de ensino nos quais atuam, a categoria maior concentra-se 

no fundamental I, seguido da educação infantil. Correspondendo a predominância da 

formação em pedagogia. Porém constatamos que também há atuação nas modalidades de 

ensino do fundamental II e da educação de jovens e adultos. 

As questões seguintes levaram a uma reflexão no sentido de compreender até que 

ponto as dinâmicas dos Cursos de Formação Continuada em TIC têm contribuído para a 

utilização das tecnologias digitais na prática cotidiana. As perguntas foram: 

 

Pergunta 1: Como você define tecnologias educacionais? 
Pergunta 2: A sua escola possui algum espaço para atividades envolvendo 
recursos tecnológicos, como computadores ou outros? 
Pergunta 3: Se a sua escola possui, qual a frequência que os alunos utilizam? 
E você? 
Pergunta 4: Quantos cursos de formação em tecnologias você já 
participou.Quais foram? 
Pergunta5: Esses cursos têm de algum modo contribuído para a ampliação 
de uso das TIC na sua prática pedagógica em sala de aula? 
Pergunta 6: Quando planeja suas aulas, leva em consideração as concepções 
e estratégias utilizadas nos cursos de formações,bem como os momentos de 
troca de experiências com os demais colegas do curso? 
Pergunta 7: Como você avalia as formações oferecidas pelo MEC,voltadas 
para a temática de tecnologias educacionais?  
Pergunta 8: Descreva uma atividade que você desenvolveu com seus alunos 
baseada no curso de formação Tecnologias na Educação: ensinando e 
aprendendo com as TIC. 
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Pergunta 9: “[...] na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a 
conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o 
tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social. É importante 
conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os 
caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 
representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação 
on-line e off-line.” Moran (2007). Comente essa citação, a partir de sua 
experiência em sala de aula. 
 

 

Os professores tiveram a partir desse momento a oportunidade de expressar seu 

posicionamento acerca do uso das tecnologias em sala de aula. Ou seja, o nosso propósito até 

aqui foi fazer com que os professores olhassem para a sua realidade, refletissem suas práticas 

e reavaliassem as metodologias desenvolvidas em sala de aula a partir das formações 

oferecidas pelo Município em parceria com o MEC.  

 

3.7 O PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A apreciação das transcrições desse instrumento de pesquisa, foi realizada a luz das 

teorias descritas nos capítulos produzidos. Fazendo a categorização dos dados, atentando para 

o cuidado em não uniformizar os sujeitos, também um minuncioso estudo dos discursos, 

valorizando ao máximo as falas que emanam dos sujeitos pesquisados. Esse parâmetro da 

ética da pesquisa-ação é tratado por Senna (2003, p. 116), assinalando que: 

 

Além de integrar-se ao campo como membro efetivo de seu cotidiano, o 
pesquisador deve, antes de tudo, assumir por princípio que seus pares de 
pesquisa têm um saber acumulado cujo conteúdo é verdadeiro para quem o 
construiu. Assim sendo, o discurso científico, representado na voz do 
pesquisador, não soará mais alto ou, tendenciosamente, mais verossímil do 
que o das demais vozes, vinculadas, ou não, à cultura científica. 

 

Dessa forma, para nossa análise valorizaremos o saber construído pelos sujeitos, 

permitindo o cruzamento de todos os dados produzidos ao longo da nossa experiência. 
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4 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

As tecnologias estão cada vez mais presentes na sociedade e nas relações sociais dos 

sujeitos. E quando voltamos nosso olhar para a sala de aula, nos damos conta que, mesmo 

sendo limitado o seu uso, aos poucos, professores e alunos vão se acostumando com a 

presença destas, e buscando alternativas que viabilizem a mediação entre a informação e o 

conhecimento. 

Assim, neste capítulo, buscaremos analisar as questões que permeiam os saberes 

constituídos pelos sujeitos, realizando uma leitura dos dados produzidos ao longo da nossa 

experiência junto aos professores. Os mesmos buscam identificar as contribuições das 

formações continuadas em tecnologias educacionais, na prática cotidiana de sala de aula. 

Refletiremos as atividades produzidas pelos docentes, a partir das motivações provocadas na 

formação, relacionando-as aos conhecimentos científicos pertinentes ao nosso estudo. Para 

tanto, tomares como base um questionário que aplicamos junto aos professores. 

 

4.1 O POSICIONAMENTO DOS PROFESSORES A PARTIR DAS RESPOSTAS AO 
QUESTIONÁRIO 

 

Como instrumento de investigação, o questionário visa recolher informações baseando-se, 

geralmente, na inquisição de um grupo representativo, e em nosso caso, o grupo de professores 

que participou da formação conosco.  

