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RESUMORESUMORESUMORESUMO    
 
A ““LLEEIITTUURRAA    FFEENNOOMMEENNOOLLÓÓGGIICCAA    DDAASS    TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  

CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO        EEMM  UUMMAA    EESSCCOOLLAA    PPÚÚBBLLIICCAA    EESSTTAADDUUAALL    PPAAUULLIISSTTAA””,,  objeto 

desta pesquisa, trata da relação do  homem com o mundo, em  especial  do  aluno  

aprendendo  com  o  uso  do  computador. Tem como significado estratégico captar a 

essência deste fato, via descrição fenomenológica, a partir do efeito causado pela 

entrada da TIC - Tecnologias da Comunicação e Informação, como ferramenta 

educacional. A investigação norteou-se pelo pressuposto de que o mundo escolar é 

bem melhor compreendido a partir da ação do aluno que vive a experiência com as 

TIC  como instrumentos educacionais. Defende-se que as TIC propiciam a inclusão, a 

integração e a construção de um mundo mais ético. Tal pressuposto motivou o 

estudo de fundamentos epistemológicos que contribuem para compreender como 

alunos e professores  vivenciam e utilizam o computador como instrumento auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem assim como  os efeitos e as impressões 

produzidas nesses sujeitos advindas dessa experiência. Para tal, examinamos o 

contexto sócio-econômico e cultural no qual estão inseridos os sujeitos pesquisados, 

focalizando-os a partir da teoria do conhecimento sob os pontos de vista da 

fenomenologia. O trabalho de pesquisa alicerça-se na obra de HUSSERL, E.(1982)1, 

MERLEAU-PONTY, M.(1973; 1999)2 e outros autores que abordam a questão da 

Fenomenologia. Investigando o percebido e o manifestado, trabalhando com aquilo 

que faz sentido para os sujeitos, evidenciando a visão que os alunos têm de si e da 

escola a partir da inserção do computador no cotidiano escolar; apreendemos 

aspectos do fenômeno e buscamos a essência manifestada nas descrições ou 

discursos dos alunos e professores. Pela análise dos dados articulamos a visão dos 

alunos com a dos professores. Recorrendo à totalidade de relações significativas 

interpretamos os sentidos e significações dos acontecimentos, por meio de uma 

descrição fenomenológica do que foi visto. Conclui-se que o Projeto Letramento 

utilizando as TIC,  proporciona alguns aspectos positivos da linha de FREIRE,P. 

(1997)3 quando leva em conta as premissas do tratamento dialógico para avançar no 

entendimento do aluno e propõe a inclusão digital, mas pela pouca atenção 

continuada, não trouxe avanços mais significativos para a aprendizagem.  

PPaallaavvrraass--cchhaavvee::  TIC,  computador, fenômeno, currículo, descrição 

fenomenológica, letramento matemático. 
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The PHENOMENOLOGICAL READING OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN A PUBLIC SCHOOL IN THE STATE OF SP, the purpose of the 

present study, concerns the relationship between man and the world, especially the 

student and the computer learning, The strategy is to capture that essence in a 

phenomenological way regarding the effect caused by the introduction of Information and 

Communication Technologies (ICT) as educational tools. The investigation was based on 

the premise that school universe is better understood when the student experiences the 

Information and Communication Technologies as educational instruments. It is said that 

Information and communication Technologies favor inclusion, integration and the 

construction of a more ethical world. Such premise motivated the study of epistemological 

fundaments that help us understand how students and teachers deal with computers as 

aid tools in the teaching-learning process, as well as the effects and impressions that 

come out of that experience. With that in mind, we analyzed the social, economic and 

cultural context of the present research participants and we focused them in the theory of 

knowledge under the phenomenological view. The research is based on the work of 

HUSSERL, E.(1982)1, MERLEAU-PONTY, M.(1973; 1999)2 and other authors who study 

phenomenological approaches. By investigating what is perceived and expressed, by 

working with what makes sense to the individuals and by highlighting the students’ 

thoughts of themselves and school after the introduction of the computer in the school 

routine, we have learned some aspects of that phenomenon and have searched for the 

ideas expressed on the descriptions and speeches of students and teachers. The data 

analysis has helped articulate the students’ and the teachers’ views. By considering the 

meaningful relations, we have understood the sense and the meaning of events through 

the phenomenological description. It is concluded that "Projeto Letramento Números em 

Ação" offers some positive aspects of FREIRE,P. (1997)3 line as it takes into 

consideration the premises of dialogic treatment to advance on the student’s 

understanding and it proposes digital inclusion, however due to the little continuous 

attention, it has not brought more meaningful evolvements to the learning process. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies, computer, phenomenon, 

curriculum, phenomenological description, mathematics letters. 
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  INTRODUÇÃO 
 



AA  ““LLEEIITTUURRAA  FFEENNOOMMEENNOOLLÓÓGGIICCAA  DDAASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  DDEE  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EEMM  UUMMAA  EESSCCOOLLAA  

PPÚÚBBLLIICCAA  EESSTTAADDUUAALL  PPAAUULLIISSTTAA””,,  objeto desta pesquisa, 

essencialmente trata da relação do homem com o mundo, 

em especial do aluno aprendendo com o uso do 

computador. Tendo como significado estratégico captar a 

essência do fenômeno, via descrição fenomenológica a partir da 

sensação causada pela entrada do computador como ferramenta 

educacional, visa mostrar que o mundo escolar é bem mais 

compreendido a partir da ação do aluno que vive a 

experiência no ambiente virtual.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NNaavveeggaarr  éé  pprreecciissoo  

IInniicciiaannddoo  aa  vviiaaggeemm  

SSeegguuiinnddoo  aa  vviiaaggeemm  

PPrriimmeeiirroo  ppaassssoo  eemm  ddiirreeççããoo  àà  ttrraavveessssiiaa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NNaavveeggaarr  éé  PPrreecciissoo  

Fernando Pessoa1 
 
 
 
 

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 

"Navegar é preciso; viver não é preciso". 

Quero para mim o espírito [d]esta frase, 

transformada a forma para a casar como eu sou: 

Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. 

Só quero torná-la grande, 

                                                 
1  PESSOA, F. (ALBERTO CAIEIRO). Literatura e Anotações. Diadema-SP, SCANPIX: 2006. 



ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse 

fogo. 

Só quero torná-la de toda a humanidade; 

ainda que para isso tenha de a perder como minha. 

Cada vez mais assim penso. 

Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue 

o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir 

para a evolução da humanidade. 

É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça. 

  

  

1 – IInnttrroodduuççããoo    

“Iniciando a viagem” 

 
"Navigare necesse est; vivere non est necesse". 

 

Essa famosa frase foi proferida em época de guerra pelo general romano 

Pompeu, 106-48 AC. Conta Plutarco1 que na hora da partida, uma forte 

tempestade abateu sobre o mar Mediterrâneo2, deixando os marinheiros 

amedrontados e os capitães dos navios hesitantes em partir. Pompeu, dando o 

exemplo, foi o primeiro a subir a bordo, deu ordens para levantarem âncora e 

gritou: "navigare necesse est, vivere non est necesse"3,  ou seja, "navegar é 

preciso; viver não é preciso". Graças à sua audácia e energia, ele encheu o mar 

com seus navios. 

 

Analogamente a Pompeu, Pessoa utiliza a palavra “preciso” com outra 

conotação no poema “Navegar é Preciso”, ao mencionar "viver não é necessário; 

o que é necessário é criar". Dessa forma, o poeta português celebrizou a frase de 

modo diferente do navegador, trazendo na sua arte a possibilidade da 

                                                 
1  Vidas, Pompeu, 50 in Língua Portuguesa. Prof. Dr. Cláudio Moreno. Disponível em  

http://www.sualingua.com.br/01/01_navegar.htm. Acesso em 10.05.2006 
2  JORNAL DA POESIA. Fernando Pessoa. Disponível em: 

http://www.secrel.com.br/jpoesia/fpesso05.html. Acesso em 10.05.2006 
3  Língua Portuguesa. Prof. Dr. Cláudio Moreno. Disponível em:  

http://www.sualingua.com.br/01/01_navegar.htm. Acesso em 10.05.2006 



transferência das palavras para um âmbito semântico, fundamentando-se numa 

relação de semelhança subentendida e figurada.  Um navegador em alto mar é 

prisioneiro de instrumentos, pois só enxerga seu destino a partir deles; já um 

poeta é livre nas suas idéias, tem como seu intento maior transitar pelas palavras, 

aviar um desejo, provocar emoção naquilo que pensa e escreve.  Nessa via 

poética, reconhecemos um viés: o de dar sentido ao que é exato fora da exatidão, 

pois a vida vai muito mais além, alcança limites inimagináveis e abriga os mais 

ocultos sentimentos. 

 

Da mesma forma, algo semelhante acontece com o uso das tecnologias a 

serviço da educação.  Transitando pelas tecnologias, pretende-se viabilizar um 

desejo, compor emoção àquilo que se ensina e se aprende. A tecnologia 

introduzida na escola, combinada com o letramento, causa-nos inquietação, pois 

traz embutida a promessa de ensino prazeroso, eficiente e de qualidade.  

Entendemos que a obra poética de Fernando Pessoa resume bem o conceito 

dessa nova era, das conquistas que devemos almejar, dos espaços que 

precisamos percorrer, de tudo aquilo que precisamos conhecer, criar. 

 

Assim, a redação deste trabalho é a nossa leitura fenomenológica 

propriamente dita. Ela evidenciará o nosso percurso, descrevendo os 

diferentes momentos, num movimento de compreensão da coisa feita e com 

um olhar reflexivo para transcender cada etapa do nosso trabalho com o 

devido esclarecimento, comparando e registrando dados da observação.  

 

 Essa trajetória nos fez deparar com incertezas, próprias do humano, e 

foi aí que se produziram o entusiasmo, a inclinação, o interesse e o desafio 

de pesquisar e redigir este trabalho que consiste para nós numa travessia, 

tanto do navegador como do poeta. Seguindo na direção de mares já 

navegados, encontramos referências para a nossa pesquisa e, por meio 

delas, aliamos elementos da realidade para compor um quadro reflexivo 

consistente e sério.  

 

 Nesta trajetória, queremos ser criativos. Queremos por fim, com este 

trabalho, repartir vida, dividir na travessia o aprendizado que com ele 

obtivemos.  



  

**    **    **  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                        ““SSeegguuiinnddoo  aa  vviiaaggeemm”” 

 

O filme “Os Deuses Devem Estar Loucos” 1, de Jamie Uys2 (1980), recorde 

de bilheteria, é uma comédia, simples, interessante e instigante que possui um 

roteiro “sui generis”. Aclamado e repudiado, esse filme se tornou objeto de vários 

estudos sociais e antropológicos pelo enredo que apresenta.  

 

O filme começa no deserto de Kalahari, em Botswana, junto à África do Sul, 

numa pacata e semidesértica paisagem, coberta por uma vegetação arbórea 

esparsa, mostrando cenas da vida cotidiana de um grupo de Boximanes1, um 

povo que vivia alheio ao estilo de vida do homem moderno. Tudo estava na mais 

completa harmonia e paz até que uma tradicional garrafa de Coca-Cola, de vidro, 

foi jogada por um aviador que cruzava os céus do deserto sobre a aldeia dos 

Boximanes.  A tribo, curiosa sobre o objeto e incapaz de compreender o seu 

surgimento, que nunca tinha visto semelhante material, considera que o mesmo 

fora enviado pelos Deuses. A partir desse acontecimento, os Boximanes, que 

desconheciam os sentimentos de inveja e posse, experimentaram a sensação de 

querer ter e de não poder partilhar, disseminando assim a discórdia entre o grupo.  

 

                                                 
1  “Os Deuses Devem Estar Loucos”, Filme. A C.A.T. Film, 1980. 
2  Jamie Uys, produtor, escritor e diretor do filme “Os Deuses Devem Estar Loucos”. 



No decorrer do filme, vamos acompanhando as cenas da comédia 

antropológica e admirando a modificação operada nas pessoas pela simples 

entrada de um objeto incógnito na tribo. Tudo o que se percebe pelos sentidos e 

se manifesta na consciência é narrado pelo autor da história no filme, Paddy 

O’Byrne, “colocando em evidência a questão da experiência homem-mundo” 2 e 

compondo uma descrição que retrata, expressa e interpreta os significados frente 

ao desconhecido. Esse filme reproduz a imagem e representa com exatidão, de 

forma análoga, o que ocorreu com a escola estadual com a chegada das novas 

tecnologias para uso pedagógico. Para chegarmos a essa conclusão, 

percorremos uma trajetória que descrevemos a seguir. 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1  Boximanes, ou Bosquímanos, é a designação atribuída pelos holandeses aos membros da cultura 

Koisan ou San da África Meridional, significando originariamente "homens do mato" ou bosjesmannen 
(Cf. CAMPBELL, B. - Ecologia Humana, Lisboa: Ed. 70, 1983, pp.160 e ss). 

2  BICUDO, M.A.V.; ESPÓSITO, V.H.C. MARTINS, J. Um seminário avançado em fenomenologia. São 
Paulo, EDUC, 1997. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““PPrriimmeeiirroo  ppaassssoo  eemm  ddiirreeççããoo  àà  ttrraavveessssiiaa””  

 

 

CCoommoo      ssuurrggiiuu        ee          ssee          aammpplliioouu        oo        mmeeuu        iinntteerreessssee      ppeellaass  aalltteerraaççõõeess    

pprroovvooccaaddaass    ppeellaa    iinnsseerrççããoo    ddaass    nnoovvaass  tteeccnnoollooggiiaass  nnoo  aammbbiieennttee  eessccoollaarr  

 

Em 2004, ano em que eu trabalhava como Assistente Pedagógico de 

Tecnologia do Núcleo Regional de Tecnologia Educacional – NRTE, de São 

Bernardo do Campo – SP, órgão da Secretaria de Estado da Educação - SEE, 

tiveram início as capacitações do Projeto Letramento - Números em Ação.  

 

Grande expectativa existia em torno da nova proposta. O projeto foi 

pensado a partir de uma demanda do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, que apontava elevado índice de 

alunos com defasagem em Matemática devido às dificuldades existentes no 

processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no tocante à capacidade de 

calcular. Pela primeira vez, a Secretaria de Estado da Educação – SEE, 

juntamente com a Gerência de Informática Pedagógica da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE, apresentavam uma proposta com uso do 

computador para atender grupos de alunos com necessidades de aprendizagem 

específicas na Matemática, não superadas no cotidiano escolar ou nos processos 

de recuperação contínua. Em sua origem, como pano de fundo, o Projeto 



Letramento – Números em Ação surgiu também com a intenção de inclusão 

digital e como resgate da auto-estima do aluno. 

 

 Durante dois anos, atuei como formadora-multiplicadora do projeto no 

âmbito da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo, SP.   

 

 O projeto Letramento – Números em Ação, desde o início da implantação, 

despertou-me grande interesse pela forma como havia sido idealizado e como 

estava sendo composto.  Durante esse período, vivemos imersos no processo de 

formação, participando e partilhando dos contornos do projeto em meio à 

aprendizagem de conceitos, estratégias e metodologias para dar tratamento 

matemático diferenciado na formação de professores.  Tal vivência me 

impulsionou a alçar vôos mais altos, na busca de entendimento sobre a 

aprendizagem com o computador.  

 

Assim, em 2006, ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação, 

em nível Mestrado, na área de Currículo, na linha de Pesquisa do Núcleo de 

Tecnologia Educacional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-

SP, e a partir de então, desliguei-me da Diretoria de Ensino e passei a 

acompanhar o projeto Letramento – Números em Ação diretamente nas escolas 

onde lecionava: Escola Estadual Prof.ª Maria Pastana Menato e Escola Estadual 

Dr. Felício Laurito, ambas em Ribeirão Pires, SP, com o intuito primeiro de 

entender o processo de aprendizagem utilizando a ferramenta computacional. 

 

Por meio do projeto “Números em Ação”, os alunos podem se comunicar, 

trocar idéias, gerar conhecimento coletivo, ser incluído digitalmente. A produção 

cooperativa é um fator de motivação para o aprendizado e, conseqüentemente, 

para a construção da inteligência coletiva. Durante um ano letivo, estive em 

contato permanente com os professores responsáveis pelo projeto nas escolas 

EE Prof.ª Maria Pastana Menato e Dr. Felício Laurito. Estive presente nas aulas e 

tive contato intenso com os alunos inseridos na proposta. Ao coletar depoimentos 

por meio de uma relação dialógica, meu contato com os alunos foi se estreitando 

com laços afetivos. 



 

Em especial, o computador provoca sentimentos diversos nos alunos, 

professores, gestores e comunidade, pois é uma inovação que dá esperança de 

saída para a grave crise educacional que o país vive e promete solução potente 

para a aprendizagem. 

 

  Além disso, a essa questão são acrescentados dois fatos que merecem 

nossa especial atenção: primeiro, o computador ainda é um objeto de desejo na 

escola pública estadual, pois poucos alunos têm acesso a essa ferramenta fora 

do ambiente escolar; segundo, o computador ainda é um objeto desconhecido 

para  muitos professores da rede pública estadual. 

 

Entretanto, algo novo e intrigante começou a acontecer com a 

implementação e o desenrolar desse projeto na EE Prof.ª Maria Pastana Menato: 

a entrada e início da utilização do computador para fins pedagógicos no 

estabelecimento. Nunca essa escola havia experienciado o ensino com o uso do 

computador por meio de um projeto com alunos de forma permanente. Tratava-

se, portanto, da primeira vivência de aprendizagem com o uso da ferramenta 

computacional.  Tal evento, como um divisor de águas, timidamente abriu as 

portas para a inserção das tecnologias na vida dos alunos; desde então, 

progressivamente, vem provocando mudanças significativas no dia-a-dia do 

desses jovens, gerando inquietação no corpo docente e despertando grande 

interesse nos demais alunos da escola que não participam do projeto.   O 

computador tem sido utilizado em situações esparsas nas outras disciplinas da 

grade curricular, caracterizando um contexto de discreta pressão por parte dos 

alunos, pela insistente reivindicação de aulas diferenciadas na sala de 

informática, e pelo senso comum que indica que a comunidade quer que os seus 

filhos tenham acesso e aprendam a lidar com a tecnologia. 

 

Assim, a partir dessa percepção e diante da rica quantidade de 

informações colhidas que refletiram sentimentos, sensações, desejos e 

impressões desencadeadas ou suscitadas em alunos, professores, gestores e 

comunidade escolar em função da tecnologia inserida no contexto educacional, 



conhecemos de maneira perfeita e primorosa o exato sentido desta pesquisa.  

Mais do que entender o processo de aprendizagem com a utilização da 

ferramenta computacional, interessava-nos agora compreender e descrever 

interpretativamente aquilo que os sujeitos vivenciaram quando os computadores 

adentraram o espaço escolar e foram colocados a serviço do ensino e da 

aprendizagem.  

Portanto, tal como ocorreu com a entrada de uma garrafa de Coca-Cola na 

tribo dos Boximanes, a introdução do computador na EE Prof.ª Maria Pastana 

Menato  alterou a dinâmica nas relações pessoais, provocou e despertou 

impressões novas, sugeriu novos conceitos e trouxe novas perspectivas para a 

ação educacional.  