Assim, diante da indagação sobre as contribuições dos cursos de formação para 

ampliação de uso das TIC na sua prática pedagógica, obtivemos as seguintes respostas:  

a) Professor 1: Sim 

b) Professor 2: Sim 

c) Professor 3: Sim, pois me ajudou diante de um mundo globalizado, estamos nos 

capacitando para acompanhar as novas tecnologias, jamais iremos ficar para trás, a 

cada capacitação vem um novo aprendizado e como trabalhamos em conjunto 

colaboramos uns com os outros para esse novo avanço, inovação é a palavra cotidiana 

que nos acompanha. 

d) Professor 4: Com certeza 

Professor 5: Tem contribuído pois cada conhecimento adquirido é uma recompensa 

para sala de aula. 
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Sendo a maior parte das respostas bem sucintas, em todas, os cursos de formação são 

positivados, já que de acordo com as docentes, contribuem com o uso das TIC’s em sala de 

aula. A fala de P3 foi bem entusiástica, revelando a disponibilidade em apreender os 

conhecimentos que emergem da cultura tecnológica, também, afirma que os professores não 

ficarão a margem do progresso proporcionado por modernas mídias. 

Assim, concordamos com Silva (2012, p. 358), quando este afirma-nos que: 

 

A “exclusão digital” não é meramente um problema de acesso às TICs, mas, antes, um 
amplo problema de desenvolvimento no qual uma vasta parcela da população mundial 
está desprovida do uso do potencial dessas tecnologias. O acesso e domínio das TICs 
podem ser uma forma de expansão das liberdades das pessoas, diminuindo obstáculos 
tradicionais como tempo e distancia. 

 

A partir daquilo que os professores sinalizam, vamos percebendo que o processo que 

deveria inclui, nas entrelinhas inclui, já que muitos dos professores sentem receio quanto ao 

uso das tecnologias em sala de aula, e quando as usam, é como meio de substituição a outras 

ferramentas ou tecnologias, tais como o quadro negro e o giz. Isso nos faz perceber que 

muitos profissionais não captaram ainda o potencial que as tecnologias têm para a educação, 

ao passo que não atentaram para o seu uso na mediação entre a informação e o conhecimento.  

É preciso destacar ainda, que toda formação, seja longa ou curta, tendem a preparar os 

sujeitos para as diversas situações de seu dia a dia. E na educação, esse processo é mais 

objetivo, já que os professores que buscam certas formações e aperfeiçoamentos, são 

motivados na maioria das vezes, visando solucionar algum problema de aprendizagem de seus 

alunos, detectado na sala de aula. Assim, quando P1 fala sobre a recompensa em sala de aula, 

aponta para o fato que os conhecimentos adquiridos nas formações em questão, dizem 

respeito sobre o objeto de estudo proposto, o qual visa verificar o sentido dos reflexos da 

formação executada na prática cotidiana da sala de aula. Neste caso, cremos que a palavra 

recompensa sinaliza-nos o fato das trocas simbólicas entre professor e aluno e a mediação do 

conhecimento no contexto da sala de aula.  

Sendo o Proinfo, um programa de introdução das novas tecnologias de informação e 

comunicação na escola pública e de ferramenta de apoio no processo ensino-aprendizagem no 

contexto da sala de aula. Esperávamos dos mesmos um comprometimento maior, quando 

questionados sobre a o seu uso. Assim, a limitação do “sim” e “com certeza” como respostas 

representa o contexto de pouca fala característico de alguns professores, especialmente 

tratando-se de algo novo, como as tecnologias. Se por um lado existe a confirmação de que os 

mesmos tem contribuído, por outro não há o comprometimento em afirmar de que forma o 
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mesmo acontece enquanto contribuição. Ou, o professor inda não consegue reconhecer as 

TIC’s enquanto ferramentas pedagógicas na mediação do processo ensino-aprendizagem de 

seus alunos.  

 

4.2 O PLANEJAMENTO DA AULA E AS TECNOLOGIAS 

 

Ao olharmos para nosso fazer diário, nos damos conta que o ato de planejar é 

intrínseco ao ser humano e o acompanha nas mais diversas situações e contextos. Assim, 

desde as mais simples às complexas as ações humanas passam pelo processo de planejamento. 

E na escola não é diferente, uma vez que indica prioridades básicas de como atuar além de 

ordenar e determinar os recursos a ser utilizados na sala de aula. Daí a necessidade de 

perguntarmos os professores sobre o planejamento de suas aulas. 

Assim, ao serem indagados sobre o planejamento de suas aulas, se incorporavam as 

concepções e estratégias abordadas nos cursos de formação em tecnologias educacionais, 

apresentaram respostas divergentes. A maioria afirmou que implementa os conhecimentos 

adquiridos em suas aulas. Assim: 

 
As aulas são planejadas através das novidades que foram adquiridas 

nos cursos (P1) 
 

As ‘novidades’ enunciadas pelo docente dá margem a interpretações dúbias. Já que 

podemos pensar na hipótese de novos conhecimentos teóricos ou de novas práticas. Sendo 

novidades, também supervaloriza as aquisições teórica sem detrimento dos seus próprios 

conhecimentos e os do senso comum. Como diz Zeichener (1992) apud... “Muito do ensino 

está enraizado em quem nós somos e como nós percebemos o mundo. [...] Então, voltamos 

nossa atenção às crenças e entendimentos dos professores [...]” Está constatação também é 

embasada por Libâneo e Pimenta (1999, p. 267) quando dizem que: 

 

As investigações recentes sobre formação de professores apontam como 
questão essencial o fato de que os professores desempenham uma atividade 
teórico-prática. É difícil pensar na possibilidade de educar fora de uma 
situação concreta e de uma realidade definida. A profissão de professor 
precisa combinar sistematicamente elementos teóricos com situações 
práticas ou reais. 
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Daí a importância dos professores tomarem propriedade do seu fundamental papel no 

processo de produção de conhecimentos, permitindo que as recorrentes situações cotidianas 

consolidem saberes ou geram novas descobertas.  

Em outra situação temos a resposta de P2 o qual afirmou subsidiar sua prática 

cotidiana em torno das abordagens estudadas nas formações. De acordo com as entrevistadas, 

as formações tem contribuído na ampliação de seus conhecimentos e de suas estratégias 

didáticas. Assim: 

 

Como obedecemos calendário, e temos o momento de conduzir os 

alunos até o laboratório já nos planejamos observando a melhor 

forma de introduzir essas aulas com a temática desenvolvida na 

escola claro que sempre utilizando o que aprendemos nos cursos de 

formação. (P2) 
 

Em sua justificativa, a professora deixa revelar que as situações didáticas são criadas 

em torno do cronograma de frequência ao laboratório da escola, e não a partir das demandas 

surgidas no processo de ensino e aprendizagem. Tal contexto encontra sustentação em Moran 

(2007, p. 95) quando este critica que no planejamento didático predomina uma organização 

fechada e rígida, com aulas expositivas, apostilas, avaliações tradicionais. 

A prioridade aos conteúdos é evidente na fala da P3, esta, além de afirmar que nem 

sempre faz uso das propostas subsidiadas pelas formações que participa, diz que “[...] vai 

muito de acordo com os objetivos e conteúdos que vão ser trabalhados”. Nos leva ainterpretar 

que há uma separação entre o momento de trabalhar conteúdos e a hora de exploração de 

recursos midiáticos. Bem no modelo que adverte Moran (2007, p. 84): 

 

Não podemos ensinar só roteiros seguros, caminhos conhecidos. Precisamos 
arriscar um pouco mais, navegar juntos, trocar informações [...] Diz ainda, o 
foco da aprendizagem deve ser a busca da informação significativa, da 
pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não predominantemente a 
transmissão de conteúdos específicos (MORAN, 2007, p. 84). 

 

Neste caso, é necessário o entendimento do uso das mídias como meios, como 

potencial recurso didático pedagógico, propício para favorecer um processo inovador e 

dinâmico, mais ainda, capaz de romper os muros da sala de aula, como sugere Sibilia (2012). 

Entendendo ser de grande valia para nossa pesquisa uma avaliação do próprio 

processo, dos próprios envolvidos, os professores foram convidados a avaliar a formação 

oferecida pelo MEC, afim de saber se o processo que está sendo usado para ampliar os 
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conhecimentos e práticas relacionadas as tecnologias educacionais tem eficácia ou não. Os 

partícipes foram quase unanimes em avaliar de forma positiva o curso em questão, no entanto, 

houve cobranças quanto a aspectos metodológicos de que “deveria ser mais detalhado” (P3); 

“[...] e dar suporte para que possamos ter um domínio melhor” (P4). Exigências bem 

enquadradas em paradigmas que compreendem a educação como transmissora de um 

conjunto organizado, e sistematizados de conhecimentos, experiências, técnicas de um 

profissional formador. Identifica-se ainda com a alfabetização informática, que explora o uso 

das tecnologias em si mesmas. Porém, a própria estrutura de aprendizagem colaborativa do 

curso, procura desmistificar esse equívoco, abordando situações de aprendizagens, nas quais 

os recursos tecnológicos são recorrentes. A esse respeito Mello (2004, p. 161) orienta: 

 

É preciso utilizar intensivamente as TICs para melhorar a qualidade da 
educação continuada e inicial dos professores pra lhes ensinar a ensinar 
melhor, tendo ou não, no futuro, recursos tecnológicos nos quais apoiar a 
prática de sala de aula. Com isso, o professor poderá aprender o uso 
pedagógico da tecnologia a partir de sua própria experiência como aluno de 
programas de educação continuada. 

 

Nesse contexto, se faz necessário os docentes compreenderem que as TICs 

constituem-se um importante auxiliar de seu crescimento profissional e pessoal. É preciso ter 

entusiasmo e ousadia para usar utilizar os recursos sem receios, exatamente como fazem os 

nativos digitais, sem medo de “mecher”, desta forma, conseguirão o esperado “melhor 

domínio”, idealizado pela P4. As colocações da P2 são coerentes com relação a nossa 

discussão, quando pondera que: 

 

As formações são satisfatórias e riquíssimas, mas como em todas 

formação, tem que haver mais interesse por parte dos cursistas de 

ficar praticando, interesse em se aperfeiçoar sempre. O que presencio 

são colegas que mal utilizam o pc, querem que os tutores "obrem" 

milagres (P2) 
 

Traduz a tão falada resistência dos professores frente as inovações tecnológicas, 

resistência que produz medo, desconforto, inibição, podendo culminar na ausência de práticas 

significativa subsidiadas por aparatos tecnológicos, gerando ainda distanciamento dos reais 

interesses do alunado.  