 

Ao mesmo tempo em que o computador provoca o exercício da curiosidade 

e convoca a imaginação, promove uma convivência sadia entre os colegas e 

aprimora o trabalho em equipe na criação de novas respostas aos desafios. Muda 

os padrões de referência dos jovens, cria envolvimentos e modelos de conduta, 

principalmente na Internet. 

 

Novos modos de informação e comunicação simbólica ocorrem com o uso 

dos computadores. Sobretudo, a comunicação expressa por meio de símbolos 

gráficos que são criados de diferentes formas. Na interação em rede, os jovens 

constroem novos significados combinando letras e sinais de pontuação para 

registrar suas emoções. Assim, por exemplo, a expressão “Um abraço” é 

substituída por colchetes, “[ ]s”,  ou por um desenho gráfico animado. 

 

  Dessa forma, o computador traz novas perspectivas para a ação 

educacional quando promove a co-responsabilidade pela construção do próprio 

conhecimento e sugere novos conceitos concretizando formas de pensamento 

concebidas através da linguagem.   

 

À medida que essa situação se evidenciava com mais visibilidade, fomos 

enveredando por caminhos que dessem pistas para compreender o universo do 

aluno com defasagem de aprendizagem e do professor no ambiente 



computacional. Esta pesquisa visa descrever e refletir fenomenologicamente 

sobre estes percursos de todos os agentes da escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11  --  CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
  

AA  ddeeffiinniiççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  

AA  ddeelliimmiittaaççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  

OObbjjeettiivvoo  ggeerraall  

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  
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11..11  AA  ddeeffiinniiççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa 

 

 Após ter trabalhado como formadora-multiplicadora do Projeto Letramento - 

Números em Ação, na Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo, SP, em 

2006, desliguei-me da Diretoria de Ensino e passei a acompanhar o projeto 

diretamente na Escola Estadual Prof.ª Maria Pastana Menato. Tal fato permitiu 

que eu estabelecesse um paralelo entre teoria e prática. 

 

 A distância da convivência direta com a escola não permite que tenhamos 

uma visão real da sua realidade, por mais que estejamos em contato e próximos 

dela.  Assim, o meu retorno ao ambiente escolar possibilitou enxergar com mais 

clareza e sob outra ótica as possibilidades e dificuldades do Projeto Letramento - 

Números em Ação no âmbito do estabelecimento educacional, pois agora estava 

mergulhada no contexto. 

 

 Sabemos que a escola pública brasileira, de modo concomitante e 

paradoxal, além de se instituir como instância de aprendizagem de conhecimento, 

de valores, de exercício da ética, da razão e da cidadania, tem-se configurado 

também como um espaço de proliferação de violências, incluindo brigas e 

depredações, ressoando a sociedade em que se imerge. Além disso, diversos 

alunos, mesmo sabendo ler e escrever, apresentam habilidades de leitura, escrita 

e cálculo sofríveis, fato comprovado pelo SARESP1, que sempre apresenta baixos 

índices de aproveitamento nas avaliações realizadas. Tal quadro retrata com 

muita proximidade a situação da EE Prof.ª Maria Pastana Menato.  

                                                 
1  SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 
 
 
 



 

 Entendemos que para conviver nessa realidade, a escola precisa engajar 

as crianças para viverem no mundo das diferenças e da solidariedade entre 

diferentes, onde homens e mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua 

história.   Deve, sobretudo, ter como premissa que os alunos se relacionem 

melhor, vejam significado e prazer em estudar, tenham respeito pelo professor, 

gostem da escola e principalmente aprendam mais e melhor.  Da mesma forma, o 

professor deve ter segurança, generosidade, competência profissional e tantos 

outros saberes necessários à prática educativa, como propõe FREIRE, P. (2005)1. 

A equipe gestora, por sua vez, precisa enfrentar os constantes desafios sem 

esmorecer, equacionando trabalho administrativo com pedagógico e buscando a 

transformação fundamental da realidade para melhorá-la e torná-la mais humana.  

 

 No entanto, a escola que temos visto não mais consegue dar conta de 

tantos problemas, e em meio a essa situação, tem se distanciado das 

proposições que alicerçam e caracterizam a sua missão e vocação de instituição 

educacional. Conseqüentemente, isso reflete no processo ensino-aprendizagem e 

nos índices de aproveitamento escolar. Por conseguinte, a alegria, o prazer de 

ensinar e aprender estão sofrendo um desgaste constante, dando espaço a uma 

onda de pessimismo que já toma conta de uma parcela de professores, alunos, 

gestores e comunidade. A grande imprensa colabora muito neste sentido.   

 

 Somado a tudo isso, nesse contexto desfavorável, a sociedade atribui à 

escola o papel central de educar crianças e jovens, colocando os educadores no 

“olho do furacão”, como cita NOVAIS, V.L.D.(2004)2, pois tem expectativas para 

além da aprendizagem: espera  que a educação, como resposta à escassez de 

políticas públicas eficazes, abra espaço para a  inovação, promova a diminuição  

da desigualdade social e  alavanque o desenvolvimento econômico. A sociedade 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
2  NOVAIS, V.L.D. (2004). A Educação e a Escola no Olho do Furacão... e o gestor diante disso? Curso 

Gestão Escolar e Tecnologias. Formação de gestores escolares para o uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação. CD Biblioteca do Gestor Escolar. Secretaria de Estado da Educação –  

SP./PUC-SP. 



civil com isso vai se afastando de seu compromisso com a educação atribuindo à 

escola e ao estado toda a responsabilidade por possíveis fracassos escolares. 

 Assim, a instituição escolar está fortemente pressionada a encontrar 

soluções para a grave crise que vive.  Tentando compor um meio de 

enfrentamento das adversidades, a EE Prof.ª Maria Pastana Menato  começou a 

trabalhar com alguns projetos. Entre eles, visando à superação da defasagem 

com cálculos, implementou o Projeto Letramento - Números em Ação, na crença 

de desencadear processos favoráveis ao ensino-aprendizagem da Matemática.  

 

 Diante desse conjunto de fatos, para nós é desafiador pesquisar as 

possibilidades de um projeto que se propõe a resolver parte da atual problemática 

educacional enfocando principalmente três fatores: a superação da defasagem 

em cálculos matemáticos para alunos com dificuldades específicas, juntamente 

com a inclusão digital e ainda com a elevação da auto-estima do aluno.   

 

11..22  AA  ddeelliimmiittaaççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa 

 

Assumimos então, como foco da pesquisa na EE Prof.ª Maria Pastana 

Menato, as transformações ocasionadas com a entrada dos computadores na 

área pedagógica do Projeto Letramento - Números em Ação para investigar 

exclusivamente: 

 

• o pensamento do aluno sobre si próprio nesse contexto por meio de 

suas falas e depoimentos escritos; 

• a aprendizagem e a produção de conhecimento do aluno com o uso 

do computador;   

• o pensamento dos professores a respeito dos alunos e da escola  

através de seus testemunhos e suas declarações escritas. 

 

A pesquisa foi dirigida a um grupo de alunos do Projeto Letramento -  

Números em Ação. O projeto conta com uma professora exclusivamente 

capacitada para esse fim e é formado por 3 turmas de 18 alunos matriculados 

                                                                                                                                                    
 



regularmente nas séries iniciais do Ciclo II do Ensino Fundamental. 

Acompanhamos 54 alunos matriculados nos anos letivos de 2006 e 2007. O 

projeto foi ministrado por diferentes professoras em 2006 e em 2007.  Aplicamos 

questionários em um grupo de 20 professores da escola e observamos 

atentamente todo o corpo docente na sala dos professores, no HTPC11 e nas 

reuniões. 

 

Procuramos na abordagem qualitativa de pesquisa os fundamentos para a 

análise do problema, que assumiu o aspecto de uma descrição fenomenológica, 

segundo CHIZZOTTI, A. (1991)2 Nosso  interesse voltou-se para as descrições e 

depoimentos dos professores e dos alunos sobre as suas experiências de ensino 

e aprendizagem.  Interpretar suas sensações, descrever suas experiências por 

meio da fenomenologia pareceu-nos um desafio e um aprendizado complacente 

sobre a experiência humana. 

 

Assim, segundo MARTINS, J. e DICHTCHEKENIAN, M. F. S.F. B. (Orgs.) 

(1984)23, nosso estudo incide na fenomenologia e trata de procedimento 

essencial de pensar. Parte necessariamente de caminhos conhecidos de como se 

fazem as coisas e busca estabelecer uma nova perspectiva de ver essas coisas. 

Buscamos, conseqüentemente, nesta pesquisa de olhar fenomenológico, os 

significados que os sujeitos atribuem à sua experiência vivida, significados esses 

que se revelam a partir das descrições desses sujeitos. A descrição “(...) tem o 

significado de des “ex-crivere”, isto é, de algo que é escrito para fora”, registram 

MARTINS & BICUDO (1989:45).4 

 

Acreditamos por fim que a nossa pesquisa passou a existir a partir das 

questões colhidas e compiladas e assumiu um caráter diferente do inicial em 

função das informações que obtivemos. Adquiriu forma pela perspectiva 

                                                 
1  HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 
2  CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
3  MARTINS, J. e DICHTCHEKENIAN, M.F.S.F.B. (orgs.) Temas Fundamentais da Fenomenologia. São 

Paulo: Editora Moraes, 1984. 
4  MARTINS, J. BICUDO, M.A.V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos. 

São Paulo: Moraes, 1989. 



fenomenológica de investigar e interpretar mais profundamente o apreendido e o 

manifestado nos depoimentos obtidos.  

  

  

11..33  OObbjjeettiivvoo  ggeerraall  

  

 O objetivo deste trabalho é compreender como alunos e professores 

vivenciam e utilizam o computador como instrumento auxiliar no processo ensino-

aprendizagem e quais as impressões e representações produzidas nesses 

sujeitos, advindas dessa experiência. Para tanto, investigaremos alunos e 

professores da Escola Estadual Prof.ª Maria Pastana Menato. Os objetivos 

específicos do trabalho estão relacionados a seguir. 

 

11..33..11  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss 

 

11..33..11..11  Investigar o percebido e o manifestado, trabalhando 

com aquilo que faz sentido para os sujeitos, 

evidenciando a visão que os alunos têm de si e da 

escola a partir da inserção do computador no 

cotidiano escolar; 

11..33..11..22  Apreender aspectos do fenômeno por meio do que 

os professores dizem sobre a escola e o 

aprendizado; 

11..33..11..33  Buscar a essência que se manifesta nas descrições 

ou discursos dos alunos e professores; 

11..33..11..44  Articular a visão dos alunos com a dos professores, 

recorrendo à totalidade de relações significativas; 

11..33..11..55  Interpretar os sentidos e significações dos 

fenômenos como reportados pelos sujeitos em 

estudo, abrangendo o histórico e o social no 

contexto por meio de uma descrição do que foi 

visto. 

 

 

 

 



 

11..44    HHiippóótteesseess  

11..44..11  HHiippóótteesseess  iinniicciiaaiiss  

11..44..11..11  O Projeto Números em Ação promove mudanças 

na forma dos alunos se verem e se valorizarem; 

11..44..11..22  Os alunos que estão inseridos no Projeto 

Números em Ação têm melhor rendimento escolar nas aulas 

regulares de Matemática.  

 
11..44..22  HHiippóótteesseess  ppoosstteerriioorreess 

11..44..22..11  O computador traz sentimentos favoráveis com 

relação à escola; 

11..44..22..22  O computador desperta a curiosidade e a 

disposição para aprender. 

 

  11..55  JJuussttiiffiiccaattiivvaa  

      

    ““AA  rraazzããoo  ddaa  ttrraavveessssiiaa””  

  

O presente estudo partiu do pressuposto de que era fundamental conhecer o 

contexto social, econômico e cultural no qual estão inseridos os sujeitos 

pesquisados para que as conclusões e apontamentos das hipóteses fossem 

validados e contextualizados. Alicerçamos e esclarecemos nosso entendimento 

com base na obra de HUSSERL, E.(1982)1, MERLEAU-PONTY, M.(1999)2 e de 

obras de autores que abordaram a questão da Fenomenologia, como MARTINS, 

J. e FARINHA, M.F.S. e DICHTCHEKENIAN, B.(1984)3, MARTINS, J. e BICUDO, 

M.A.V.(1989)4, MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V.; ESPÓSITO, V.H.C.(1997) 5, 

BICUDO, M. A. V.(2000)6, DARTIGUES, A.(2000)1, SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, 

N.F(2002)2, e CAPALBO, C.(1973)3.  

                                                 
1  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70: 1982. 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
   MERLEAU-PONTY, M. Ciências do homem e fenomenologia. São Paulo: Saraiva, 1973. 
3  MARTINS, J. e FARINHA, M.F.S. e DICHTCHEKENIAN, B. Temas Fundamentais da Fenomenologia. 

São Paulo: Editora Moraes, 1984. 
4  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. Pesquisa Qualitativa em Psicologia – Fundamentos e Recursos 

Básicos. São Paulo: EDUC, 1989.  
5  BICUDO, M.A.V. e ESPÓSITO, V.H.C. Joel Martins...Um seminário avançado em fenomenologia. São 

Paulo, EDUC, 1997. 
6  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 



 

11..55..11  PPoorr  qquuee  aa  EEEE  PPrrooff..ªª  MMaarriiaa  PPaassttaannaa  MMeennaattoo??    

  

1.5.1.1 Cenário em que a pesquisa foi realizada 

A escola pública estadual é identificada oficialmente por EE Prof.ª Maria 

Pastana Menato e está localizada à Rua Prof. Antônio Nunes, 249 - Bairro Santa 

Luzia, Ribeirão Pires - Telefone: (011) 4827-8621, Fax: 4823-8690. E-Mail:   

e007924a@see.sp.gov.br. Está sob a jurisdição da Diretoria de Ensino – Região 

de Mauá. 

Níveis e Modalidades de Ensino 
  

NÍVEL:  
EDUCAÇÃO  BÁSICA 

modalidad
e 

organizaçã
o 

duração 
 

regime 
 

Ensino Fundamental 

Ciclo I (1ª a 4ª) Regular Anual 4 anos 
Progressão 
Continuada 

Ciclo II (5ª a 8ª) Regular Anual 4 anos 

Progressão 
Continuada e 
8ª Progressão 

Parcial 
Ensino Médio 

 
(1ª a 3ª) 

 
Regular Anual 3 anos Progressão Parcial 

       Fonte: Plano de Gestão 2006/2007 da EE Prof.ª Maria Pastana Menato 

 
A escola atende aproximadamente 1.200 alunos, em sua maioria com 

vínculos familiares entre si, no Ciclo I e Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio em três períodos de funcionamento. 

O prédio da Unidade Escolar é totalmente construído em alvenaria , 

sendo dividido em vários blocos, com  dependências no térreo e no primeiro 

andar. Seu  estado de conservação é ruim.  Está adaptado para atendimento de 

                                                                                                                                                    
1  DARTIGUES, A. O que é a Fenomenologia? 3. ed. São Paulo: Editora Moraes, 2000. 
2   SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, N.F. (orgs.) Fenomenologia Hoje II Significado e Linguagem. Coleção 

Filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 
3  CAPALBO, C. Fenomenologia e Ciências Humanas. São Paulo: J. OZON+EDITOR, 1973. 
 



deficientes físicos intra e extra-escolar.   Ao redor dos blocos construídos há 

uma área livre espaçosa, sendo uma parte cimentada e outra gramada. 

 

A escola conta com 16 salas de aula e os seguintes ambientes para 

estudo: um Laboratório, uma sala para a Biblioteca, uma sala de vídeo, uma sala 

de Educação Física e uma Sala Ambiente de Informática. O Laboratório é 

equipado apenas com vidraria  e alguns microscópios. A Sala de Informática 

conta apenas com 9 computadores funcionando para alunos e um servidor. É mal 

conservada em termos de manutenção por falta de verba. Mouses e teclados 

estão desgastados pelo uso contínuo desde 2005, quando da implementação do 

projeto Números em Ação. Também possui iluminação precária e má ventilação.  

 

As cadeiras com rodinhas que servem as bancadas de computadores 

estão quebradas e os encostos de algumas estão soltos, oferecendo risco dos 

alunos caírem. Os computadores estão ligados em rede e possuem acesso à 

Internet, embora operem com muita lentidão. 

 

As salas de aula são arejadas e previstas para cerca de 45 carteiras. Os 

armários, lousas e carteiras estão desgastados e quebrados. A iluminação é 

extremamente precária, principalmente no período noturno, constantemente com 

reatores e lâmpadas queimadas. A limpeza de todas as dependências é mantida 

em boas condições pelo exaustivo trabalho de duas serventes por período. 

 

O módulo que compreende o quadro de funcionários é incompleto e não 

atende às necessidades da escola, sobrecarregando diretor, vice-diretor e 

coordenador pedagógico com outras funções de ordem administrativa.  

 

A escola conta com Diretor e Vice-Diretor efetivos e um Coordenador 

Pedagógico. O corpo docente é formado por 37 professores efetivos e 30 

professores estáveis. Possui Grêmio Estudantil e Conselho de Escola. As 

reuniões de Pais e Mestres são caracterizadas pela grande participação no 

período diurno em contraste com pouca no período noturno. Traduzindo em 



números, significa 75% de pais ou responsáveis para os alunos do diurno e 

apenas 30% para os alunos do noturno. 

Nos arredores da escola, o bairro Santa Luzia se caracteriza como 

predominantemente urbano, com calçamento e rede de esgoto na maioria de 

suas ruas. Tem serviço de telefonia e coleta de lixo. A maioria de suas 

construções são simples e em alvenaria. É um  bairro servido por ônibus 

municipal e intermunicipal, mas seus horários de circulação são espaçados. O 

bairro Santa Luzia não possui parques, praças, clubes ou espaços de lazer. É 

um bairro típico de periferia residencial.  

 

A atividade econômica predominante no bairro é o pequeno comércio, 

seguido do setor de prestação de serviços, que conta com bares, bazares, 

pequenos mercados, padaria, etc. Possui uma indústria metalúrgica e uma 

indústria alimentícia, ambas de pequeno porte. A oferta de empregos não atende 

à demanda da população economicamente ativa, e em virtude disso, grande 

parte dos moradores se desloca para trabalhar no centro de Ribeirão Pires ou 

em cidades vizinhas.   

 

Tomando por base pesquisas feitas com a comunidade escolar, por meio 

de questionário informativo elaborado pela escola, o bairro conta com cerca de 

20% de pessoas desempregadas e aproximadamente  50% dos pais possuem o 

Ensino Fundamental incompleto. 

 

Considerando também esse levantamento, aproximadamente 32% das 

mães chefiam suas famílias. Estima-se que a maioria dessas mães chefes de 

família estão em sub-empregos, exercem trabalho precário e são exploradas.  

Outras possuem trabalho remunerado e cuidam dos filhos sozinhas. Ainda há 

uma porcentagem que está desempregada, que depende da ajuda de familiares 

ou vizinhos para seu sustento e dos próprios filhos. Esse quadro revela que 

enquanto essas mães estão no trabalho, seus filhos ficam sozinhos em casa, 

sem cuidados de um adulto responsável. 

 



O desemprego e o trabalho temporário se aplicam à realidade da  EE 

Prof.ª Maria Pastana Menato, visto que na região prevalece a prestação de 

serviços que adere ao  sistema de trabalho temporário, ou seja, a admissão e 

readmissão de pessoas por períodos intercalados, sem oferecer segurança  no 

emprego. É comum   o trabalho infantil entre os alunos da escola para  

complementar a renda familiar, e tal fato é comprovado pelas falas das crianças.  