Por fim, os entrevistados descreveram atividades que desenvolveram com suas turmas, 

fomentados pelas abordagens do curso de formação Tecnologias na Educação: ensinando e 

Aprendendo com as TIC. A metodologia da pesquisa predominou nas estratégias 
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selecionadas, onde os alunos foram levados aos laboratórios de suas respectivas escolas afim 

de que executassem as orientações direcionadas por seus professores. Sobre as pesquisas, 

temos: 

 

Na minha disciplina de Língua Portuguesa utilizamos uma busca no 

site da Revista Nova Escola para que eles pesquisassem autores 

brasileiros que são entrevistados abordando suas primeiras 

experiências com a leitura e a escrita [...] (P1) 
[...] Outra atividade foi de pesquisa de animais, pois desenvolvemos o 

projeto primavera e fizemos a pesquisa na internet utilizando o 

laboratório da escola selecionando e classificando as espécies de 

animais (P2) 
Depois da aula expositiva sobre os seres vivos, fomos ao laboratório 

de informática ver imagens de seres vivos e em seguida em grupos os 

alunos fizeram pesquisas sobre determinado ser vivo a apresentação 

ocorreu lá mesmo. Houve uma grande interação (P5). 
 

Seria a escolha pela pesquisa a alternativa mais viável para explorar a internet? Este 

método estará dando aos alunos o imediatismo inerente ao ciberespaço e ao professor o 

respaldo de estar em conexão com este admirável mundo novo? Certamente. As buscas na 

internet parecem nos dar muitas respostas, é realmente um procedimento elementar e 

necessário aos usuários das redes, no entanto, em um projeto de construção de conhecimentos, 

como espera-se que sejam desenvolvidos nas escolas, tal recurso, isolado, torna-se limitado, 

resulta apenas em um leitor contemplativo. É necessário ir além do que é pré-programado por 

quem está na gestão da turma, bem como pelo que se disponibiliza indistintamente nas mídias 

interativas. Diante destas inquietações, Charlot (2012), diz que “importa saber é se o trabalho 

do professor ajuda o aluno a desenvolver uma atividade intelectual e, também, qual é o 

sentido dessa situação para o aluno”. Dessa discussão, extraímos a ausência e ao mesmo 

tempo a necessidade do protagonismo do aluno, sendo esse aluno também, o docente em 

formação, como é o caso dos sujeitos deste estudo. Porém, antes de entrar nesse mérito é 

indispensável tratar do papel do professor como mediador, que dissemina-se no campo teórico 

como balizador dos conflitos que cercam o uso das tecnologias na educação, segundo Sibilia 

(2012, p. 117):  

Essa redefinição dos papéis docentes e discentes não é propriamente uma 
novidade, a pedagogia vem pensando e lançando novas propostas há pelo 
menos três ou quatro décadas. Tentou-se reformular todo o dispositivo sobre 
o qual se assentava a transmissão: distribuição das carteiras na sala de aula, 
redesenho do mobiliário e do espaço arquitetônico, até o vocabulário relativo 
à situação de aprendizagem...Assim, em lugar daquele que prescreve a 
verdade, teríamos algo bem mais modesto:um mediador ou articulador dos 
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significados produzidos por todos, que circulam de modo mais ou menos 
igualitário na situação da aula, estimulando assim a construção conjunta de 
conhecimentos. Em contrapartida, portanto, o aluno também deixaria de ser 
um mero receptáculo de conteúdos a ele transferidos de cima para baixo, 
para se tornar um sujeito ativo e autônomo: um intrépido aprendiz, capaz de 
se lançar com força própria nas descobertas educativas. 

 
 

Conforme exposto, emergem demandas que implicam novas configurações de ensino e 

aprendizagem e requerem sobretudo docentes e discentes em um movimento de 

ressignificação de seus papeis, devendo estes considerarem suas subjetividades e desenvolver 

autorias. Na descrição da atividade desenvolvida, a P1 esboça o ensaio de uma construção 

realizada por sua turma. 

 

Construímos uma peça teatral e gravamos para ser reproduzida no 

computador do laboratório de informática e assistida pelos alunos da 

escola. 

 

Observamos que a experiência, embora simples, contempla características inerentes a 

um percurso de criação, no qual supõe-se a ativação de habilidades e competências ensejadas 

no desenvolvimento da identidade de um usuário ativo. Pela sua conjuntura, a atividade 

remete a presença de práticas dos alunos, possibilidade que encontra sustentação em Charlot 

(2012), quando este argumenta que o ponto central da formação de professores são as práticas 

dos próprios alunos. Embora saibamos que essas premissas não tenham sido vivenciadas 

intencionalmente, nos anima pelo fato de representar possibilidades que aproximam a 

integração das tecnologias com os interesses dos alunos. São diretrizes endossadas por Moran 

(2002), que afirma ser “importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao 

aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 

representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-line e off-line”. 

É articulação das linguagens em ação. A proposta da (P1) também difere-se das demais por 

fazer uso de outra mídia que não seja o computador e a internet, visto que utilizaram a câmara 

para gravar e o data show para exibir a produção final. Vimos as demais concentram suas 

atividades no laboratório de informática e no uso dos computadores, refletindo o 

reducionismo dos recursos midiáticos as tecnologias digitais emergentes. 
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4.3 PRODUTO DO MESTRADO PROFISSIONAL 
 

Inicialmente planejamos produzir uma vídeo-aula com inovadoras propostas de ensino 

para o uso das tecnologias digitais para o cotidiano de sala de aula, com orientações 

pedagógicas elaboradas em parcerias com os professores participantes do estudo. No entanto, 

a medida que nossos estudos avançaram e proporcionaram novas reflexões, nos questionamos 

sobre a validade das propostas que iriamos lançar. Não seriamos incoerentes em lançar um 

“manual” com propostas que não tivessem sido realizadas. Os pesquisados, acabando de 

concluir a formação de 100 horas, não tinham respaldo teórico suficiente para propor 

metodologias exitosas com o uso das TIC. 

Desta forma, delimitamos nossa proposta, de forma que o produto final fosse resultado 

de construções reais e significativas. Propomos a um dos cursistas, participante direto da 

nossa pesquisa, um grupo de estudos, como extensão da formação em TIC e que pudesse 

fomentar novos conhecimentos teóricos e práticos. Em encontros pontuais, refletimos sobre as 

teorias atuais que embasam as propostas pedagógicas em tecnologias educacionais e 

analisamos pesquisas em torno da formação de professores. Ao passo que, nos deparamos no 

contexto escolar no qual estamos inseridos, na condição de docentes, com a incomoda 

situação provocada pelo uso indiscriminado do celular. Portanto partindo desta realidade, já a 

luz dos conhecimentos advindos do nosso estudo, foi lançada a proposta a uma turma de 

oitavo ano, composta por 28 alunos, de discutir a questão do lugar do celular na escola, 

buscando alternativas para seu uso adequado. A proposta aparentemente ousada, encontra 

sustentação nos referencias de Charlot (2012), que propõe centrar a atenção na prática dos 

alunos; Sibilia (2012), para quem a escola do século XXI deve ceder espaço para ensinar o 

aluno a constituir sua subjetividade e operar com as ferramentas que dispõe. 

Posto o desafio, pelo então professor de geografia, relacionando especificamente ao 

tema atualidades, os alunos foram mobilizados, a inserir-se neste projeto devendo seguir as 

etapas a seguir: 

a) Sistematização dos conteúdos: Meios e formas de comunicação; 

b) Seminários temáticos sobre os meios de comunicação, apresentados por grupos de 

alunos (Apêndice E);  

c) Questionário de pesquisa elaborado pelos anuns (Anexo B); 

d) Pesquisas realizadas com alunos e professores de outras turmas, a respeito do uso do 

celular (Apêndice F);  

e) Categorização dos resultados das pesquisas; 
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f) Conhecimento das leis nacionais e estaduais que regulamentam o uso do celular; 

g) Palestras com especialistas na área tecnológica e de direitos civis (Apêndice G);  

h) Produção de post´s de conscientização sobre o uso do celular na escola; 

i) Compartilhamento em redes sociais dos post´s produzidos; 

j) Bate-papo com as turmas da Escola; 

k) Produção de vídeo sobre o tema. 

 

O projeto ganhou corpo e aceitação da turma, que envolve-se nas atividades propostas, 

intervindo a seu modo no que precisava de reparos. Externaram o entusiasmo em realizar as 

pesquisas com outros alunos, refletida na fala da aluna Livia “gostei de fazer pesquisa, 

professora”. Vale destacar que as perguntas dos questionários foram eles quem elaboraram, e 

investigavam a quantidade e aparelhos em casa, o que acessavam, a frequência do acesso, a 

opinião sobre a proibição e o uso dos aparelhos na escola, entre outras questões. Foi 

interessante perceber que eles não sabiam o que fazer com os dados obtidos, o que despertou 

o interesse de um dos professores de matemática da escola, que não era o deles, para auxilia-

los na tarefa de interpretar e categorizar os dados obtidos, os quais constituíram os slides da 

apresentação dos seminários. Os seminários temáticos, sobre as mídias: televisão, rádio, 

internet e celular, também foram organizados pelos grupos, de acordo com eles, a primeira 

experiência com este procedimento. 

Outra etapa vivenciada que motivou a turma, foi a palestra com um especialista em 

TIC, ocasião onde foi discutida leis, infrações, acessibilidade, entre outras abordagens de 

interesse dos estudantes. Ainda foi realizada buscas pelo celular, houve considerável interação 

da turma que expôs o interesse de continuar a partilha em outros momentos. 