 

Acreditamos por fim que a EE Prof.ª Maria Pastana Menato constitui o 

cenário adequado para o estudo pretendido, pelas hipóteses que levantamos, 

pelas  mudanças operadas a partir da admissão dos computadores no ensino da 

Matemática e pela oportunidade de desvendar como esse fenômeno se 

processa do ponto de vista das atitudes para a aprendizagem significativa. 

  

11..55..22  QQuueemm  ssããoo  ooss  aalluunnooss  ddaa  EEEE  PPrrooff..ªª  MMaarriiaa  PPaassttaannaa  MMeennaattoo??    

 

A escola atende aproximadamente 1.200 alunos, em sua maioria com 

vínculos familiares entre si. Irmãos mais velhos e irmãos mais novos estudam na 

escola, assim como primos e tios. 

 

Conforme consta do Plano de Gestão da Escola, a grande maioria dos 

alunos está na faixa de idade adequada à série que freqüenta.  São crianças 

humildes, alegres, cheias de sonhos.  Geralmente vestem jeans, camiseta e 

acessórios comuns.  

 

Quase todos os alunos vêm para a escola caminhando, pois não 

possuem recursos para arcar com despesas de transporte.  Alguns chegam a 

andar por cerca de 40 a 45 minutos no trajeto de casa até a escola. Com poucas 

exceções, os alunos vêm limpos para a escola, notadamente de banho tomado. 

Todos receberam material escolar básico do Governo do Estado no início do 

ano letivo, mas demonstram desprezo pelo mesmo. Os que têm condições 

financeiras adquirem outro material escolar e não usam o doado pelo governo 

para seus deveres. 

 



No entanto, um grupo destes alunos, não estão dentro deste perfil 

descrito. Há situações de contradição denunciadas em cores sombrias pelos 

Conselhos de Escola e de Classe, constando que um número considerável de 

alunos são agitados, gostam de brincadeiras violentas, machucam-se, batem 

uns nos outros com socos, dão empurrões, xingam, falam somente aos gritos, 

depredam o patrimônio escolar. Não têm respeito pelos colegas, não respeitam 

o material alheio. Desacatam funcionários, professores e direção. Suas fichas de 

indisciplina são tão longas que não cabem no caderno de registros. Não raro 

eles vêm para a escola sem material escolar e se negam a cumprir as tarefas 

propostas. Dois desses alunos, em liberdade assistida, foram presos 

recentemente por assalto à mão armada. Seus responsáveis, quando 

chamados, alegam não saber o que fazer com essas crianças. 

 

Outros são mal alimentados e pouco assistidos pelas suas famílias. Isso 

se agrava naqueles lares onde os filhos ficam sozinhos ou com irmãos a maior 

parte do tempo, ou brincando na rua, porque seus pais saem para trabalhar e os 

deixam sob a custódia do irmão mais velho, que na maioria das vezes também é 

um adolescente. Não raro esses alunos vêm para a escola sem nenhuma 

alimentação e com sono. Muitos passam a noite assistindo TV, jogando 

videogame ou usando o computador sem que alguém da casa perceba.  Eles 

não têm deveres a cumprir. Eles não são incentivados a estudar, não têm 

exemplos. A ausência de um responsável faz com que eles não conheçam 

limites. 

 

A maioria dos alunos da EE Prof.ª Maria Pastana Menato brincam na rua, 

pois no bairro não existe qualquer tipo de recreação ou opção de lazer para 

crianças. O futebol é o esporte preferido de meninos e meninas. Seus sonhos de 

consumo são aparelhos celulares. Anseiam também por bonés e tênis de grifes 

famosas e camisetas de times de futebol. Suas idas ao cinema são limitadas; 

poucos conhecem o zoológico. Cursos extraclasse, poucos têm condições de 

fazer. 

 



Constatamos também que a maioria dos alunos da escola executa tarefas 

domésticas na jornada diária fora da escola. Principalmente cabe às meninas o 

trabalho de limpeza e arrumação da casa. Essas tarefas delineiam a figura de 

uma criança cansada, marcada desde a tenra idade pelo trabalho infantil 

doméstico forçado. A transferência da responsabilidade do serviço doméstico 

para a criança se faz, na maioria dos casos, em virtude da extrema carência 

financeira de diversas famílias em que os pais saem para trabalhar e necessitam 

de que os filhos assumam esse dever; 80% das crianças que têm o encargo das 

tarefas domésticas assumem a  limpeza da casa ou se dedicam aos cuidados 

com o irmão mais novo. 

 

Especificamente as crianças que participam do Projeto Letramento – 

Números em Ação estão na faixa de 10, 11, 12 ou 13 anos de idade. As turmas 

são compostas por 18 alunos, devendo ficar 2 alunos por computador, 

trabalhando cooperativamente. Esses alunos são matriculados regularmente na 

5.ª e 6ª séries do Ciclo II do Ensino Fundamental no período da tarde, das 13h00 

às 18h20.  

 

Para freqüentarem as aulas de reforço matemático através do Projeto 

Números em Ação, essas crianças vão à escola em período contrário ao que 

estudam, ou seja, pela manhã, das 8h00 às 12h00. Quando não moram perto da 

escola, ficam sem almoçar. Algumas trazem lanche, outras devem esperar até 

16h20 quando a merenda da escola é servida, ficando sem alimentação por 

esse longo período. São alunos notadamente carentes que necessitam de 

atenção maior para cumprir sua empreitada de aprendizagem. 

 

Constatamos que nem todos os alunos do projeto têm dificuldades 

matemáticas no curso regular. Esses foram inseridos para completar a turma ou 

simplesmente como um prêmio pelo bom desempenho nas aulas regulares. Tal 

fato descaracteriza a proposta inicial do projeto, mas a nosso ver, é uma medida 

válida, pois todos manifestam grande alegria de ter essa oportunidade.  

 



São esses alunos da EE Prof.ª Maria Pastana Menato que nos interessam 

particularmente para a nossa pesquisa, pois acreditamos que eles mostram em 

si mesmos “algo que não se mostra”, tal como cita HEIDEGGER, M.(2002)1.   

 

Consideramos que justamente o que não se apresenta diretamente, e na 

maioria das vezes se mantém dissimulado, abarca o sentido e o fundamento 

daquilo que queremos descobrir. Encontramos sustentação para assim proceder 

na obra Ser e Tempo, onde HEIDEGGER explica: “[...] A fenomenologia é 

necessária justamente porque, de início e na maioria das vezes, os fenômenos 

não se dão. O conceito oposto de fenômeno é o conceito de encobrimento” 

HEIDEGGER, M. (2002)2. 

 

Desvendar e interpretar tudo o que não se mostra diretamente ou se 

apresenta de forma encoberta ou disfarçada pelos alunos compõem uma 

importante parte deste trabalho. 

 

11..55..33  PPoorr  qquuee  ssaabbeerr  oo  qquuee  oo  aalluunnoo  ppeennssaa  ssoobbrree  ssii??      

  

 No nosso trabalho, o aspecto tratado na realidade percebida, construída e 

criada tem significado. No entanto, a nossa descrição é fruto da realidade 

construída a partir da realidade percebida. Nossa descrição toma forma e é criada 

pela tecedura dos fragmentos de realidade em cada momento da observação e 

da investigação.   

Com autores que tratam da fenomenologia, pensamos que podemos 

desvendar a trama de rede de significações na qual o mundo faz sentido para a 

pessoa, em contato com o outro ou com o objeto, estabelecendo o 

conhecimento e a realidade. Com este estudo, queremos mostrar que o mundo 

é mais facilmente entendido a partir da ação do sujeito.  

 

                                                 
1  HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. (p.60) 
2  HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. (p.66) 
 
 



Acreditamos que conhecendo e compreendendo o que o aluno pensa de 

si, podemos encontrar conexões com a realidade vivida, entender o seu mundo 

a partir de sua fala, e assim, segundo MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V.(1989)1,  

BICUDO, M.A.V. e ESPÓSITO, V.H.C.(1997)2, e BICUDO, M.A.V.(2000)3, 

analisar e interpretar a “experiência real”4 do uso do computador na 

aprendizagem. 

 

“A palavra é, ao mesmo tempo, significante e expressiva”5, cita 

DUFRENNE, M.  in SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, N.F.(2002).  No concernente à 

função expressiva da palavra, esclarece DUFRENNE(2002: 135): “[...] traz em si 

uma significação imanente. [...] nos oferece como que a presença viva do objeto 

por ela designado”6. Para a nossa pesquisa interessa saber o que o aluno 

pensa, justamente porque pelas suas palavras poderemos apreender o que ele 

mostra da experiência vivida e o liame que une o humano à tecnologia.   

  

11..55..44  PPoorr  qquuee  ssaabbeerr  oo  qquuee  oo  pprrooffeessssoorr  ppeennssaa??    

 

A experiência vivida e aquilo que o sujeito pensa, pode ser manifestado 

pela fala ou pelas palavras escritas. Conseguimos adentrar o conhecimento 

subjetivo à medida que compreendemos o que foi pensado com a fala ou 

palavra. Cada explicação dada pelo professor mostra o seu pensamento rico em 

informações sobre sua ligação com o mundo, com a escola, com o aluno e com 

seu modo de trabalhar. E isso é de essencial importância para tecermos uma 

rede de significações. 

 

                                                 
1  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos. 

São Paulo: Moraes, 1989. 
2  BICUDO, M.A.V. e ESPÓSITO, V.H.C. Joel Martins...Um seminário avançado em fenomenologia. São 

Paulo, EDUC, 1997.  
3  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 
4  Experiência real: usada no sentido da experiência como é vivida pelo indivíduo em seu cotidiano e não 

explicada por constructos criados artificialmente por teorias, não a deixando emergir em sua inteireza. 
BICUDO, M.A.V. e ESPÓSITO, V.H.C. Joel Martins...Um seminário avançado em fenomenologia. São 
Paulo, EDUC, 1997. (p. 31) 

5  DUFRENNE, M. in SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, N.F. (orgs.) Fenomenologia Hoje II Significado e 
Linguagem. Coleção Filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. (p.134) 

6  DUFRENNE, M. in SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, N.F. (orgs.) Fenomenologia Hoje II Significado e 
Linguagem. Coleção Filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. (p.135) 

 



Para nós, o professor é um sujeito significativo que está vivendo a 

situação de ensinar. Por isso é tão importante compreender o que faz sentido 

para ele. A natureza de sua fala será analisada e interpretada 

fenomenologicamente, e na busca da essência, iremos além pela análise e 

interpretação. Como ponto de partida, tomaremos um intervalo de fenômenos, 

cuja atenção se dirigiu para aquilo que os sujeitos da pesquisa vivenciaram 

como um caso concreto do fenômeno investigado. 

 

Enfim, tudo o que de certa forma se apresentar como significativo ou 

relevante no contexto acabará por vir à tona para podermos estabelecer 

conexões com a realidade e compreender o que professor sente em relação à 

motivação e às expectativas dos alunos. 

 

Para MERLEAU-PONTY (1999)1, a palavra é um gesto genuíno que 

contém seu significado: o mundo. Importa-nos o que o professor diz para 

extrairmos os significados de suas palavras, sua visão de mundo, seu pensar. 

Olhando contextualmente, pretendemos ver como o professor se relaciona com 

as novas tecnologias e compreendê-lo a partir dessa relação. Para revelar as 

ligações entre os significados, é necessário entender a partir do conjunto de 

dados que constitui a rede de significações. 

 

Pensamos então que para descobrirmos as qualidades essenciais a 

serem estudadas nesta pesquisa, teremos que nos cercar de todas as 

possibilidades que ampliem o nosso campo de visão para focalizarmos as 

características mais significativas perceptíveis do fenômeno.  Ora, quando o 

professor manifesta o que pensa, pode nos dar pistas valiosas nessa direção. 

Ao interrogarmos o professor, poderemos, segundo MARTINS, J. e 

BICUDO, M.A.V.2 (1989: 24), encontrar elementos para  “ver como ele se 

relaciona com as demais entidades com as quais está no contexto”. Os 

diferentes significados contidos nas afirmações formarão um conjunto de dados 

                                                 
1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
 
2  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. Pesquisa Qualitativa em Psicologia – Fundamentos e Recursos 

Básicos. São Paulo: EDUC, 1989. (p.24) 



que constituirão uma rede de suas experiências de ensinar usando o 

computador.  

 

Saber o que o professor pensa a respeito dos alunos e da escola, através 

de seu testemunho e de sua declaração escrita, para nós é de essencial 

importância, pois representa a exata visão que ele tem do ensino, da 

aprendizagem e da experiência vivida com o uso da tecnologia na sala de aula.  

 

11..55..55  PPoorr  qquuee  oo  PPrroojjeettoo  LLeettrraammeennttoo  --  NNúúmmeerrooss  eemm  AAççããoo??  

 

O Projeto Letramento - Números em Ação,  como já mencionamos na 

introdução deste trabalho,  foi pensado a partir de uma demanda do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, que 

apontava elevado índice de alunos com defasagem em Matemática devido às 

dificuldades existentes no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no 

tocante à capacidade de calcular.  

 

Por meio da TIC1, o Projeto Letramento - Números em Ação propõe que se 

estabeleça um contrato didático que mobilize mudanças atitudinais, motivacionais 

e procedimentais em alunos e professores em suas tarefas de aprender e 

ensinar. Além de serem importantes instrumentos de trabalho, pois abastecem 

alunos e professores de novos recursos e novas formas de acesso a informações, 

as TICs são também uma forma de viabilizar a aprendizagem da Matemática e 

proporcionar a inclusão digital de todos os que não têm acesso ao computador 

fora do ambiente escolar: aprende-se a navegar na Internet, a utilizar editores de 

textos e softwares de autoria enquanto se aprende Matemática.  

 

O público alvo do Projeto Letramento - Números em Ação são alunos com 

necessidades de aprendizagem específicas na Matemática, não superadas no 

cotidiano escolar ou nos processos de recuperação contínua ao longo do ano 

letivo. O projeto parte do pressuposto de que geralmente os alunos que ficam à 

margem devido ao baixo rendimento escolar têm sua auto-estima abalada. Por 

                                                 
1  TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação. 



não terem conseguido acompanhar a classe, esses alunos ficam excluídos e 

carregam consigo o rótulo de “fracassados”.  Por esse motivo, a auto-estima do 

aluno deve ser restituída e elevada no desenvolvimento do projeto. 

 

Nós, enquanto pesquisadores, observaremos atentamente essa maneira 

de dar aula que promete oportunizar o reconhecimento do repertório do aluno. 

Pela reação dos alunos, pelas suas interações e participação, pretendemos 

capturar se o contexto propicia ao professor aplicar sua capacidade de despertar 

a vontade de aprender naqueles que ensina. Outrossim, pela realização das 

atividades propostas, observaremos como se efetiva a evolução do aluno à 

medida que as informações vão adquirindo significados próprios para ele.  

 

11..55..55..11  AA  aauuttoo--eessttiimmaa  

 

Resgatar a auto-estima implica arcar com a responsabilidade de promover 

o aluno, dando-lhe condições de superação das dificuldades matemáticas por 

meio do letramento e da metodologia diferenciada empregada. 

 

A relação entre a auto-estima e a aprendizagem é entendida no letramento 

digital como uma via de mão dupla na qual a auto-estima exerce influência sobre 

a aprendizagem, e ao mesmo tempo a aprendizagem reflete na auto-estima. 

 

A auto-estima trata, por conseguinte, de aspectos cognitivos e afetivos que 

formam a consciência que os sujeitos têm acerca de si próprios. Encontramos nos 

“Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCN) a necessidade de desenvolver a auto-

estima do aluno: 

“Os conhecimentos gerados na história pessoal e educativa têm um 

papel determinante na expectativa que o aluno tem da escola, do 

professor e de si mesmo, nas suas motivações e interesses, em seu 

auto-conceito e em sua auto-estima. Assim como os significados 

construídos pelo aluno estão destinados a ser substituídos por outros 

no transcurso das atividades, as representações que o aluno tem de si 

e de seu processo de aprendizagem também. É fundamental, 

portanto, que a intervenção educativa escolar propicie um 



desenvolvimento em direção à disponibilidade exigida pela 

aprendizagem significativa.  

Se a aprendizagem for uma experiência de sucesso, o aluno constrói 

uma representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao 

contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá 

a se transformar em ameaça, e a ousadia necessária se transformará 

em medo, para o qual a defesa possível é a manifestação de 

desinteresse”.  PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 

Introdução, p.38 Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: 

MEC/SEF, 1997.1 

 

Portanto, observaremos nos alunos a visão que eles têm de si mesmos, a 

forma como essa visão vai se modificando no decorrer do projeto ao longo do ano 

letivo e o perfil que eles delineiam de sua auto-imagem. 

 

Conseqüentemente, na face da auto-estima deste nosso trabalho, 

queremos mostrar o movimento dos alunos no projeto e ratificar, ou não, uma 

aprendizagem significativa no processo. A descrição será configurada e tecida a 

partir dos fragmentos de realidade em cada momento da observação e da 

investigação.  Por meio da fenomenologia pretendemos desvendar a experiência 

vivida, aquilo que o aluno pensa sobre si, manifestado pela fala, pelas palavras 

escritas, gestos e atitudes.  

No decorrer das aulas do Projeto Letramento - Números em Ação, 

procuraremos verificar aspectos relativos à auto-estima. Consideramos que um 

aluno mostra auto-estima elevada quando apresenta a maioria dos indicadores 

abaixo relacionados: 

� Reivindica direitos 

� Sorri com freqüência 

� Pede para ler 

� Levanta o braço 

� Intervém, perguntando quando está com dúvida 

� Participa, achando-se capaz de tentar, sem medo de errar 

� Aceita o desafio, sem medo de errar 

� É falante 

                                                 
1  PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN.  Introdução aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. 



� É desinibido 

� É animado 

� É alegre 

� Cuida da aparência 

� É questionador 

� É amoroso 

� É comunicativo 

� É confiante em si mesmo 

� Relaciona-se com facilidade com os demais 

� É disposto 

� Contesta o pensamento do colega 

� Argumenta 

� Manifesta que sabe resolver as atividades 

� É extrovertido 

� É solidário 

� Aceita a si mesmo 

� Aceita o próximo 

� Supera obstáculos 

� Tem iniciativa 

� Tem amor-próprio 

� Gosta de si mesmo 

� É responsável 

 

Consideramos, por outro lado, que o aluno mostra baixa auto-estima 

quando demonstra atitudes contrárias dos indicadores acima relacionados, 

evidenciando além desses indicadores: 

� Desatenção 

� Violência 

� Carência 

� Apatia 

� Tristeza 

� Preguiça 

� Desinteresse 

 

11..55..55..22  AA  iinncclluussããoo  ddiiggiittaall  

 



A faceta da inclusão digital no Projeto Letramento tem como objetivo 

promover competências básicas de informática, visando ao desenvolvimento da 

autonomia do aluno na utilização eficiente do computador nas suas tarefas 

cotidianas.  Acredita-se que a inclusão digital pode ajudar a transformar as vidas 

e a realidade das populações mais carentes, e para tal, o acesso à informática 

deve ser propiciado na escola pública. A intenção maior da inclusão digital nas 

escolas públicas estaduais é promover o desenvolvimento social e a cidadania.  