Estando bastante envolvidos no projeto, embasados por conhecimentos relacionados a 

uma das mais modernas tecnologias de ponta e provocados a produzir mensagens de 

conscientização sobre o uso adequado do celular, os alunos iniciaram a construção dos post, 

que necessariamente precisaria ser trabalhada em casa, já que o laboratório da escola 

habitualmente não é usado, não dispõe de conexão suportável, é uma espécie de elefante 

branco, inviabilizando projetos. A partir desta atividade, ainda inacabada, infelizmente o 

projeto foi interrompido, devido o afastamento temporário do professor pesquisado, por 

motivos superiores. Ainda assim, ensejamos posteriormente dar continuidade as etapas que 

ficaram sem realizar, por acreditar na relevância social que a discussão pode proporcionar a 

comunidade escolar. Vale destacar, que a supervisora do colégio, acompanhava o 

desenvolvimento das atividades, visto que estavam integradas nos planos solicitados, a 
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profissional apreciava o trabalho, sempre fazia menção como interessante proposta e cobrava 

seu prosseguimento. Contudo, as etapas realizadas oferece um panorama que nos faz constatar 

quão grandioso é o entrelaçamento da prática do professor com a prática dos alunos, distante 

do que julgam, os estudantes tem como contribuir na produção de conhecimentos, superando 

inclusive expectativas ao desenvolveram a autonomia e autoria.  

 



53 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões aqui registradas a respeito da proposição deste estudo, inicialmente, 

acerca da formação dos professores em tecnologias digitais, não conseguirão mensurar sua 

relevância, bem como a extensão de suas contribuições. Embora reconheçamos seus limites.  

Se a princípio, pretendíamos organizar um panorama da introdução das tecnologias na 

educação até seu apogeu contemporâneo, caracterizando as formações continuadas no âmbito 

das políticas públicas e seus reflexos nas práticas dos professores, fomos conduzidos a 

delimitar interesses ao mesmo tempo que outros emergiam. 

Inicialmente, convivemos com a ânsia de atingir um considerável público, de levar 

conhecimentos científicos a professores da educação básica, normalmente criticados por se 

manterem a margem da produção teórica. Desconfiávamos de suas práticas, relacionadas ao 

uso das tecnologias digitais, duvidávamos até mesmo que as formações ofertadas pelo MEC, 

favorecendo a introdução à educação digital; a ampliação de subsídios teórico-metodológicos 

para compreender o potencial pedagógico das TIC; além da execução de projetos em torno 

das mídias digitais, pudessem fazer sentido a ponto de re-significar suas convencionais 

práticas. Mantínhamos uma criticidade extrema, preconceitos arraigados, que foram sendo 

desconstruídos a medida em que nos apropriávamos do real conceito da pesquisa ação, 

sobretudo da visão flexibilizada de Senna (2003) na qual o pesquisador não deve intencionar 

transformar a realidade em estudo. Encontramos identificação também em seu aporte teórico 

metodológico, ao percebermos que nosso desejo de transformação deveria considerar todo o 

contexto dos nossos parceiros, que é como realmente devemos ver nossos colegas de 

profissão. 

Afirmando que a pesquisa não pode dizer o que o professor deve fazer na sala de aula, 

Charlot (2012), também contribuiu para redimensionar nosso lugar de pesquisador. Nessa 

vertente, tamanha foi nossa satisfação ao extrair das falas dos docentes pesquisados, que 

nosso objeto de estudo, os programas de formação em tecnologias digitais, contribuíam com 

suas práticas cotidianas. Isso implica aceitarmos toda as subjetividades envolvidas, o que eles 

já sabiam, o que passaram a conhecer, o que faz sentido, entre outros aspectos. Tal satisfação 

contempla ainda, a valorização dessas vozes que passamos a considerar, uma vez que, imersos 

no contexto da pesquisa, fomos impactados por novos conceitos que emanam das reflexões de 

expoentes teóricos da educação. Este fator foi determinante para nos educarmos como 

professor e pesquisador, ampliando nosso entendimento ao ponto de ver justificados, por toda 

conjuntura que envolve a formação inicial e continuada dos professores, os contextos de 



54 

 

pouca fala, as limitações dos procedimentos, as concepções tradicionais, as resistências aos 

novos saberes teóricos/práticos, enfim, buscamos não evidenciar os aspectos negativos em 

detrimento das possibilidades que são geradas nos “erros”. Isso porque, como pondera Sibilia 

(2012) “[...] a situação de aprendizagem já não é assegurada na transmissão de conhecimentos 

por parte do professor, mas se apoia nas operações que cada jovem consegue realizar com as 

ferramentas de que dispõe”. É a mediação do professor que conduzirá as crianças e jovens a 

aprendizagens significativas, também dando respostas ao clamor em relação a como usar as 

tecnologias para ensinar o aluno.  

A mediação pedagógica constituiu-se uma questão central em nosso estudo, logo de 

início ela mostrava-se fundamental na inquietante busca por uma metodologia eficaz para a 

inserção das TIC na escola. Não estamos dizendo com isso que ela é uma metodologia, a 

mediação pedagógica acontece na postura do professor, que segundo Masetto (2000), se 

coloca como um facilitador entre o aluno e sua aprendizagem. E esta reflexão esteve na pauta 

das nossas discussões como elemento mobilizador, sendo mobilização, como explica Charlot 

(2013) deve provocar mudanças internas, pessoais, que difere da motivação, ato de incentivar 

a fazer. Ao trabalharmos no sentido da mobilização para tornar-se um mediador, 

precisaríamos compreender o que estava entre o aluno e sua aprendizagem, estávamos falando 

então nas práticas dos alunos, quando nos deparamos com pesquisas de Charlot (2012), que 

tratam dessa relação: 

 

Depois de mudar muito, de passar de um posto para outro, começando na área da 
pesquisa nas políticas educacionais, depois de fazer de conta de formar professores e 
ficando, agora, na área da pesquisa das práticas cotidianas, depois de pesquisar tudo 
isso, cheguei à seguinte conclusão: a questão central de tudo isso é a prática do 
aluno, não é a prática do professor; o que importa é a prática do aluno (CHARLOT, 
2012, p. 111).  

 
Consideramos o pensamento pertinente, compatíveis com as demandas postas nas 

relações professor-aluno, especialmente nas que envolvem o domínio das tecnologias. Se é a 

prática do aluno que importa e está naturalmente já ocorre no cotidiano escolar, é o professor 

cuidar em valorizar e mediar sua relação com o saber. 

Foi pensando em disseminar e vivenciar experiências que fizessem sentido tanto para 

o professor quanto para o aluno que nossa pesquisa foi se delineando para gerar um produto a 

partir da prática do aluno. A experiência, inédita para todos os envolvidos, a saber, o 

pesquisador, o docente e uma turma de oitavo ano, composta por 28 alunos, que tinha como 

propósito buscar alternativas para o uso adequado do celular na escola foi um marco que abriu 

horizontes, no sentido da efetivação da mediação pedagógica e da emancipação do aluno 
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quanto a sua relação com o saber produzido. Mesmo inacabado, com desafios e impasses, o 

Projeto: O lugar do celular na escola, deixou contribuições e perspectivas de consolidar-se 

como atividade instigante e eficaz. 

Certos também do inacabamento do ser, que pode renovar-se, recriar-se, ressignificar-

se constantemente, por hora, concluímos esta pesquisa, completamente modificados da forma 

que a iniciamos. Podemos nos sentir metamorfoseados, no bom sentido do termo. A 

experiência foi extremamente gratificante e edificante. Por mais que sejamos prudentes em 

constatar que as práticas docentes analisadas não correspondam as concepções de ensino 

validadas, que carecem desenvolver-se em diversos aspectos, que as formações ofertadas 

pelos MEC e vivenciadas pelos professores pesquisados são pontuais, aligeiradas, 

burocráticas e pouco contribuem para subsidiar a prática docente no uso eficaz das 

tecnologias na educação, sejamos também coerentes em relacionar tais aspectos a uma 

problemática generalizada nos meios educacionais brasileiros, para as quais estudos de casos 

como o que propomos visam superar.  

Por fim, ficamos com a impressão de ter provocado os evolvidos na pesquisa, de modo 

que deslocaram seus papéis, de mero professor pesquisador, para professor pesquisador 

reflexivo; professor pesquisado, para mediador da aprendizagem; de simples aluno, para 

aluno que produz conhecimentos a partir de sua valorosa prática.  
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APÊNDICE A - MODELO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

 

***RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES*** 

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LAGOA SECA 

COORDENADOR: SOCORRO TRINDADE 
MÊS/REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2012 
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

TUTOR:ELIS TERESINHA BASILIO GURJÃO  

INÍCIO DO CURSO: 06/08/2012 DATA FINAL (PREVISTA): 06/12/2012  

QUANTIDADE DE CURSISTAS INSCRITOS:40  

QUANTIDADE DE CURSISTAS EM ATIVIDADE:38  

1.PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A CONDUÇÃO DO CURSO 

As dificuldades percebidas se deram devido ao período eleitoral,o envolvimento das cursistas com seus 
respectivos candidatos e a participação nos eventos políticos, reduzindo a participação nos encontros 
presenciais e na atividades à distância. 

2. AÇÕES REALIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EVADIDOS/DESISTENTES 

Estamos sempre usando a estratégia dos cursistas assíduos motivarem os faltosos, por meio de conversas orais, 
em redes sociais e no próprio ambiente de aprendizagem eproinfo. 

3. FAÇA UM RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO. 

Nesta unidade socializamos os conceitos de HIPERLINK, HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA,utilizando para isso 
ferramentas como FÓRUM, DIÁRIO DE BORDO,ENQUETE e BIBLIOTECA.A INTERNET foi usada como 
recurso para melhorar a interação dos curistas,dessa forma foi criado um grupo no Facebook e também 
trocado emails pela ferramenta WEBMAIL.  

Estudamos o conceito de HIPERLINK e realizamos atividades práticas de como encurtar links, através da 
ferramenta e de sites da internet.Outras atividades propostas referem-se a análise de experiências didáticas 
divulgadas no Portal do Professor e enquete sobre a realização de projetos com recursos tecnológicos.As 
atividades referentes aos estudos dessa unidade foram dispostas na ferramenta MATERIAL DA TURMA e 
divulgadas na BIBLIOTECA, FÓRUM,WEBMAIL e ENQUETE. 

4. OBSERVAÇÕES: 

5. TODOS OS CURSOS ESTÃO CADASTRADOS NO SIPI? 

 ( x ) SIM ( ) NÃO 

6. TODOS OS CURSISTAS CADASTRADOS NO SIPI NOS RESPECTIVOS CURSOS? 

 ( x ) SIM ( ) NÃO 

Lagoa Seca,18/10/2012. 