 

Por meio do Projeto Números em Ação, os alunos poderão se comunicar, 

trocar idéias, gerar conhecimento coletivo, ser incluídos digitalmente. A produção 

cooperativa é um fator de motivação para o aprendizado e, conseqüentemente, 

para a construção da inteligência coletiva.  

 

Todas as promessas do projeto nos pareciam extremamente interessantes 

e chamaram a nossa atenção para o modo como foram concebidas e as 

possibilidades que apresentavam.  

 

 Segundo dados do PROJETO COMPUTADOR PARA TODOS, do Governo 

Federal, divulgados pela mídia e  disponíveis em 

http://www.computadorparatodos.gov.br/noticias/20051128_011, e do COMITÊ 

GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, disponíveis em 

http://www.nic.br/imprensa/releases/2005/rl-2005-07.htm 2, através da pesquisa 

realizada pelo Instituto Ipsos-Opinion em 2005, mais da metade dos brasileiros 

(55%) nunca utilizou um computador e 67,76% jamais entrou na Internet. 

Portanto, a exclusão digital é real. 

 

Entretanto, o sentido exato da desigualdade digital não está tanto nos 

números e estatísticas, mas no processo de transição para o desenvolvimento de 

uma nação. A redução desses números é condição indispensável para que a 

                                                 
1  PROJETO COMPUTADOR PARA TODOS.Disponível em: 

http://www.computadorparatodos.gov.br/noticias/20051128_01. Acesso em 10 jan 2008. 
2  COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Disponível em 

http://www.nic.br/imprensa/releases/2005/rl-2005-07.htm. Acesso em 10 jan 2008. 
 
 



economia digital funcione no país e proporcione o desenvolvimento com mais 

igualdade e justiça social. 

 

Assim, a Inclusão Digital é concebida também com vistas ao papel 

constitutivo do desenvolvimento do país, tendo como meta propiciar mais 

igualdade, diminuindo gradativamente o abismo que se aprofunda entre os que 

têm e os que não têm acesso às facilidades da era digital.  Entendemos que é 

preciso levar o conhecimento a todos os setores da economia. O conhecimento é 

um bem e sua multiplicação passa inevitavelmente pela ampliação do acesso às 

novas tecnologias.  

 

No decorrer das aulas do Projeto Letramento - Números em Ação, 

procuraremos verificar aspectos relativos à inclusão digital. Consideramos que 

um aluno está incluído digitalmente quando apresenta a maioria dos indicadores 

abaixo relacionados: 

� Sabe ligar o computador 

� Conhece os programas que o computador oferece 

� Sabe utilizar as ferramentas do sistema operacional 

� Trabalha com arquivos e pastas de diferentes extensões 

� Sabe salvar e localizar os arquivos 

� Utiliza principalmente o editor de textos, efetua cálculos, 

gerencia listas em planilhas, edita apresentações, cria e edita 

desenhos e figuras, conversa on-line, cria e recebe mensagens 

via WEB, etc. 

 
À vista disso, entendemos que o Projeto Letramento - Números em Ação 

assume um papel importante dentro da escola pública, e é por isso que queremos 

pesquisá-lo.  Captar e entender a reação dos alunos que estão sendo incluídos 

digitalmente no Projeto Letramento - Números em Ação é um interessante 

quebra-cabeça que nos desafia!  

 

11..55..55..33  AA  aapprreennddiizzaaggeemm  mmaatteemmááttiiccaa  

  



A Matemática é produto da cultura humana, e no Projeto Letramento - 

Números em Ação, é apresentada como um instrumento de leitura, interpretação 

e compreensão do mundo. É trabalhada na direção da ampliação da competência 

de agir matematicamente na resolução de situações complexas, mobilizando e 

relacionando conteúdos, habilidades e recursos diversos, transformando as aulas 

de recuperação e reforço de Matemática em aprendizagem prazerosa e eficiente. 

 

Nessa acepção, o projeto propõe que transformações concomitantes 

ocorram: o aluno se expressar e entender melhor o mundo ao mesmo tempo em 

que aprende Matemática.  Para que isso seja possível, os conteúdos e as 

atividades didáticas a serem desenvolvidos levam em conta objetivos de ensino 

e de aprendizagem expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Matemática.  

 

Com essa configuração, o Projeto Letramento - Números em Ação propõe 

em suas apostilas1, a cada aula, os objetivos de ensino para o professor no 

ambiente de trabalho e os objetivos de aprendizagem para os alunos. Para 

concatenar as atividades didáticas com os objetivos de ensino e de 

aprendizagem, os conteúdos estão divididos em: conceituais, procedimentais e 

atitudinais.  

  

11..55..55..33..11  O Trabalho com o Cálculo  

  

O Recorte didático na travessia 
 
 

  De acordo com a Apostila Números em Ação, “o cálculo é o foco do 

trabalho a ser desenvolvido nas aulas. [...] É considerado uma competência 

                                                 
1  Apostila Números em Ação – Fase I e II - Secretaria de Estado da Educação – FDE – DTI – GIP – 

Gerência de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação: 2004.  
Apostila Números em Ação – Fase I e II - Secretaria de Estado da Educação – FDE – DTI – GIP – 
Gerência de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação: 2005. 



vinculada a todos os conceitos matemáticos da educação básica, não sendo 

possível ‘fazer Matemática’ na sala de aula sem ele”. 1  

 

A garantia do desenvolvimento da confiança e da capacidade de calcular 

pelo aluno é estabelecida conjeturando-se situações diversas que exploram 

vários aspectos e formas de cálculo. Para tanto, são empregados cálculos 

mentais, estimados e com calculadoras, na apresentação e resolução de 

desafios. Ficam por conta das aulas multimídia as técnicas operatórias 

convencionais das quatro operações fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Essas aulas multimídia têm caráter analítico, não sendo 

um mecanismo de repetição fatigante.  

 

  Todas as possibilidades de cálculo, cuidadosamente planejadas, têm como 

objetivo propiciar aos alunos o desenvolvimento de princípios, conceitos, 

habilidades, estratégias e processos para torná-los mais preparados para 

interpretar o mundo à sua volta. Da mesma forma, a variedade de situações 

didáticas propostas visam o aprendizado com sentido para o aluno. 

 

  Nessa proposta, o processo de construção do conhecimento matemático e 

o fazer didático andam emparelhados. De conformidade com a apostila, “as 

seqüências didáticas foram planejadas baseadas na concepção de que um 

conceito matemático não é elaborado de uma vez e para sempre pelos alunos; o 

que ocorre são sucessivas aproximações, organizações e reorganizações de 

conceitos, em um processo de ação, formulação e validação do conhecimento”2. 

Isso significa ação e reflexão permanente por parte dos alunos. Significa também 

que o Projeto Letramento - Números em Ação voltado ao ensino de Matemática 

pode caracterizar a justiça curricular, promovendo princípios de igualdade, com 

reconhecimento de diferenças entre os alunos.  

                                                 
1  Informação extraída da Apostila “Números em Ação”, p. 6-11.  Governo do Estado de São Paulo. 

Secretaria de Estado da Educação – SEE/ Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE. São 
Paulo, 2004. 

 
2  Informação extraída da Apostila “Números em Ação”, p. 10.  Governo do Estado de São Paulo. 

Secretaria de Estado da Educação – SEE/ Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE. 
São Paulo: 2004. 

 



 

 Para nós, pesquisadores do Projeto Letramento - Números em Ação, 

capturar as demonstrações dos efeitos derivados do tratamento diferenciado em 

função da peculiaridade da defasagem com cálculo de cada aluno é um 

importante aspecto que pretendemos contemplar na descrição fenomenológica 

desta dissertação. Informações coletadas por meio de conversas informais, 

observação in loco na aula e entrevistas podem evidenciar a implicação dessa 

metodologia nos alunos pesquisados. 

  

11..55..55..44  OO  qquuee  éé  oo  LLeettrraammeennttoo  DDiiggiittaall??  

  

Para entendermos o termo Letramento Digital no contexto da 

educação brasileira, vamos perpassar pelo cenário educacional brasileiro dos 

últimos 30 anos. 

 

No Brasil, o conceito de alfabetização sofreu uma progressiva extensão no 

decorrer dos anos. Entre 1960 e 1980, era considerado alfabetizado o indivíduo 

que  fosse capaz de ler, escrever um bilhete simples e exercer uma prática de 

leitura e escrita mais elaborada para atender às necessidades de mercado. 

 

Entretanto, a partir de 1980, começou a surgir nas mais diversas 

sociedades  a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e 

de escrita mais avançadas e complexas. Nessa época, muitos artigos e livros 

foram publicados sobre esse tema, e vários programas de alfabetismo funcional e 

letramento, assim como de avaliação do nível de competência em leitura e escrita 

da população foram operacionalizados em diversos países.  

 

Em 1990, o IBGE1, seguindo recomendações da UNESCO2, passou a 

divulgar índices de analfabetismo funcional, tomando como base não a auto-

avaliação dos respondentes, mas o número de séries escolares concluídas. Pelo 

                                                 
1  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/. 

Acesso em 10.05.2007. 
2  UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Disponível em 

http://www.unesco.org.br/. Acesso em 30.06.2006. 



critério adotado, eram analfabetos funcionais1 as pessoas com menos de 4 anos 

de escolaridade.  

 
O termo Letramento surgiu nos anos 80 no Brasil para nomear fenômenos 

distintos daquele denominado alfabetização, segundo SOARES, M.2  Para a 

UNESCO in FONSECA, M.C.F.R. (org) (2004:92)3: 

 “[...] o letramento propriamente dito, assume várias formas: no 

papel, na tela do computador, na TV, nos pôsteres e símbolos. 

Aqueles que usam o letramento o fazem por concessão – mas 

aqueles que não podem usá-lo são excluídos de muitas formas de 

comunicação no mundo atual”. UNESCO, 2003 

 

Segundo COSTA, S.R. (2000:15)4, os termos “letramento e alfabetização 

podem, às vezes, interpenetrar-se, como na concepção paulofreiriana ampla de 

alfabetização”. 

 

Para SOARES, M. (2003)5, a diferença fundamental entre alfabetização e 

letramento consiste: “[...] no grau de ênfase empregada nas relações entre as 

práticas sociais de leitura e de escrita e a aprendizagem do sistema de escrita”. 

 

Concluindo, o Letramento Digital consiste na utilização da TIC por 

professores e alunos como apoio ao desenvolvimento de ações voltadas à 

superação da defasagem de leitura, produção de texto e cálculos matemáticos. 

Pretende-se o fortalecimento do trabalho em grupo com a vivência de uma nova 

concepção de ensinar e aprender. O Projeto Letramento - Números em Ação 

aplica o letramento digital operando com um conjunto de práticas em contextos 

                                                 
1   Analfabeto Funcional: pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever algo simples, ainda não tem as 

habilidades necessárias para viabilizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
2  SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
3  FONSECA, C.F.R (org). Letramento no Brasil: habilidades matemáticas: reflexões a partir do 

INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: Instituto Paulo 
Montenegro, 2004. 

4  COSTA, S.R. Interação e Letramento Escolar: uma (re) leitura à luz vygotskiana e bakhtiniana. Juiz de 
Fora: Ed. UFJF, 2000. Musa Editora, S.Paulo. 

5  SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
 SOARES, M. Multiple facets of literacy and initial reading instruction. Rev. Bras. Educ.,  Rio de 

Janeiro,  n. 25,  2004.  Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782004000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17  Mar  2007.  Pré-publicação. doi: 
10.1590/S1413-24782004000100002 



específicos, utilizando a TIC para suprir a defasagem do aluno nas séries iniciais 

do Ciclo II do Ensino Fundamental1.  

 

No decorrer das aulas do projeto, procuramos, portanto, afinar nossa 

observação na pesquisa para evidenciar possíveis ganhos oriundos do 

Letramento Digital, exibindo o grau de autonomia dos alunos na confecção das 

tarefas matemáticas por meio do computador e a condição de independência para 

utilizar as ferramentas do Office, Internet, etc, com vistas à inclusão digital. 

  

11..55..55..44..11  QQuuaall  aa  rreellaaççããoo  ddaa  mmaatteemmááttiiccaa  ccoomm  oo  lleettrraammeennttoo??  

  

No momento atual, o nível de alfabetização funcional da população é 

medido pelo PNAD2. O PNAD - Pesquisas Nacionais por Amostragem de 

Domicílios define que, após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo 

não só deverá ter  aprendido a ler, escrever e calcular,  mas também deverá 

saber fazer uso da leitura, da escrita e das habilidades matemáticas. 

 

Nos países desenvolvidos, o termo letramento já vinha sendo usado há 

algum tempo. Nesses países, as habilidades matemáticas já eram consideradas 

na própria definição de letramento.  Assim, no Brasil, segundo FONSECA, 

M.C.F.R. (2004)3: 

 “[...] as habilidades matemáticas vêm sendo consideradas no 

estabelecimento de indicadores de alfabetismo funcional. A 

crescente sofisticação das demandas de leitura e escrita a que o 

sujeito deve atender para ser considerado funcionalmente 

alfabetizado inclui as habilidades matemáticas. O que se considera 

como habilidade matemática foi a capacidade de mobilização de 

conhecimentos associados à quantificação, à ordenação, à 

                                                 
1  Ciclo II corresponde à  5.ª ,  6.ª , 7.ª e 8.ª séries do Ensino Fundamental. 
2  PNAD - Pesquisas Nacionais por Amostragem de Domicílios. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2006/default.shtm. 
Acesso em 10.05.2007 

3  FONSECA, C.F.R (org). Letramento no Brasil: habilidades matemáticas: reflexões a partir do 
INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: Instituto Paulo 
Montenegro, 2004. 

 
 
 



orientação e suas relações, operações e representações na 

realização de tarefas ou na resolução de situações-problema.” 

FONSECA, M.C.F.R. (2004:11) 

 

Assim, considerando a crescente diversificação e sofisticação das 

demandas de leitura e escrita, e tendo em vista a ampliação das perspectivas de 

escolarização do brasileiro, o INAF incluiu na medição do alfabetismo funcional as 

habilidades matemáticas. Tal medida revela uma concepção ampliada da prática 

de letramento que leva em conta não apenas a leitura e escrita, mas também o 

papel social da matemática, que consiste na capacidade de compreender e 

operar com noções e representações matemáticas envolvidas em situações 

cotidianas. 

 

As situações cotidianas envolvem operações mais simples ou mais 

complexas, tanto de leitura e escrita quanto de matemática. O que as caracteriza 

são tarefas que não requerem muita especialização, ou seja, tarefas que qualquer 

pessoa deveria poder realizar com autonomia.  Esta é exatamente a proposta do 

Projeto Letramento -  Números em Ação: construir o letramento matemático, 

apropriando-se de novas maneiras de calcular.  

 
Assim, em 2002, o INAF1 contemplou as habilidades matemáticas 

estabelecendo níveis de alfabetismo funcional, tal como procedeu no tratamento 

das habilidades de leitura e escrita.  O teste do INAF é aplicado nos anos pares e 

divulga os índices da pesquisa por meio do site http://www.ipm.org.br. Utilizando 

um instrumento composto de questões matemáticas e informações para compor o 

perfil dos entrevistados, tais como sexo, idade, grau de instrução, renda pessoal e 

familiar, o indicador trouxe grande riqueza de dados e correlacionou fenômenos e 

fatores, assim como exibiu elementos importantes para a compreensão do 

alfabetismo funcional.  

 

O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF / Brasil – foi 

publicado anualmente entre 2001 e 2005, enfocando alternadamente habilidades 



de leitura/escrita em 2001, 2003 e 2005, e habilidades matemáticas em 2002 e 

2004. Ao finalizar esses estudos em cinco anos, o INAF aperfeiçoou sua 

metodologia de classificação com a introdução da TRI – Teoria da Resposta ao 

Item. Essa técnica estatística é utilizada em estudos internacionais semelhantes 

aos realizados pela OECD2 e UNESCO3, como também é empregada em testes 

nacionais do SAEB4.   

 

Na nossa pesquisa, interessa-nos cotejar os níveis de alfabetismo 

matemático, apontados pelo INAF com os descritores das questões escolhidas na 

Avaliação Eletrônica, que, apesar de diferentes, apresentam pontos comuns 

significativos de letramento matemático, isto é, por meio dos níveis de alfabetismo 

do INAF podemos estabelecer se a avaliação contempla os conteúdos 

necessários e desejáveis de letramento matemático para que o aluno seja 

considerado matematicamente alfabetizado. 

 

A Figura 1 a seguir apresenta os números relativos ao alfabetismo 

matemático, divulgados em 2002, explicitando os níveis de alfabetismo funcional.  

Posteriormente, as Figuras 2 e 3, respectivamente, mostram um balanço 

divulgando os resultados dos últimos cinco anos que evidenciam habilidades de 

leitura/escrita e habilidades matemáticas.   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da 

ONG Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e 
Informação: Instituto Paulo Montenegro, 2004. 

2  OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
3  UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
4  SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAF 
2º  INDICADOR NACIONAL DE ALFABETISMO FUNCIONAL  
[AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA] 
aplicada em brasileiros entre 15 a 64 anos   
DEZEMBRO 2002 
 
 
HABILIDADE MATEMÁTICA: capacidade de mobilização de conhecimentos associados à 
quantificação, à ordenação, à orientação, e a suas relações, operações e representações, 
na realização de tarefas ou na resolução de situações-problema.  



Entrevistador 

���� propôs situações de leitura, análise e cálculo  
���� recorreu à manipulação de suportes conhecidos da população 
em geral, tais como calendário, cédulas e moedas, folhetos de 
propaganda, jornal, mapa, e aparelhos de medida  

Entrevistado 
���� para executar as tarefas, lançou mão de recursos à sua 
disposição durante a entrevista (lápis, papel, calculadora) 

 

         Resultados:                  analfabetismo matemático  ..............................   3% 
                                                alfabetismo matemático – nível 1.................... 32% 
                                                alfabetismo matemático – nível 2 ................... 44% 
                                                alfabetismo matemático – nível 3 ................... 21% 
Legenda: 

1.analfabetismo matemático ���� Não domina habilidades matemáticas mais simples, 

como ler o preço de um produto em um anúncio ou anotar um número de telefone ditado. 

2.alfabetismo matemático – nível 1 ���� Acerta as tarefas de leitura de números de uso 
freqüente em contextos específicos: preços, horários, números de telefone, instrumentos 
de medidas simples (relógio, fita métrica). 

3.alfabetismo matemático – nível 2 ���� Domina completamente a leitura de números 

naturais e é capaz de ler e comparar números decimais que se refiram a preços, contar 
dinheiro e fazer troco. Resolve situações envolvendo operações de adição e subtração, 
com valores em dinheiro, e mesmo situações que recaiam em uma multiplicação, quando 
não conjugada com outras operações. A maioria recorre à calculadora. É capaz de 
identificar a existência de relação proporcional direta entre preço e quantidade, e de 
relação proporcional inversa entre número de prestações e o valor da prestação. 