________________________________________________ 

TUTORA 
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APÊNDICE B - ENCONTROS PRESENCIAIS 

 
 
 

 
Foto1-Socialização em grupo  

 
Foto3-Encerramento do curso 

Foto2-Atividades individuais no computador 
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APÊNDICE C - MODELO DA ENTREVISTA EDITADA 
 

Entrevista 
Prezado(a) colega professor(a) 
Este material destina-se exclusivamente para uma pesquisa sobre formação de professores desenvolvida dentro 
do programa de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba.Tendo por objetivo, compreender até que 
ponto as dinâmicas dos Cursos de Formação Continuada em TIC têm contribuído para a utilização das 
tecnologias digitais em sua prática escolar. 

Nome completo: *  
Formação * 

o pedagógico  

o pedagogia  

o licenciatura-bacharelado  

o especialização  

o mestrado  

o doutorado  

1-Como você define tecnologias educacionais? *  
Nível de atuação  

o educação infantil  

o ensino fundamental I  

o ensino fundamental II  

o eja  

o ensino médio  

o ensino superior  

o Outro:  
2-A sua escola possui algum espaço para atividades envolvendo recursos tecnológicos, como computadores ou outros? * 

 
3-Se a sua escola possui, qual a frequência que os alunos utilizam? E você? * 

 
4-Quantos cursos de formação em tecnologias você já participou.Quais foram? * 

 
5-Esses cursos têm de algum modo contribuído para a ampliação de uso das TIC na sua prática pedagógica em sala de 
aula? * 

 
6-Quando planeja suas aulas, leva em consideração as concepções e estratégias utilizadas nos cursos de formações,bem 
como os momentos de troca de experiências com os demais colegas do curso? * 

 
7-Como você avalia as formações oferecidas pelo MEC,voltadas para a temática de tecnologias educacionais? * 

 
8-Descreva uma atividade que você desenvolveu com seus alunos baseada no curso de formação Tecnologias na Educação: 
ensinando e aprendendo com as TIC. * 

 
9- “[...] na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a 
integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social. É importante conectar sempre o ensino com 
a vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 
representação (dramatizações,simulações), pela multimídia, pela interação on-line e off-line.” Moran (2007). Comente essa 

citação, a partir de sua experiência em sala de aula. *  
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APÊNDICE D - MODELO DO FORMULÁRIO VIRTUAL DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE E - APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014 
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APÊNDICE F - PESQUISA REALIZADA COM OS ALUNOS E PROFESSORA 
 
 

  
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014 Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014 
 

  
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014                                         Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014 
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APÊNDICE G- PALESTRA COM ESPECIALISTA EM TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014  
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ANEXO A - PROJETO ELABORADO POR UMA CURSISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO 

� Aluna:Josilene do Nascimento Silva 
 

� Professores parceiros:Mª JARDILENE,MªDALVA(Lila) e 
JOSILENE. 

� Onde o projeto será desenvolvido: Nas unidades escolares: Frei 
Manfredo e José Marques de Oliveira. 
 

� Questões do projeto:-Dramatização transformada em vídeo para ser 
explorada no computador;Orientação de como pesquisar seres vivos no 
computador;-Jogos interativos de acordo com a temática desenvolvida. 
 

� Questões de investigação :Com o uso das novas tecnologias as aulas 
as aulas podem ficar mais prazerosas e dinâmicas ,levando os alunos a 
uma pesquisa mais completa através da tecnologia e do dialogo. 
 

� Procedimento de trabalho : Dramatização transformada em 
filmagem,colagem,conversa informal e jogos interativos tecnológicos. 
 

� Este projeto envolve alunos de que série? PRÉ I,3º ANO e 5º ano. 
 

� Período provável de desenvolvimento do projeto: 15 dias. 
 

� Informação complementar:é uma participação grande e prazerosa 
quando os alunos passam a frequentar o laboratório de informática. 
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ANEXO B - MODELO DO FORMULÁRIO DE PROJETO DISPONIBILIZADO NA 
PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 

PROJETO 

� Aluna:Josilene do Nascimento Silva  
� Professores parceiros:Mª JARDILENE,MªDALVA(Lila) e 

JOSILENE. 
� Onde o projeto será desenvolvido:Nas unidades 

escolares:Frei Manfredo e José Marques de Oliveira. 
� Questões do projeto:-Dramatização transformada em vídeo 

para ser explorada no computador;Orientação de como 
pesquisar seres vivos no computador;-Jogos interativos de 
acordo com a temática desenvolvida. 

� Questões de investigação :Com o uso das novas tecnologias 
as aulas as aulas podem ficar mais prazerosas e dinâmicas 
,levando os alunos a uma pesquisa mais completa através da 
tecnologia e do dialogo. 

� Procedimento de trabalho : Dramatização transformada em 
filmagem,colagem,conversa informal e jogos interativos 
tecnológicos. 

� Este projeto envolve alunos de que série? PRÉ I,3º ANO e 
5º ano. 

� Período provável de desenvolvimento do projeto: 15 dias. 
� Informação complementar:é uma participação grande e 

prazerosa quando os alunos passam a frequentar o laboratório 
de informática 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA A PESQUISA 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo GURJÃO, 2014  

 

 