4. alfabetismo matemático – nível 3 ���� Tem capacidade de adotar e controlar uma 

estratégia na resolução de problemas que demandam a execução de uma série de 
operações. Demonstra familiaridade com representações: mapas, tabelas e gráficos.                                                                                            

 
Figura 1 – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional.  Alfabetismo Matemático - Fonte INAF 
 
 
 
 

INAF / BRASIL – Letramento  

Habilidades de Leitura / Escrita 

 



 

Figura 2 – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Fonte INAF 

 

INAF / BRASIL – Letramento  

Habilidades de Matemática 

 

 

Figura 3 – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Fonte INAF 

 

 

 

11..55..66  CCoommoo  oo  aalluunnoo  aapprreennddee  ee  pprroodduuzz  ccoonnhheecciimmeennttoo  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  

ccoommppuuttaaddoorr??  

  

Expor como o aluno aprende e produz conhecimento usando computador, 

de acordo com MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V.1 (1989: 37), consiste em analisar 

uma descrição ingênua do aluno e descrever revelando a essência ou a estrutura 

dessa experiência.  

                                                 
1  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. A pesquisa Qualitativa em Psicologia: Fundamentos e 

Recursos Básicos. São Paulo: Editora Moraes/EDUC, 1989. 



 

Conhecendo e compreendendo o que o aluno relata, podemos atrelar suas 

formas de representação à realidade vivida tecendo uma rede de significações 

que forma um sentido de como ocorreu a aprendizagem. 

 

Interessa-nos saber como a construção do conhecimento está relacionada 

com a qualidade da interação no processo de aprendizagem, como cita 

VALENTE, J.A. (1999)1, e as concepções de conhecimento, de acordo com 

MACHADO, N. J. (2002)2.  

 

Interessa-nos também saber como as novas tecnologias na educação 

podem gerar resultados positivos ou negativos para a aprendizagem e produção 

de conhecimento, segundo tratam os autores MORAN, J.M. (1994) (2000)3, 

ALMEIDA, F.J. (1998) (2000)4 e ALMEIDA, M.E.B. 

(1997),(1998),(2000),(2001),(2002), (2005)5 . 

11..55..77  CCoommoo  aa  tteeccnnoollooggiiaa  ppeerrmmeeiiaa  oo  aammbbiieennttee  eessccoollaarr  ee  pprrooppiicciiaa  nnoovvaass  

ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm??  

  

 Interpretar como a tecnologia permeia o ambiente escolar e propicia novas 

possibilidades, considerando as falas e depoimentos de alunos e professores e 

tendo em vista as percepções que apreendemos no processo de pesquisa, 

remete-nos a concepções de diversos autores que abordaram a fenomenologia e 

                                                 
1  VALENTE J. A. Análise de Diferentes Tipos de Software Usados na Educação. Em "O computador na 

sociedade do conhecimento". org. José Armando Valente. Campinas, SP: UNICAMP/NIED.1999. 
1  VALENTE, J. A. Diferentes abordagens de educação a distância. Coleção Série Informática na 

Educação. 1999 - TV Escola. Disponível em : http://www.proinfo.gov.br. Acesso em jan.2006. 
2    MACHADO, NJ. Epistemologia e Didática :As concepções de conhecimento e inteligência e a prática 

docente. 5. ed. São Paulo: Ed. Cortez, 2002. 
3  MORAN, J. M. Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento. Revista Brasileira de 

Comunicação – INTERCOM, v.17, n.2, São Paulo, p.38-49, jul/dez. 1994. 
 MORAN, J.M."Mudanças na comunicação pessoal", 2ª ed, Paulinas, 2000. 
4  ALMEIDA, F. J. Educação e Informática: os computadores na escola. Coleção Polêmicas do Nosso 

Tempo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998.  
 ALMEIDA, F.J. (Org.). Projeto NAVE – Educação a distância – Formação de professores em ambientes 

virtuais e colaborativos de aprendizagem. PUC/SP, São Paulo. 2001. 
5  ALMEIDA, M. E. B. Pedagogia de projetos e integração de mídia. Disponível em: 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt5.htm . Acesso em 26/09/2005.  
 ALMEIDA, M. E. B. Conhecimento, aprendizagem e prática pedagógica com o computador. 1997. 

Resumo In Anais do SBIE’97. São José dos Campos, SP, Sociedade Brasileira de Computação. 
 ALMEIDA, M. E. B. O computador na escola: contextualizando a formação de professores. São Paulo: 

Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, PUC-SP. 2000. 
 ALMEIDA, M. E. B. Educação, projetos, tecnologias e conhecimento. São Paulo: Ed. PROEM, 2002. 



educação representadas neste trabalho, especialmente MERLEAU-PONTY M. 

(1999)1, MARTINS, J. e FARINHA, M.F.S. e DICHTCHEKENIAN, B.(1984)2, 

MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V.(1989)3, MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V.; 

ESPÓSITO, V.H.C.(1997)4, e FREIRE, P.(2005)5,  APPLE, M.W.(1982)(2001)6, 

GIROUX, H.(1983), (1997)7, MORAN, J.M.(1994, (2000)8 DAMASIO. M. J.(2006)9, 

PARASKEVA, J.J. e OLIVEIRA, L.R.(2006)10,  SEN, A.(2000)11 e JONASSEN, 

D.H.(2006)12 , MORAN, J.M.(1994), (2000)13 , ALMEIDA, F.J.(1998),(2001)14 e 

ALMEIDA, M.E.B.(1997), (1998),(2000),(2001),(2002), (2005)15. Compor um 

quadro de possibilidades a partir desses autores, compatível com os dados 

                                                                                                                                                    
 ALMEIDA, M. E. B. Educação a Distância na Internet: Abordagens e Contribuições dos Ambientes 

Digitais de Aprendizagem. Artigo publicado em: Educação e Pesquisa. Revista da Faculdade de 
Educação da USP. São Paulo: v.29, n.2, jul./dez.2003. 

1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
   MERLEAU-PONTY, M. Ciências do homem e fenomenologia. São Paulo: Saraiva, 1973. 
2  MARTINS, J. e FARINHA, M.F.S. e DICHTCHEKENIAN, B. Temas Fundamentais da Fenomenologia. 

São Paulo: Editora Moraes, 1984. 
3  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. Pesquisa Qualitativa em Psicologia – Fundamentos e Recursos 

Básicos. São Paulo: EDUC, 1989.  
4  BICUDO, M.A.V. e ESPÓSITO, V.H.C. Joel Martins...Um seminário avançado em fenomenologia. São 

Paulo, EDUC, 1997. 
5  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

6    APPLE, M.W. Ideologia e Currículo - São Paulo, Ed. Brasiliense, 1982.  
APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.)  Escolas Democráticas - São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 

7  GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas. 1997. 
GIROUX, H. Pedagogia Radical. São Paulo: Cortez e A.A., 1983. 

8   MORAN, J. M. Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento. Revista Brasileira de 
Comunicação – INTERCOM, v.17, n.2, São Paulo, p.38-49, jul/dez. 1994. 

  MORAN, J.M."Mudanças na comunicação pessoal", 2ª ed, Paulinas, 2000. 
9  DAMASIO. M. J .Tecnologia e Educação – As tecnologias da Informação e da Comunicação e o 

processo Educativo. Vega. Portugal. 2006. 
10  PARASKEVA, J.J. e OLIVEIRA, L.R. Currículo e Tecnologia Educativa  Portugal: Edições Pedago Ltda. 

2006. 
11  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia da Letras, 2000. 
12  JONASSEN, D.H. Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver o pensamento crítico nas 

escolas. Portugal: Porto Editora. 
13   MORAN, J. M. Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento. Revista Brasileira de 

Comunicação – INTERCOM, v.17, n.2, São Paulo, p.38-49, jul/dez. 1994. 
  MORAN, J.M."Mudanças na comunicação pessoal", 2ª ed, Paulinas, 2000. 
14   ALMEIDA, F. J. Educação e Informática: os computadores na escola. Coleção Polêmicas do Nosso 

Tempo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998.  
  ALMEIDA, F.J. (Org.). 2001. Projeto NAVE – Educação a distância – Formação de professores em 

ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem. PUC/SP, São Paulo. 
15   ALMEIDA, M. E. B. Pedagogia de projetos e integração de mídia. Disponível em: 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt5.htm. Acesso em 26/09/2005. 
  ALMEIDA, M. E. B. (1997). Conhecimento, aprendizagem e prática pedagógica com o computador. 

Resumo In Anais do SBIE’97. São José dos Campos, SP, Sociedade Brasileira de Computação. 
  ALMEIDA, M. E. B. (2000). O computador na escola: contextualizando a formação de professores. São 

Paulo: Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, PUC-SP.  
  ALMEIDA, M. E. B. Educação, projetos, tecnologias e conhecimento. São Paulo: Ed. PROEM, 2002. 
  ALMEIDA, M. E. B. (2003). Educação a Distância na Internet: Abordagens e Contribuições dos 

Ambientes Digitais de Aprendizagem. Artigo publicado em: Educação e Pesquisa. Revista da 
Faculdade de Educação da USP. São Paulo: v.29, n.2, jul./dez.2003. 

 



revelados na pesquisa, parece-nos uma tarefa desafiadora e conclusiva  que traz 

a essência desta pesquisa.  

 

 Enfim, partindo do problema apresentado, nosso objetivo é compreender 

como alunos e professores vivenciam e utilizam o computador como instrumento 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem e quais as impressões e 

representações produzidas nesses sujeitos, advindas dessa experiência. 

Alicerçados em HUSSERL, E.(1982), MERLEAU-PONTY, M.(1999),  e de obras 

de autores que abordaram a questão da Fenomenologia, buscaremos a essência 

que se manifesta nas descrições ou discursos dos alunos e professores e 

articularemos a visão dos alunos com a dos professores recorrendo à totalidade 

de relações significativas. Interpretaremos os sentidos e significações dos 

fenômenos abrangendo o cenário em que a pesquisa foi realizada, o pensamento 

dos alunos e professores sobre si, sobre a escola, sobre a aprendizagem, sobre o 

Projeto Letramento Números em Ação. Interpretaremos também aspectos 

relativos a auto-estima, a inclusão e letramento digital e aprendizagem 

matemática. Interessa-nos saber como o aluno aprende e produz conhecimento 

com as novas tecnologias na educação e os resultados dessa aprendizagem e 

produção de conhecimento. 

 

 Prosseguimos esta dissertação apresentando no Capítulo II, nossa revisão 

bibliográfica dos temas e leituras realizadas e o referencial teórico do caminho 

metodológico para a investigação fenomenológica requerido nesta pesquisa.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  -   CAPÍTULO  II 
  

RReevviissããoo  BBiibblliiooggrrááffiiccaa  

RReeffeerreenncciiaall  TTeeóórriiccoo  

  

  

  

 
 

 

1. RReevviissããoo  BBiibblliiooggrrááffiiccaa 

 

 A revisão bibliográfica aqui apresentada se refere aos temas e leituras 

realizados durante este estudo. Ela abasteceu-nos para a empreitada requerida 

nesta pesquisa.  

 

 Equacionando o direito social e democrático da educação, entendendo a 

educação como prática da cidadania, percebemos a necessidade de se repensar 

a dimensão pedagógica da capacidade de ensinar, a relação professor-aluno, a 

gestão democrática, a democratização do saber. Os professores, sendo 

“construtores de sentido, porque, fundamentalmente somos construtores de nós 



mesmos”, como cita CORTELLA. M. S.(2002)1, devem refletir sobre o sentido 

social concreto do que fazem e para quem fazem. Devem, sobretudo, analisar 

como o conhecimento se interpõe nas questões escolares.  

 

 Muitas reformas educacionais já foram propostas, mas a educação 

brasileira pouco tem se desenvolvido nas suas formas, nas suas instituições e 

nas suas funções culturais. Percebemos que nenhuma reforma educacional 

proporcionou uma mudança ou melhoria expressiva na educação brasileira: 

continuamos com os velhos e conhecidos problemas da evasão, do 

analfabetismo funcional, da má qualidade da formação do professor, entre outros.   

 

 Segundo GADOTTI, M. (1999: 3)2, “pela primeira vez a educação tem a 

possibilidade de ser determinante sobre o desenvolvimento”, pois a escola trabalha 

fundamentalmente com o conhecimento e estamos justamente na era do 

conhecimento. Isso indica uma possibilidade determinante sobre o desenvolvimento do 

país face à posição potencial favorável para as ações e os objetivos que o desenvolvimento 

requer.  Entretanto, adverte o autor que para isso não basta apenas modernizar a escola; é 

preciso transformá-la profundamente.  

 

 No Brasil, o tema da autonomia da escola “encontra suporte na própria 

Constituição promulgada em 1988”, menciona GADOTTI, M. (1994:7)3. Ela institui 

a democracia participativa, estabelece o pluralismo de idéias, concepções 

pedagógicas e a gestão democrática do ensino público.  

 

 Entretanto, para se transformar, a escola precisa fazer a sua própria 

inovação. Não bastam apenas os dispositivos legais. Inovar demanda projeto 

novo e consistente. “A tarefa de melhorar nosso sistema educacional, dinâmico e 

                                                 
1  CORTELLA, M. S.. A Escola e o Conhecimento (fundamentos epistemológicos e políticos). 9. ed. São 

Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 2002. 
2  GADOTTI, M. A Filosofia para Crianças e Jovens e as Perspectivas Atuais da Educação. Congresso 

Internacional de Filosofia com Crianças e Jovens. Conselho Internacional para a Investigação Filosófica 
com Crianças. IX Encontro Do Icpic - Centro de Convenções “Ulysses Guimarães”. 1999. Disponível 
Em:http://www.Paulofreire.Org/Boniteza.Htm. Acesso Em 15 Mai 2007. 

 
 
3  GADOTTI, M. Escola Cidadã. 3. ed. Coleção Questões da Nossa Época. São Paulo. Cortez: 1994. 



complexo, exige atuação em múltiplas dimensões e decisões fundamentadas, 

seguras e criativas”,  menciona  Pedro Paulo Poppovic no prefácio  do livro 

Aprendendo com projetos1 de ALMEIDA F.J. e FONSECA JR. F. M.(2000:5)2.  

 

 Para ALMEIDA F.J. e FONSECA JR. F. M.(2000: 12),  a escola precisa 

construir coletivamente um sólido plano pedagógico dentro das linhas diretivas da 

educação para a cidadania, criatividade, vivência democrática e liberdade.   Citam  

ALMEIDA F.J. e FONSECA JR. F. M.(2000: 16)3: 

 “A informática aplicada à Educação tem funcionado como instrumento 

para a inovação. Por se tratar de uma ferramenta poderosa e muito 

valorizada pela sociedade, facilita a criação de propostas que ganham logo 

a atenção de professores, coordenadores, diretores, pais e alunos”. 

 

 O uso das tecnologias de informação e comunicação pode imprimir na 

educação tanto a "modernização" como a "mudança", cita também ALMEIDA, F.J.  

(2003)4. Televisão, DVD, dispositivos de som, redes de computadores, 

laboratórios de informática, acesso à Internet, recursos multimídia e projetores 

multimídia representam a infra-estrutura que caracteriza a modernização. No 

entanto, “inovar, nem sempre significa mudar”, alerta ALMEIDA.  A mudança 

pedagógica depende de outros fatores e geralmente decorre de uma urgência de 

novos paradigmas educacionais.  

  

 Assim, sob a ótica da globalização, diversas instituições de ensino estão 

procurando se moldar para fazer frente às novas demandas e à formação de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho, cada vez mais seletivo e 

excludente. Para que a escola caminhe nessa direção e conserve sua vocação 

democrática combinada com a diversidade social e cultural, é necessário que ela  

redimensione o seu currículo, como um artefato político que interage com a 

                                                 
1  PEDRO PAULO POPPOVIC, Secretário de Educação a Distância da Secretaria de Educação a 

Distância. Brasília: Ministério da Educação, SEED: 2000. 
2  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Aprendendo com Projetos. Série de Estudos. ProInfo. 

Secretaria de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
3  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Projetos e Ambientes Inovadores. Série de Estudos. ProInfo. 

Secretaria de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
4  ALMEIDA, F.J.  2003. Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação. Disponível em: 

http://www.eproinfo.mec.gov.br. Acesso em 01 nov. 2005. 



ideologia, a estrutura social, a cultura e o poder,  conforme expõe APPLE, 

M.W.(1982)1 em seu livro Ideologia e Currículo.    

 

 A inovação na área curricular traz  implicações mais complexas.  Segundo  

GOODSON, I. (1995)2, no processo de produção de um currículo coexistem lado 

a lado fatores lógicos, epistemológicos e intelectuais, e determinantes sociais, 

como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, além de necessidades de 

legitimação, controle e dominação. A precisão de mudança no currículo advém 

principalmente da globalização e pode ser justificada de diversos modos. Novas  

demandas de profissionais para o mercado de trabalho com o aparecimento de 

novos setores e novas formas de emprego, o impacto de novas tecnologias sobre 

o sistema produtivo substituindo parte do trabalho humano pelo das máquinas, as 

mudanças na ideologia e na forma de pensamento são alguns dos fatores. 

 

Ao mesmo tempo, advertem APPLE, M.W.(1982)3 e FREIRE, P.(2006)4  

que a educação não é um empreendimento neutro. Ciente ou não, um educador 

está sempre enredado em uma ação política. Lembra-nos ainda APPLE que a 

complexidade da divisão de pessoas, seja por ordem econômica, cultural ou de 

conhecimento institucionalizado, advém também dos espaços educacionais 

enquanto mecanismos de preservação e distribuição cultural e econômica. Antes, 

o embasamento de controle era predominantemente centrado na economia. Hoje, 

pode ser situado no acúmulo do conhecimento. Ou seja, quando não se permite o 

acesso ao conhecimento, limita-se a oportunidade do indivíduo. E esse  é um 

fator determinante para a escola mudar e repensar o seu papel.  

 

 O mundo globalizado da economia e os avanços tecnológicos impõem 

cada vez mais a alta qualificação. Os países que não se adequarem rapidamente 

às novas exigências correrão o risco de se deparar com a defasagem social, 

                                                 
1  APPLE, M.W. Ideologia e Currículo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982.  
2   GOODSON, I. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
3  APPLE, M. W. Ideologia e Currículo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982. 
4  FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47.ed. São Paulo: 

Cortez, 2006. 



econômica e cultural. A educação é então o caminho para o desenvolvimento 

sustentável e para a ampliação da empregabilidade. 

 

 Ao mesmo tempo em que se requer alta qualificação, categorias do senso 

comum estabelecem conexões com o poder econômico e cultural e operam de 

forma camuflada, como investimentos econômicos e psicológicos, para impedir 

que qualquer desordem altere a ordem institucional. Essas categorias de senso 

comum são na verdade técnicas de controle e manipulação a serviço da divisão 

social do trabalho e do controle econômico e cultural. Para APPLE, M.W. e 

BEANE, J.(2001)1, a consciência crítica é o meio pelo qual é possível desvendar 

razões e intenções dos objetivos ideológicos e políticos, e ao mesmo tempo 

promover a atividade emancipatória consciente de professores e alunos. Fazer da 

escola local democrático  é possibilitar reflexão e ação críticas como  parte de um 

projeto social essencial para propiciar conhecimento emancipador para os alunos, 

conforme acrescenta nessa mesma linha de pensamento GIROUX, H.(1997)2. 

 

 No Brasil, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – C.N.I.(2005)3 

apresentou para o período 2007/2015 o Mapa Estratégico da Indústria. 

Desenhado com ampla participação empresarial para ter permanência, 

independente de mudanças governamentais, esse mapa traduz o pensamento da 

indústria brasileira e busca o compromisso com a sociedade em torno de uma 

estratégia para o desenvolvimento do país. Em outras palavras,  significa dizer 

que a C.N.I., por meio de suas relações de poder, determinará o rumo do 

desenvolvimento, ditando prioridades que estão atreladas à gestão estratégica da 

indústria brasileira.  

 

 A educação é considerada um dos pilares desse mapa estratégico, pois a 

indústria a tem como fonte de crescimento e base para elevação da 

produtividade. A competitividade industrial se apóia principalmente em  valores e 

                                                 
1  APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.). Escolas Democráticas. São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 
2  GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem.  Porto 

Alegre: Artes Médicas. 1997. 
3  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Mapa Estratégico da Indústria: 2007 – 2015. Brasília: 

CNI/DIREX, 2005. 121 p.  ISBN 85-88566-53-2. 
 



inovações, e para tal, prioriza a disseminação de conhecimentos em grande 

escala e amplo acesso à TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação. Cita a 

C.N.I. que, com elevada competição e contínuas mudanças tecnológicas, a 

educação básica do Ensino Fundamental e Ensino Médio tem papel fundamental 

para o desenvolvimento das empresas e de uma economia competitiva. Para 

alcançar esse objetivo, ressalta a necessidade de uma gestão de qualidade nas 

escolas e de melhoria na formação e remuneração dos professores.  

 

 Conforme citam APPLE, M.W.(1982)(2001)1, FREIRE, P.(1997)(2005)2, 

GIROUX, H.3,  MOREIRA, A . F.(1994)4, GOODSON, I.(1995)5, FORQUIN, J.C6. e 

demais autores, o exemplo da C.N.I. evidencia como as organizações industriais 

atuam como forças centrípetas em torno da educação para moldar os sujeitos à 

demanda do mercado. O projeto de desenvolvimento está atrelado aos futuros 

trabalhadores que ingressarão no mercado de trabalho.   Nesse sentido, de forma 

camuflada, tolhem-se as liberdades dos indivíduos uma vez que o ensino precisa 

estar voltado essencialmente para a demanda apresentada, ocorrendo, por 

conseqüência, uma hipertrofia na oferta de cursos, diminuindo as possibilidades 

das pessoas. Dessa forma, quem está determinando o projeto de 

desenvolvimento são as indústrias, e para tal, elas estão desenhando um quadro 

de crescimento e progresso voltado para o papel instrumental da liberdade, mas 

que nem sempre contempla a heterogeneidade das pessoas, sendo capaz de 

causar privações e limitações se analisadas na abordagem ética, de acordo com 

SEN, A. (2000)7.  

 

 Se de um lado, tudo isso exposto nos parece um quadro desalentador, de 

outro, abre-nos algumas perspectivas. O uso das tecnologias requerido pela 

                                                 
1  APPLE, M.W. Ideologia e Currículo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982.  

APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.). Escolas Democráticas. São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 
2  FREIRE, P.. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
3  GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem.  Porto 

Alegre: Artes Médicas. 1997. 
GIROUX, H.Pedagogia Radical. São Paulo: Cortez e A.A., 1983. 

4  MOREIRA, A. F. Currículo, Cultura e Sociedade. 2. ed. - São Paulo: Cortez, 1994. 
5  GOODSON, Ivor.Currículo: Teoria e História  Capítulo 1 – Currículo: A Invenção de uma Tradição. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 
6  FORQUIN, J.C. Escola e Cultura. Introdução – Currículo e Cultura. Porto Alegre: Ed.Artes Médicas. 
7  SEN, A. Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. 



C.N.I.1 e por outros setores produtivos pode trazer avanços significativos no 

sistema educacional. Os computadores como ferramentas cognitivas se 

constituem num dos objetivos da educação, o de promover o pensamento 

crítico, criativo e complexo dos alunos. Segundo JONASSEN. D.H. (2006)2,  

eles auxiliam no desenvolvimento das competências pois desenvolvem o 

pensamento significativo ao mesmo tempo em que envolvem e implicam o 

pensamento crítico e lógico de forma integrada. Poderão, portanto,  propiciar à  

educação um salto de qualidade, uma mudança na prática escolar, atingindo ao 

mesmo tempo o almejado desenvolvimento sustentável e  a promoção das 

pessoas em agentes,  explica SEN, A.(2000:26)3:  

“Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente 

moldar o seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser 

vistos, sobretudo como beneficiários passivos de engenhosos programas 

de desenvolvimento. Existe, de fato, uma sólida base racional para 

reconhecermos o papel positivo da condição de agente livre e sustentável 

– e até mesmo o papel positivo da impaciência construtiva”. 

  

Completando,  PARASKEVA, J.J. e OLIVEIRA, L.R.(2006)4 colocam que a 

abundância de computadores tem interferência direta na forma de viver, nos 

relacionamentos, na economia e em todos os setores da sociedade. Mencionam 

que  o importante é perceber como as TICs vão contribuir para arquitetar, 

aperfeiçoar e desenvolver uma pedagogia crítica que analise, censure, examine e 

julgue com firmeza um currículo multiculturalista. 

 

Seguindo esse entendimento, as tecnologias podem dar inteligibilidade aos 

fenômenos e propor serviços, tratando das questões pedagógicas, éticas, 

humanistas, estéticas e sociais no contexto escolar. SCHWARTZ, G.1 emprega o 

termo  “emancipação digital” para explicar como os computadores podem estar a 

serviço da educação e da cidadania.  Para ele, a emancipação digital equivale a  

                                                 
1  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Mapa Estratégico da Indústria: 2007 – 2015. Brasília: 

CNI/DIREX, 2005. 121 p.  ISBN 85-88566-53-2. 
2  JONASSEN, D.H. Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver o pensamento crítico nas 

escolas.  Portugal: Porto Editora, 2006. 
 
3  SEN, A. Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. (p.26) 
4  PARASKEVA, J.J. e OLIVEIRA, L.R. Currículo e Tecnologia Educativa Portugal: Edições Pedago Ltda. 

2006. 



“ser dono da própria decisão”. Significa decidir o que fazer, como fazer e por que 

fazer algo no mundo virtual.  Exemplificando, SCHWARTZ  esclarece que  ser 

emancipado quer dizer ter consciência entre meios e fins,  ou seja,  não ser 

apenas incluído em um programa ou em um parâmetro que vem de terceiros.   

 

A emancipação digital prevista no projeto educativo visa transformar a 

escola burocrática existente em uma outra escola: autônoma, liberta e 

independente para atuar no mundo, nos moldes de FREIRE, P(2006)2.  Ela ocorre 

numa ação de confiança do sujeito em si mesmo, pela criação da sua verdade  

enquanto homem de vocação para “ser mais”, conforme descreve FREIRE, 

P.(1997)3. 

 

Nessa linha de pensamento, entendemos também que a emancipação 

digital faz homens como seres de busca com vocação para se humanizarem, pois 

traz combinações indispensáveis para o desvelamento da realidade e 

desenvolvimento do poder de captação e compreensão do mundo. Junta  

argumentos utilitaristas e de qualidade de vida visando ao aumento da 

oportunidade de viver bem e com segurança, de acordo com a visão tanto de 

FREIRE. P.(2005)4 quanto de SEN, A.(2000)5.  

 

A escola prepara para a emancipação digital quando ela promove respeito 

às diferenças, trabalha a favor da pluralidade, da diversidade, da tolerância, da 

identidade cultural e da cidadania plural. Além disso, MORIN, E.(2000)6 traz 

contribuições generosas para repensarmos a educação, sistematizando um 

conjunto de reflexões, rejuntando ciências e humanidades que servem como 

ponto de partida para esses temas.  E dessa forma, “[...] A escola sai do seu 

casulo, do seu mundinho e se torna uma instituição onde a comunidade pode 

                                                                                                                                                    
1  SCHWARTZ, G., coordenador do Projeto  Cidade do Conhecimento da USP, Entrevista concedida na 

Internet para o site  Aprender Virtual, http://www.aprendervirtual.com.br. Acesso em 20.05.2007. 
2  FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 
3  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
4  FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
5  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia da Letras, 2000. 
6  MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF.: 

UNESCO, 2000. 
  



aprender contínua e flexivelmente”, afirma MORAN, J M. in ALMEIDA, F. J. e  

ALMEIDA, M. E. B. (2006: 61)1. 

 

Segundo ALMEIDA, F. J. (2006:94)2, trata-se de utilizar o recurso 

tecnológico de forma humanizada, dirigindo o olhar para os pleitos mais urgentes 

da sociedade,  mobilizando ações e diminuindo a exclusão social. Os recursos 

tecnológicos, especialmente os computadores,  podem dar um acrescentamento 

aos limites daquilo que o aluno consegue aprender por meio de um tratamento 

diferenciado de ensino. Podem também fazer com que o professor transforme a 

coisa trivial em coisa rica.  

 

Diante desse panorama complexo da visão de vários autores,  a escola 

precisa ver e entender as tecnologias como elementos imprescindíveis que dão 

um tom ao cenário maior da educação no mundo globalizado, oportunizando algo 

novo ao ensino e aprendizagem, conforme tratam ALMEIDA, F. J. e ALMEIDA, M. 

E. B.(2006)3 no empreendimento  Liderança, Gestão e Tecnologias: para a 

melhoria da educação no Brasil, parceria PUC-SP/Microsoft.   

 

Considerando todos esses fatos e princípios, esta pesquisa visa analisar o 

projeto da escola pública estadual paulista, que quer utilizar a eficácia do 

ambiente informatizado, com o uso da Internet, CD Rom e outros suportes 

tecnológicos, chamado Projeto Letramento - Números em Ação4  para alunos com 

defasagem em cálculos nas séries iniciais do Ciclo II do Ensino Fundamental. 

Trata-se de uma proposta de ensino e aprendizagem  e inclusão digital, com uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, que alcança efeito com 

comprometimento social e pressupõe a diminuição  da exclusão social. Ao 

eliminar as causas da defasagem de aprendizagem, proporcionando acesso à 
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tecnologia informacional, promove o desenvolvimento humano e contribui para o 

êxito da sociedade com enfoque nas liberdades essenciais da humanidade, 

conforme   exemplarmente   tratam    FREIRE, P. (1997)(2005)(2006)1  e SEN, 

A.2. 

 

Os últimos dados divulgados do PROJETO COMPUTADOR PARA 

TODOS3, do Governo Federal, e do COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO 

BRASIL4 referentes a julho / agosto de 2006 revelam a dimensão da exclusão 

digital no país. Segundo a pesquisa, no Brasil, a proporção média de domicílios 

em que há computadores é de apenas 19,63%, sendo 24,19% na região sudeste.  

A proporção de domicílios que dispõem de Internet  é de 14,49%, sendo 18,74% 

na região sudeste. A proporção de indivíduos que já utilizaram um computador  é 

de 45,65%, ficando a maior proporção de 49,22% também na região sudeste. A 

proporção de indivíduos que já acessaram a Internet  é de 33,32% e de 36,89% 

na região sudeste. A pesquisa mostra, portanto,  que mais  da metade dos 

brasileiros (54,35%) nunca usou um computador e 66,68% jamais acessou a 

Internet. Ela expõe a realidade da exclusão digital. O projeto Letramento - 

Números em Ação  foi concebido também para cumprir o papel de reduzir os 

índices de exclusão.  

 

Entretanto, o exato sentido da desigualdade digital não está tanto nos 

números e estatísticas, mas no processo de transição para o desenvolvimento de 

uma nação. A redução desses números é condição indispensável para que a 

economia digital funcione no país e proporcione o desenvolvimento com mais 

igualdade e justiça social. Essa é uma tarefa que compete à escola e depende de 

políticas públicas eficazes para reverter esse quadro, pois as tecnologias são um 

“instrumento político de ação educativa”, explica ALMEIDA, F.J.(2006)5.  

                                                 
1  FREIRE, P.. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 
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FREIRE, P.. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
FREIRE, P.. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.  
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Além da exclusão digital, a rede estadual de ensino tem hoje um 

contingente de alunos que apresentam defasagem significativa na apropriação da 

leitura e da escrita nas séries iniciais do Ciclo II do Ensino Fundamental, assim 

como de efetuar cálculos com operações básicas de matemática. Trata-se então 

de aplicar a educação de qualidade, no sentido de FREIRE, P.(2005)(2006)1,2, 

como uma das formas sociais para a prática da liberdade e como um bem 

produzido  e necessário para concretizar a  vocação humana de ser mais.  

 

Para FREIRE P. (2005)3, “aprender  é uma descoberta criadora, pois 

ensinando se aprende e aprendendo se ensina”. Somos  de parecer  que o   

Letramento Digital é uma via de acesso para a autonomia.  

 

A tecnologia adequadamente empregada pode oportunizar a igualdade de 

tratamento interno, o reconhecimento individualizado do sujeito e da identidade 

cultural, a igualdade na realização de saída e a inserção na vida fora da escola, 

conforme mencionam TORRES, C. A. & BURBULES, N. (2004)3.  

 

Entretanto, o uso do computador como recurso, por si só, não garante a 

excelência da aprendizagem, prevê VALENTE, J.A.(2002)4. Por sua vez, o ensino 

do docente,  principalmente no ambiente informatizado,  exige comprometimento, 

do qual nasce autêntica mediação entre educador e educando  para que se possa 

estabelecer politicamente a real comunicação da aprendizagem entre pessoas 

com alma, sentimentos e emoções, desejos e sonhos. E competências. 
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““DDee  mmooddoo  ggeerraall,,  ttooddaa  aa  

iinntteennççããoo  ddee  ccoommpprreeeennssããoo  éé    

ccoommoo  uumm  oollhhaarr  ddiirriiggiiddoo  aa  uummaa  eessttrreellaa::    

bbuussccaammooss  ppoorr  eellaa,,  oorriieennttaammoo--nnooss  ppoorr  eellaa,,    

mmaass  nnããoo  ppooddeemmooss  eeffeettiivvaammeennttee  ttooccáá--llaa,,    

aallccaannççáá--llaa  ccoomm  aass  mmããooss””..  

  

MMAACCHHAADDOO,,    NN..JJ..  

  iinn  BBIICCUUDDOO,,  MM..  AA..  VV..  ((22000000::1111))11  

 

 

                                                                                                                                                    
aprendizagem, Editado por Maria Cristina Joly, São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, 2002. pp. 15-37. 
Depto. Multimeios e Nied, Unicamp & Ced, PucSP. 

1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 



 

 

 

 

 

2. RReeffeerreenncciiaall  TTeeóórriiccoo  

 

 O homem, no progresso de sua própria história procura o sentido da vida, 

de si mesmo e do mundo. Nessa busca de conhecimentos, numerosos caminhos 

se mostram como possibilidades de apreensão da realidade, com base em estilos 

filosóficos diversos. Um dos caminhos metodológicos para a investigação é a 

fenomenologia, que se originou como um movimento na filosofia, sendo aplicada, 

posteriormente, às ciências humanas.  

 

 Assumir esse referencial implica não simplesmente compreendê-lo 

enquanto uma maneira de pesquisar, mas significa fundamentalmente, 

compreendê-lo enquanto um pensar que fundamenta um “ver” o mundo, pensar 

esse que necessariamente tem que fazer sentido e expressar clareza para o 

pesquisador, não se tratando apenas de um entendimento intelectual.   

 

 Começamos  então por falar dessa corrente filosófica, relacionada ao 

aspecto em que está focada esta pesquisa, que consiste em  compreender  as 

transformações ocasionadas com a entrada da TIC1 na área pedagógica da EE 

Prof.ª Maria Pastana Menato, a partir das investigações  feitas acerca do 

pensamento do aluno sobre si próprio, sobre a aprendizagem e a produção de 

conhecimento com o uso do computador, e acerca do pensamento dos 

professores a respeito dos alunos e da escola  através de seus testemunhos e 

suas declarações escritas.  

 

  

  

                                                                                                                                                    
 
1  TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 



  

  

  

  

22..11  FFeennoommeennoollooggiiaa::  vveerrtteennttee  ffiilloossóóffiiccaa    

 

CHIZZOTTI, A.(1991)1, explica que o estudo científico dos fenômenos 

educativos, psicológicos, sociais e lingüísticos que consistia  em um método-

padrão, foi válido até metade do séc. XX. Assim, a corrente iniciada com o francês 

AUGUSTE COMTE (1798-1857)2, o positivismo3, que defendia o conhecimento 

das causas e efeitos dos chamados “fatos”, como sendo o suficiente para todo o 

entendimento científico, perdeu sua força. O sistema filosófico de COMTE 

apresentava impropriedades para o estudo do Homem. O Empirismo Lógico se 

distanciava dos problemas do homem. Seria possível então, utilizar o método 

científico, como se emprega nas ciências da natureza, para dizer o que 

acontecerá com as pessoas ou com os grupos sociais? 

 

Assim, a partir da metade do séc. XX, o campo de pesquisa  foi ampliado, 

bem como as técnicas e os instrumentos de pesquisa, tomando-se o modelo 

experimental como um padrão sobre o qual são feitas as análises e discussões 

dos fundamentos e da concepção da realidade subjacente a ele. 

 

A fenomenologia, método retomado e investigado minuciosamente por 

HUSSERL, E.4, ganhou consistência procurando estudar os significados da 

                                                 
1         CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
2  AUGUSTE COMTE (1798-1857), Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Comte. Acesso em 30 nov.2006. Filósofo francês, concebe a criação 

de uma ciência social e uma política científica, acreditando que a ciência permitia um desenvolvimento mais apurado do espírito humano. Considerava o 

Positivismo como a fase final do progresso da maneira como as idéias humanas são percebidas. Para desenvolver esse sistema procurou fundar a 

Sociologia e estudou as ciências abstratas. 

3  POSITIVISMO: considera conhecimentos rigorosamente articulados submetidos às verificações empíricas e comprovados. Supõe que o mundo está 

definitivamente constituído e regido por leis invariáveis e constantes, que podem ser apreendidas, verificadas e previstas. Introduzindo-se técnicas, 

edificando-se instrumentos e aprimorando procedimentos  de experimentação ciosamente lapidados assegura-se a objetividade do conhecimento, o 

critério,  o rigor, coerência e relevância do saber científico. Resumidamente esse modelo que predominou até um passado recente pode ser condensado 

em: 1- hipótese de explicação de fatos observados; 2- verificação da  hipótese (coleta e análise de dados; 3 - previsão de leis que regem os fenômenos 

observados e dedução para outros fenômenos; e, 4 - dedução de outros fenômenos.  

4  EDMUND GUSTAV ALBRECHT HUSSERL (1859 -1938). Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Husserlo_Edmund. Acesso em 30 nov.2006. Filósofo 

alemão, fundador da Fenomenologia, propôs  um modo radicalmente novo de observar os objetos, examinando de que forma nós, em nossos diversos modos 

de ser intencionalmente dirigidos a eles, de fato os constituímos, para distinguir da criação material de objetos ou objetos que são mero fruto da imaginação. 



experiência humana.  KANT, E.1,  aborda a fenomenologia em Crítica da Razão 

Pura2. Com a Fenomenologia do Espírito, em 1807, HEGEL3, introduziu o termo 

na tradição filosófica. No entanto, foi no início do nosso século que a 

fenomenologia se afirmou como uma linha de pensamento, com HUSSERL, E4. 

 

HUSSERL, E., utilizou o nome antigo de fenomenologia, imprimindo-lhe um 

novo significado. “Ocupando-se detidamente de Kant, veio-lhe a idéia da 

fenomenologia como filosofia transcendental, como idealismo transcendental e a 

idéia da redução fenomenológica”, menciona Walter Biemel na introdução in 

HUSSERL, E. (p.12). A Idéia da Fenomenologia5, que constitui o núcleo de Cinco 

Lições, é um escrito muito significativo na evolução de HUSSERL. Traduz o seu 

empenho em levar a cabo uma crítica da razão e exprime todo o seu 

pensamento, oferecendo uma clara exposição da redução fenomenológica e  da 

idéia fundamental da constituição dos objetos na consciência. Numa parte desses 

manuscritos especifica HUSSERL:  

“O que nas minhas ‘Investigações Lógicas’6 se designava como 

fenomenologia psicológica descritiva concerne à simples esfera das 

vivências, segundo o seu conteúdo incluso. As vivências são do eu que 

vive, e nessa medida referem-se empiricamente a objectividades da 

natureza. Mas, para uma fenomenologia que pretende ser gnosiológica, 

para uma doutrina da essência do conhecimento (a priori), fica desligada a 

referência empírica. Surge assim uma fenomenologia transcendental, que 

foi efectivamente aquela que se expôs em fragmentos, nas ‘Investigações 

Lógicas’”. HUSSERL, E. (Edições 70:p.13-14) 

 

Então, fenomenologia para HUSSERL: 

                                                 
1  IMMANUEL KANT OU EMANUEL KANT (1724 —1804), filósofo prussiano, último grande representante 

do Iluminismo, publicou "Crítica da Razão Pura", livro muito  influente da moderna filosofia. 
2  CRÍTICA DA RAZÃO PURA (1781),  livro mais lido e mais influente da filosofia da KANT 
3  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770 - 1831) filósofo alemão que introduziu um sistema para 

compreender a história da filosofia e do mundo, chamado geralmente dialética. Escreveu Fenomenologia 
do Espírito (1806). 

4  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. ISBN 972-44-0373-4. 
5  A IDÉIA DE FENOMENOLOGIA. HUSSERL, E.. Lisboa: Edições 70. ISBN 972-44-0373-4. 
6  ‘Investigações Lógicas’ consiste na fenomenologia transcendental exposta em fragmentos. “‘As 

Investigações Lógicas’ fazem passar a fenomenologia por psicologia descritiva (embora fosse nelas 
determinante o interesse teórico-cognoscitivo). Importa porém, distinguir esta psicologia descritiva, e, 
claro, entendida como fenomenologia empírica da fenomenologia transcendental. [...] O que nas minhas 
‘Investigações Lógicas’ se designava como fenomenologia psicológica descritiva concerne à simples 
esfera das vivências, segundo o seu conteúdo incluso. As vivências são vivências do eu que vive, e 
nessa medida referem-se empiricamente a objectividades da natureza.” in HUSSERL, E. Edições 70.  



“é a doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da 

essência do conhecimento.  [...] Num primeiro momento , duvida-se de se 

uma tal ciência é em geral possível. [...] No entanto, esta é uma dificuldade 

meramente aparente.” […] a tarefa da fenomenologia, ou antes, o campo 

da suas tarefas e investigações, não é uma coisa trivial como se apenas 

houvesse que olhar, simplesmente abrir os olhos. Já nos casos primeiros e 

mais simples, nas formas ínfimas do conhecimento, se propõem à análise 

pura e à pura consideração de essências as maiores dificuldades [...] 

HUSSERL, E. (Edições 70:p.22 e p.33) 

 

Assim, HUSSERL, E., a partir de “Investigações Lógicas” (1901-1902) e 

obras sucessivas, criou uma nova escola filosófica, que incluiria, entre outros 

HEIDEGGER1, e MERLEAU-PONTY2.  

 

HEIDEGGER, em Ser e Tempo3, menciona:  

“[...] deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se 

mostra a partir de si mesmo. È este o sentido formal da pesquisa que traz 

o nome de fenomenologia”. HEIDEGGER, M. (2002:65) 

 

HEIDEGGER,  prossegue em sua filosofia indagando:  

“A pergunta agora é como se deve desformalizar o conceito formal de 

fenômeno e transformá-lo em conceito fenomenológico, e como o conceito 

fenomenológico de fenômeno se distingue do conceito vulgar. O que será 

que a fenomenologia deve “deixar  e fazer ver”? O que é que se deve 

chamar de “fenômeno” num sentido privilegiado? O que, em sua essência, 

é necessariamente tema de uma demonstração explícita? Justo o que não 

se mostra diretamente e na maioria das vezes e sim se mantém velado 

frente ao que se mostra diretamente e na maioria das vezes, mas,  ao 

mesmo tempo, pertence essencialmente ao que se mostra diretamente e 

na maioria das vezes a ponto de constituir o seu sentido e fundamento.” 

HEIDEGGER, M. (2002:66). 

 

FAZENDA, I.(1989:63)1, interpretando a fenomenologia de HEIDEGGER, 

explica a intenção do filósofo na reeducação dos olhos e reorientação do olhar no 

método fenomenológico. Menciona que “compreender deixa de ser visto como um 

                                                 
1  HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Parte I. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999 
3  SER E TEMPO. HEIDEGGER, M.  Parte I. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 



modo de conhecer, para ser visto como um modo de ser – o ser que existe como 

modo de compreender”.  

 

 Na  compreensão de MERLEU-PONTY,M.(1999)2:  

“A fenomenologia é o estudo das essências [...]. É também uma filosofia 

que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 

compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

“facticidade”. [...] É a ambição de uma filosofia que seja uma “ciência 

exata”, mas é também um relato do espaço, do tempo, do mundo “vividos”. 

É a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, 

[...]”MERLEAU -PONTY,M.(1999:1). 

 

Assim, a fenomenologia tem compreensões e abrangências diversas para 

os filósofos. Todos eles porém, conservam o caráter fenomenológico na sua 

filosofia, e produzem artifícios inventivos e criativos pela sua metodologia nas 

áreas da psicanálise, educação, sociologia, entre outras. De acordo com 

CAPALBO, C., em todas essas ciências, a fenomenologia: 

 “[...] se preocupará em descrever os modos pelos quais meu corpo, a 

existência dos outros, a existência do mundo, aparecem em minha 

experiência. Ela tem, em todos esses exemplos, procurado descrever a 

maneira concreta e original de como meu corpo, os outros e o mundo 

pertencem à minha experiência.” CAPALBO, C. (p.34)3: 

 

22..22  AA  eettiimmoollooggiiaa  ddaa  ppaallaavvrraa    ffeennôômmeennoo  

 

Segundo MARTINS, J. e  BICUDO, M.A.V. (1989: 21)1:  

“o significado de fenômeno vem da expressão grega fainomenon e deriva  

do verbo fainestai que quer dizer mostrar-se a si mesmo. Assim, 

fainomenon significa aquilo que se mostra, que se manifesta. Fainestai é 

uma forma reduzida que provém de faino, que significa trazer à luz do dia. 

Faino provem da raiz Fa, entendida como fos, que dizer luz, aquilo que é 

brilhante. Em outros termos, significa aquilo onde algo pode tornar-se 

                                                                                                                                                    
1  FAZENDA, I (org). Metodologia da Pesquisa Educacional. 2 ed.São Paulo: Cortez, 1989 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
3  CAPALBO, C. Fenomenologia e Ciências Humanas: Uma nova dimensão em Antropologia, História e 

Psicanálise. São Paulo: J.Ozon Editor. (sem citação do ano da publicação). Biblioteca PUC-SP. 



manifesto, visível em si mesmo. A expressão fenômeno tem o significado 

de aquilo que se mostra em si mesmo, o manifesto. Fainomena ou 

fenomena são o que se situa à luz do dia ou que pode ser trazido à luz.”   

 

22..33  FFuunnddaammeennttaaççõõeess  ddaa  FFeennoommeennoollooggiiaa  ppaarraa  aa  ccoommpprreeeennssããoo  ddoo  

hhoommeemm  eemm  ssuuaass  mmúúllttiippllaass  ddiimmeennssõõeess..  

 

Entendemos pelo que foi exposto, que não existe um único método 

fenomenológico, mas sim uma atitude, um caráter. Há uma maneira de ser, 

proceder ou agir humano, na aproximação e no trato, para apreender o que se 

mostra.  

 

O método fenomenológico descritivo, tem como finalidade a descrição do 

fenômeno, tal como ele se apresenta.  O “real deve ser descrito, não construído 

ou constituído”, cita MERLEAU-PONTY,M.(1999:5). Epistemologicamente2, 

contrapõe-se à visão de sujeito e objeto disjuntos; ao contrário, considera-os 

como correlacionados, já que a consciência é sempre intencional.  

 

Há, portanto, uma relação sujeito-objeto. Um não pode existir sem o outro. 

Segundo DARTIGUES, A. (2000):  

“O princípio da intencionalidade é que a consciência é sempre 

“consciência de alguma coisa”, que ela só é consciência estando dirigida-

para um objeto (sentido de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser 

definido em relação com a consciência, ele é sempre objeto-para-um-

sujeito”. DARTIGUES, A. (2000:24)3: 

Isso é sinal de que o objeto só encerra seu sentido de objeto para uma 

consciência.  A essência do objeto é sempre a expressão de um conceito tendo 

em vista uma significação, sem a qual não se estabeleceria uma lógica para se 

falar do objeto, nem de uma natureza, idéia ou sentido do objeto. Quer  dizer  que 

as essências não têm existência alguma fora da ação consciente que as 

dispõe.Eis porque,  a fenomenologia, vai estimar o sentido que o espírito oferece 

                                                                                                                                                    
1  MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos. 

São Paulo: Moraes, 1989. 
2  EPISTEMOLOGIA: estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultado das ciências já constituídas e 

que visa a determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance dos objetivos desses. 
3  DARTIGUES, A.O que é a Fenomenologia? 3. ed. São Paulo: Editora Moraes, 2000 



aos objetos do mundo, que pode inclusive, depender da liberdade do espírito para 

caracterizá-los.  

 

Assim, a fenomenologia centrada no homem, especificamente na análise 

do significado e no grande valor da experiência humana, consiste na 

compreensão do viver. O ponto inicial da investigação fenomenológica é a 

pesquisa dos fenômenos humanos, considerados como vividos e experienciados. 

Afinal, o homem é um “doador de sentidos” ao mundo, sendo capaz de intuir, ter 

intencionalidades, dar sentido às coisas.  

 

FAZENDA, I (1989)1, explica que a pesquisa fenomenológica indica 

portanto, um retorno a essa totalidade do mundo vivido, por um caminho que não 

se restringe a uma descrição passiva. Ao contrário, o método se dá 

simultaneamente, com a tarefa de interpretação, que consiste em pôr a 

descoberto os sentidos menos aparentes. Dessa forma, a pesquisa 

fenomenológica parte da compreensão do nosso viver, e é através da reflexão 

que ocorre a apropriação do nosso ato de existir, através de uma crítica aplicada 

às obras e atos – uma interpretação dos símbolos2 dessas obras e atos. 

 

22..44  OO  SSeennttiiddoo  ddaa  CCoonnssttrruuççããoo  ddoo  CCoonnhheecciimmeennttoo  

  

 O sentido da construção do conhecimento, é entendido como aquele 

edificado ao longo da vida, construído pelo sujeito.  De acordo com BICUDO, M. 

A. V.(2000, p.18)1, PIAGET, J., aborda conhecimento como sendo algo construído 

pelo sujeito, em uma relação sujeito-objeto indissociável: "[...] conhecimento, em 

todos os níveis, é uma relação dinâmica. É intrinsecamente relacionado e 

dependente de estruturas do organismo.” 

 

Para compreender como se  desenvolve o conhecimento na realidade 

criada e construída, faz-se necessário perceber a interligação dessa realidade 

com o mundo que faz sentido para o sujeito, somado à sua historicidade, 

                                                 
1  FAZENDA, I (org). Metodologia da Pesquisa Educacional. 2 ed.São Paulo: Cortez, 1989 
2  “SÍMBOLOS: estrutura de significação em que um sentido direto, primário, literal, designa por acréscimo 

outro indireto, secundário figurado que não pode ser entendido senão através do primeiro” in FAZENDA, 
I.(1989:64). 



significações imputadas, e compartilhamento da realidade transitória. Desvendar 

a trama, verdadeira rede de significações, consiste em olhar os diferentes 

momentos de forma reflexiva, para transcender cada etapa com o devido 

esclarecimento, comparando e registrando o acrescentamento conseguido na 

observação. 

 

A concepção de construção do conhecimento, apoiada na teoria 

construtivista da corrente piagetiana, segundo BICUDO, M. A. V. (2000:19)2,  

colabora com alguns significados relevantes da pesquisa fenomenológica. Cita 

ainda BICUDO que, embora essa epistemologia seja alvo de críticas: “[...] 

nenhuma discorda de que conhecimento seja atividade, dinâmica e relação 

indissociável estabelecida entre sujeito e objeto ou, como alguns preferem, eu e 

mundo.”  

 

A Figura 1, a seguir, apresenta a construção do conhecimento primado na 

percepção, indicando que o conhecimento esta voltado para a realidade, não 

ocorre dissociado dela e é dialético. A Figura 2, mostra esse entendimento do 

conhecimento edificado ao longo da vida, a partir da compreensão da realidade. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 
2  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 



Figura 1 - 

Percepção 



                                

Figura 2 – sentido da construção do conhecimento edificado ao longo da vida 



LINCOLN & GUBA1, segundo BICUDO, M. A. V. (2000), fazem uma rica 

abordagem sobre o alcance e a compreensão da realidade e conhecimento. Nela,  

expõem com nitidez o entendimento sobre o significado de realidade objetiva, 

realidade percebida, realidade construída e realidade criada versus 

conhecimento. Segundo LINCOLN & GUBA, in BICUDO:   
  

22..44..11..    RReeaalliiddaaddee  oobbjjeettiivvaa  

2.4.1.1 Há uma realidade tangível; 

2.4.1.2 Experienciá-la leva ao conhecimento da realidade  

2.4.1.3 Há realidade física, temporal e social 

2.4.1.4 Investigação caminha para pontos convergentes 

 

22..44..22..    RReeaalliiddaaddee  ppeerrcceebbiiddaa 

2.4.2.1 Há uma realidade mas não se pode conhecê-la plenamente 

2.4.2.2 É apreciada apenas de posições particulares --» percepções  

2.4.2.3 Percepção é uma visão parcial incompleta de algo, contudo, real e 

passível de diferentes interpretações quando vista de diferentes 

perspectivas 

2.4.2.4 Cada percepção permite um número limitado de partes do todo 

(diferente da concepção de percepção trabalhada por  HUSSERL2 

e MERLEAU-PONTY3) 

 

22..44..33..  RReeaalliiddaaddee  ccoonnssttrruuííddaa 

2.4.2.1 Há uma realidade construída na mente dos indivíduos (duvidosa) 

2.4.2.2 Se houver a realidade, nunca a conheceremos 

2.4.2.3 Há infinitas concepções possíveis e realidades múltiplas 

2.4.2.4 A verdade deve ser concebida como consenso  

2.4.2.5 É necessário mais do que consenso, pois há obstáculos externos 

que limitam aquilo sobre o que se concorda -» o acordo com 

grupo determina a verdade admitida. 

 

22..44..44..  RReeaalliiddaaddee  ccrriiaaddaa 

2.4.4.1 Não há uma realidade  

22..44..44..22  Entendida como função de ondas estacionárias  

22..44..44..33  Realidade provável. É atualizada, criada e torna-se real quando 

há a ação de um observador. Trata-se de criá-la tirando-a do 

estado potencial  

                                                 
1  LINCOLN, Y. & GUBA, E.G. Naturalistic inquiry. Londres, Sage Publications Inc. 1985, 0.82 ss, in 

BICUDO, M. A. V. (2000) 
2  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. 
3  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999.(p.18) 



 

No nosso trabalho faz significado o aspecto  tratado na realidade 

percebida, construída e criada. No entanto, a  nossa descrição é fruto e obra  da 

realidade construída a partir da realidade  percebida. Nossa descrição é criada e 

edificada  pela tecedura  dos fragmentos de realidade em cada momento da 

observação e da investigação.   

 

Alicerçamos  e esclarecemos esse entendimento,  com base na obra de 

HUSSERL, E.(Edições 70)1, e MERLEAU-PONTY (1999)2, e de demais autores 

que abordaram a questão da Fenomenologia como Joel Martins, Maria Aparecida 

Viggiani Bicudo,  Creusa Capalbo, A. Dartigues, e Ivani Fazenda. Com esses autores, 

pensamos que podemos desvendar a trama da rede de significações na qual o 

mundo faz sentido para a pessoa, em contato com o outro,  estabelecendo 

conhecimento e realidade. Com este estudo queremos mostrar que o mundo é 

mais naturalmente percebido e entendido a partir da ação, desempenho e 

comportamento do sujeito.  

  

22..55  AA  CCoonnssttrruuççããoo  ddoo  CCoonnhheecciimmeennttoo  ee  aa  CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  RReeaalliiddaaddee  

  

A realidade criada/construída está em atualização permanentemente por 

estar presente na realidade dada. BICUDO, M. A. V.(2000:41), utiliza o termo 

“forma-ação”3 para “explicitar a idéia de uma ação que se presentifica4 no mundo 

como forma, contando, para isso, com os recursos materiais para sua 

corporificação, de maneira que se torna concreta, ficando à disposição como 

realidade dada.” 

O conhecimento se desenvolve na realidade criada e construída; existe 

portanto, uma interligação dessa realidade com o mundo que faz sentido para o 

sujeito. Pelas atividades da percepção, da explicação do percebido e da 

                                                                                                                                                    
 
1  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
3  “forma/ação” é o termo utilizado para explicitar a idéia de uma ação corporificada e concreta na 

realidade dada 
4  A consciência, para Paulo Freire, é a misteriosa capacidade do homem de colocar-se à distância das 

coisas para torná-las presentes; presença que tem o poder de presentificar. Disponível em Disponível 
em <http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/glossario/index.jsp>. Acesso em 30 abr.2006 



compreensão dos significados podemos compreender a rede de significações que 

resultam no conhecimento, conforme ilustra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

FFiigguurraa  33  ––  CCoonnhheecciimmeennttoo  ssee  ddeesseennvvoollvvee  nnaa  rreeaalliiddaaddee 

 

 

 

Assim, uma ação dada na realidade objetiva é algo que não se pode 

mudar, que leva ao conhecimento.  Já a ação que está na realidade 

criada/construída, é algo que está em contínua mudança, em movimento, na 

atividade  da 

percepção 

explicação do percebido 
compreensão das significações 

desenvolvidas 

    

conhecimento 
Sujeito 

cognoscente 

percebe explicita 

 

 



edificação do conhecimento. Para FREIRE, P.(1996)1, os seres humanos e a 

sociedade sempre estiveram se dando, nunca podem se considerar como algo 

acabado. 

 

De acordo com BICUDO M. A. V.(2000),  sujeito cognoscente diz respeito 

ao indivíduo que percebe e explicita suas percepções nos possíveis modos de 

expressões e redes de significações. Na rede de significações, cada nó explicita a 

experiência vivida.  FREIRE, P.(1996), se refere ao ato cognoscente do 

conhecimento como sendo a ação de conhecer, de refletir, de analisar. 

 

Para compreender o Homem na sua totalidade, a investigação 

fenomenológica pesquisa a existência humana por meio das experiências 

vivenciadas. Com olhar reflexivo, desvenda a trama  de significações e explica as 

contínuas mudanças nas frações de realidade na edificação do conhecimento 

humano. Consiste essencialmente na compreensão do viver humano. 

  

22..66  EEssppaaççoo  ee  TTeemmppoo  

 

Para explicitar a idéia de uma ação concreta na realidade dada, no espaço e 

tempo, trabalharemos os significados de MERLEAU-PONTY.  Para o filósofo, o modo de 

compreender o espaço, é estar no espaço e explica: 

“Meu corpo tem poder sobre o mundo quando minha percepção me 

oferece um espetáculo tão variado e tão claramente articulado quanto 

possível, e quando minhas intenções motoras, desdobrando-se, recebem 

do mundo as respostas que esperam’’. MERLEAU-PONTY (1999:337).2  

  

 Na construção de uma rede de significações do sujeito, cada nó representa 

diferentes horizontes à percepção, explicitando a experiência vivida pelo corpo-

próprio. Um máximo de nitidez é percebido na percepção e na ação. Segundo 

BICUDO, M.A.V.(2000:45)3, na situação de compreender o mundo, olhando-o 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo : Paz e 

Terra, 1996. 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999 
 
3  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p.45) 



interrogativamente, vemo-nos num campo perceptivo em que as coisas estão 

ligadas a nós pelo mesmo elo indissolúvel, que revela a profundidade. 

  

 Na perspectiva de MERLEAU-PONTY (1999), o olho é tido como uma 

potência de alcançar as coisas pelo ato de olhar, e o seu movimento é uma 

engrenagem precisa do olhar junto aos objetos que abarca. O movimento do olho 

em direção ao que se vai fixar é um movimento efetuado quando   o “corpo-

próprio” 1 se ancora em certo objeto.  O movimento se mostra como um fenômeno 

de nível, uma vez que todo movimento supõe certa ancoragem em um fundo. 

 

22..77  EEssppaaççoo  GGeeoommééttrriiccoo  

  

  As construções do conhecimento e da realidade, compartilham o mesmo 

movimento. Espaço e tempo tomam parte da ação configurando  a realidade. 

Mais que isso, corpo-próprio, tempo, espaço, movimento, e  ação estão 

imbricados existencialmente, cita BICUDO, M.A.V.(2000). Enfocando a rede de 

significações é necessário desvendar  a construção do conhecimento geométrico 

. Apoiados em um fundo perceptivo onde damos destaque às experiências 

vividas, avançamos nas experiências expressivas e podemos reconhecer atos de 

significação do pensamento. Enfocando como é vivido o sensível no mundo 

virtual, encontramos sentido pois a percepção sempre se forma em torno do 

núcleo sensível afirma MERLEAU-PONTY(1999). 

 Explica BICUDO, M. A. V.(2000)2, que a distância  no tempo (presente, 

passado, futuro) e a distância de espaço, (aqui, ali) são  compreendidos  na 

memória e unificados por sínteses de transição que efetuam a passagem de uma 

percepção à outra, num “continuum”3, sem ligar as perspectivas diretas. Assim, a 

memória é formada, continuamente de um instante ao outro. Em todo ato de 

                                                 
1  “Corpo-próprio” utilizado por  Merleau-Ponty (o corpo próprio ou o corpo encarnado).Explica “O corpo 

não é um objeto. Pela mesma razão, a consciëncia que tenho dele não é um pensamento, quer dizer, 
não posso decompô-lo e recompô-lo para formar dele uma idéia clara. Sua unidade é sempre implícita 
e confusa. [...] Quer se trate do corpo do outro ou do meu próprio corpo, não tenho outro meio de viver 
o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar por minha conta o drama que o transpassa e 
confundir-me com ele.” (MERLEAU-PONTY, p. 269) 

2  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 
3  “continuum”: para a vida toda. 



consciência, existe como fundo um ambiente familiar, que consiste no tempo 

vivido. Além disso, o que se vive no mundo, preenche de sentido as experiências 

de espaço e lugar e a trama da rede é tecida emergindo da vida do sujeito e de 

seu mundo. Em outras palavras, significa dizer que a experiência  vivida, liga o 

sujeito ao mundo dos homens e da natureza, possibilitando  uma ancoragem, que 

é o próprio conhecimento geométrico. 

 

 O mundo vivido preenche de sentido as experiências de espaço e suas 

modalidades como lugar e distância, que dão a significação de em cima, 

embaixo, deste lado, daquele lado, na frente, atrás, longe, perto, aqui, ali, etc. 

Esse aspecto, não deve ser desconsiderado, segundo BICUDO, M.A.V. (2000). 

“Seu valor não é menor do que aquele atribuído ao pensamento objetivo.” Para a 

autora, a abordagem da espacialidade fica melhor entendida e explicada pelos 

dizeres de MERLEAU-PONTY:  

 “Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de 

uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os 

símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência 

é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria 

ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e o seu alcance, 

precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual 

ela é expressão segunda. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo 

sentido de ser que o mundo percebido, pela simples razão de que ela é 

uma determinação ou uma explicação dele”. MERLEAU-PONTY. 

(1999:3)1. 

  

22..88  SSeennttiiddoo  ddaa  IInntteenncciioonnaalliiddaaddee  

  

A intencionalidade, segundo CAPALBO,C.(p.39)2, “é a direção da 

consciência  para alguma coisa. Tudo isto para o que a consciência se dirige é 

objeto. A direção para  algo pode nos levar a pensar que o algo, o objeto, 

permanece numericamente idêntico, mas pode ter aparições múltiplas, à 

consciência.”   

                                                 
1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999 
 
2  CAPALBO, C. Fenomenologia e Ciências Humanas: Uma nova dimensão em Antropologia, História e 

Psicanálise. São Paulo: J.Ozon  (sem citação do ano da publicação). Biblioteca PUC-SP. 



 

HUSSERL, E.1, propôs um modo fenomenológico radicalmente novo de 

observar os objetos, examinando de que forma nós, em nossos diversos modos 

de ser intencionalmente dirigidos a eles, de fato os constituímos. Para o filósofo, 

no ponto de vista fenomenológico, o objeto deixa de ser algo simplesmente 

“externo” e deixa de ser visto como fonte de indicações sobre o que ele é. Assim 

o objeto, torna-se um agrupamento de aspectos perceptivos e funcionais que 

implicam um ao outro sob a idéia de um objeto particular. 

 

De acordo com BICUDO, M. A. V.(2000:72)2, “a pedra angular da 

fenomenologia é a intencionalidade”.  A intencionalidade, é a própria imaginação 

da consciência ao abarcar o que está na circunvisão, pois consiste na ação de 

permanecer atento ao percebido.  

 

A noção de objeto como real,  não é removida pela fenomenologia, mas 

“posta entre parênteses”. É o modo pelo qual consideramos os objetos, na 

relação entre o objeto e aquele que o percebe. Para melhor entender o mundo 

das aparências e objetos, a Fenomenologia busca identificar os aspectos 

invariáveis da percepção dos objetos.  Nessa concepção, HUSSERL, E., propõe a 

reflexão sobre os invariantes, baseada na inteligibilidade, como forma de se 

chegar à essência do fenômeno investigado.  

22..99  AA  AApprreennddiizzaaggeemm  SSiiggnniiffiiccaattiivvaa  

 

 A aprendizagem significativa  na perspectiva construtivista, implica “no 

trabalho simbólico de expressar a parcela da realidade que se conhece”, citam os 

PCN 1.  O aprendizado que o  aluno obtém na escola é  significativo quando é um 

processo de articulação de novos conceitos e noções. Ainda sobre a 

aprendizagem  significativa, os PCN encontramos: 

“Os conhecimentos gerados na história pessoal e educativa têm um papel 

determinante na expectativa que o aluno tem da escola, do professor e de 

                                                 
1  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. 
2  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p.41). 
 
 



si mesmo, nas suas motivações e interesses, em seu auto-conceito e em 

sua auto-estima. Assim como os significados construídos pelo aluno estão 

destinados a ser substituídos por outros no transcurso das atividades, as 

representações que o aluno tem de si e de seu processo de aprendizagem 

também. É fundamental, portanto, que a intervenção educativa escolar 

propicie um desenvolvimento em direção à disponibilidade exigida pela 

aprendizagem significativa.  

Se a aprendizagem for uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma 

representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao contrário, for uma 

experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformar em 

ameaça, e a ousadia necessária se transformará em medo, para o qual a 

defesa possível é a manifestação de desinteresse”. PCN/Introdução, 2000, 

p.382 

  

NOVAK e GOWIN (1984) in JONASSEN, D.H.3, mencionam: [...] “A 

aprendizagem significativa consiste na ancoragem, de forma não arbitrária, de 

novas idéias ou conceitos a conhecimento previamente adquirido”. Ou seja, o 

fator individual mais importante que influi na aprendizagem é o que o estudante já 

sabe. Deve-se ensinar o aluno a partir do conhecimento prévio que  ele já traz.  

 

Assim, para que se tenha o encadeamento das idéias e dos pensamentos 

de uma forma inteligente e crítica é necessário que o estudante adicione 

significado aos itens de informação, inserindo-os no arcabouço conceitual de sua 

estrutura mental. A informação filtrada se encaixa na constelação dos conceitos, 

num nível conceitual mais complexo e abrangente, caracterizando o 

conhecimento. 

  

Nisso consiste a aprendizagem significativa: a assimilação de conceitos e 

proposições novas,  mediante a sua inclusão nas estruturas cognitivas e nos 

referenciais simbólicos existentes. Resultados cheios de significado surgem 

                                                                                                                                                    
1  PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN.  Introdução aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 126p 
2  PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN.  Introdução aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 126p 
3  NOVAK E GOWIN (1984) in JONASSEN, D.H.Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver 

o pensamento crítico nas escolas Portugal: Porto Editora, 2006 (p.74)   
 
 



quando o aluno estabelece ligações do  novo conhecimento com os conceitos 

que ela já possui. 

  

 ALMEIDA, J.F. e FONSECA,F.M.J.(2000) explicam: 

“A Educação escolar tem sido uma das grandes mentoras da criação de 

desafios para a juventude. Desafios que significam oportunidades para a 

apreensão do belo e da harmonia. Desafios que os ajudem a dar 

significado a suas vidas, a construir projetos de futuro digno.” ALMEIDA, 

J.F. / FONSECA,F.M.J.(2000:13)1 

 

 Mais adiante, ALMEIDA e FONSECA, exemplificam a possibilidade da 

aprendizagem significativa por meio de projetos: 

“Implementar projetos significa oferecer a possibilidade de os alunos 

desenvolverem conhecimentos significativos para eles, que acabam 

aprendendo com o corpo todo porque entram por inteiro na grande 

aventura de descobrir, de inventar, tratando o conhecimento de modo 

integral e por inteiro.” ALMEIDA, J.F. / FONSECA,F.M.J.(2000:36)  

  

Assim, na medida em que consegue  estabelecer relações entre os 

conteúdos escolares e os conhecimentos dos alunos, a aprendizagem passa a ter 

significado e sentido para eles. Enriquecer o aprendizado  com valores,  significa 

assumir o compromisso com uma educação humanística, definir com nitidez o 

sentido da aprendizagem, enquadrando a escola no mundo em que ela está,  

para o aluno atuar nele, compreendendo-o e transformando-o. É necessário o 

respeito ao conhecimento dos alunos no que tange às diferenças do ponto de 

partida em que se encontram, conforme explicam  FREIRE, P. 

(1997)(2005)(2006)2, e APPLE, M.W. e BEANE, J.(2001).3 

 

O aprendizado do aluno vai ser gerado pelos seus conflitos, pelas 

perturbações no seu sistema de significações, que constituem o seu 

conhecimento particular. 

                                                 
1 ALMEIDA, J.F. / FONSECA,F.M.J - “Projetos e Ambientes Inovadores” – Série de Estudos – Educação a 
Distância – MEC/ProInfo,2000. 
2  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2005. 
FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

3  APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.). Escolas Democráticas. São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 



 

FREIRE, P. (1997) ao esclarecer a concepção de  educação 

problematizadora, evidencia o sentido da aprendizagem significativa. Explica que 

a educação problematizadora opõe-se totalmente à concepção bancária de 

educação,  pois  o “educador bancário” tenta “depositar”, “encher”, o educando 

com conteúdos, os quais geralmente em nada se relacionam com sua vida, 

minimizando e até anulando, seu potencial criativo,  recusando  a criticidade e seu 

pensar autêntico. Ao memorizar o conteúdo narrado, ao “arquivar” os “depósitos”, 

o aluno não se aceita, não vê significação no que está fazendo. 

 

Para Ausubel (1963, p. 58) in MOREIRA, M.A. e MASINI, E.A.F.S. (1982), a 

aprendizagem significativa, por excelência, é o mecanismo humano para adquirir 

e armazenar a vasta quantidade de idéias e informações representadas em 

qualquer campo de conhecimento. 

 

Esclarecem  MOREIRA, M.A. e MASINI, E.A.F.S. (1982)1, que a essência 

do processo da aprendizagem significativa está no relacionamento de idéias 

simbolicamente expressas com algum aspecto relevante da estrutura cognitiva. 

Isso quer dizer que a aprendizagem significativa está relacionada a algum 

conceito ou proposição que já é significativo e adequado para interagir com a 

nova informação. É dessa interação que emergem os significados das coisas 

potencialmente significativas É também nessa interação que o conhecimento 

prévio se transforma pela aquisição de novos significados. 

 

22..1100  CCoollaabboorraaççããoo  ee  CCooooppeerraaççããoo    

 

A aprendizagem cooperativa no ambiente virtual atende uma realidade em 

radical transformação e propõe novos rumos. 

 

                                                 
1  MOREIRA, M.A. e MASINI, E.A.F.S.  Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: 

Editora Moraes, 1982 
 



 Para ALMEIDA, M.E.B.(2003)1, o estar junto virtual, também denominado 

aprendizagem assistida por computador (AAC), explora a potencialidade interativa 

da TIC propiciada pela comunicação multidimensional e  permite criar condições 

de aprendizagem e colaboração.  

 

A aprendizagem cooperativa no ambiente virtual pode atender a uma 

realidade em radical transformação e propor novos rumos.  Pode  

significativamente contribuir para uma melhor aprendizagem. Entretanto, ela 

necessita de alguns elementos de base para não ser “sub utilizada”. Temos que 

considerar aspectos que antes não faziam parte do nosso cotidiano. Devemos 

desenvolver habilidades para trabalhar coletivamente da melhor forma possível,  

precisamos aprimorar nossas relações humanas. É necessário enfim, trabalhar de 

forma ética e fazer da cidadania um exercício permanente, como também é 

indispensável interagir negociando constantemente, conviver com respeito,  ter 

tolerância, tomar decisões em grupo,  e especialmente ter responsabilidade.  

 

Nesse sentido, ALMEIDA,M.E.B.2 fala das  possibilidades da aprendizagem 

em um processo colaborativo por meio das TICs. Para ALMEIDA,M.E.B., trata-se 

de redimensionar o espaço escolar, tornando-o aberto e flexível, onde 

professores e alunos trocam informações e experiências entre eles e com outras 

pessoas que atuam no interior da escola, bem como com outros agentes 

externos.  Cita no artigo publicado em: Educação e Pesquisa. Revista da 

Faculdade de Educação da USP 3: 

“Deste modo, formam-se as redes de aprendizagem que empregam 

Computer Mediated Communications (CMC) para aprender em conjunto 

por meio da interação, comunicação multidirecional e produção 

colaborativa (Baranauskas, Rocha, Martins e D’Abreu, 1999), com suporte 

em ambientes digitais de aprendizagem, nos quais cada pessoa busca as 

                                                 
1  ALMEIDA, M.E.B. Educação a distância na internet: abordagens e contribuições dos ambientes digitais 

de aprendizagem. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.2, p. 327-340, jul./dez. 2003. 
 
2  ALMEIDA, M. E. B.  PGM 1 in GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIA. GESTÃO DE TECNOLOGIAS NA 

ESCOLA: NOVOS TEMPOS, OUTROS RUMOS do Programa Salto para o Futuro/TV Escola. 
Tecnologia e educação Novos tempos, outros rumos.htm Disponível em: 
http://www.tvebrasil.com.br/salto /. Acesso em 24.08.2006 

3  ALMEIDA, M.E.B.Educação a Distância na Internet: Abordagens e Contribuições dos Ambientes 
Digitais de Aprendizagem. Artigo publicado em: Educação e Pesquisa. Revista da Faculdade de 
Educação da USP. São Paulo: v.29, n.2, jul./dez.2003. 



informações que lhe são mais pertinentes, internaliza-as, apropria-se delas 

e as transforma em uma nova representação, ao mesmo tempo que 

transforma-se e volta a agir no grupo transformado e transformando o 

grupo.” ALMEIDA, M.E.B.(2003) 
 

De forma clara e exemplar  VIGOTSKY (1989), in ALMEIDA, M.E.A. (2000).1, 

alude a questão da zona proximal de  desenvolvimento - ZPD2, relacionada com a 

cooperação: 

“O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer 

sozinha amanhã.  Portanto, o único tipo positivo de aprendizado é aquele que 

caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia. [...] O 

aprendizado deve ser orientado para o futuro, e não para o passado.” 

(VIGOTSKY, 1989:89)3  

 

22..1111  OO  ppaappeell  ddaass  TTeeccnnoollooggiiaass  nnaa  EEdduuccaaççããoo  

  

 ALMEIDA, F.J.(2005)4, retrata a aprendizagem com o auxílio do 

computador, focando a possibilidade para a educação e ilustrando algo rico para 

a nossa pesquisa:  

 

“Aprender a ler e a escrever com o auxílio do computador não é apenas 

possível como abre para os alunos uma nova e eficaz maneira de ler o 

mundo cultural, tecnológico e social que envolve o uso dos computadores 

e suas redes de economia e poder.” ALMEIDA, F.J.(2005:22) 

 

 Mais adiante, ALMEIDA, observa que o computador é hoje um “patrimônio 

transcultural” (2005:69), e explica o grande desafio de se conciliar reflexão, 

competência e tempo para que educadores cumpram suas tarefas docentes com 

                                                 
1  (VIGOTSKY, 1989:89) in in ALMEIDA, M.E.B. ALMEIDA, M.E.B. Informática e Formação de 

Professores. ProInfo. Vol. I. Série de Estudos – Educação a Distância – MEC/ProInfo,2000 
2  ZPD – Zona proximal de desenvolvimento. Constructo utilizado por VIGOTSKY, que  considera que a 

criança só pode operar dentro de certos limites situados entre o seu desenvolvimento (já atingido) e 
suas possibilidades intelectuais. “a distancia entre o nível de desenvolvimento atual, como determinado 
pela independência na resolução de problemas” por crianças e  o nível superior de “desenvolvimento 
potencial, como determinado através da resolução de problemas com ajuda de adultos ou em 
colaboração com outras crianças mais capazes” (Wertsch, 1985:68) in ALMEIDA, M.E.B. Informática e 
Formação de Professores. ProInfo. Vol. I. Série de Estudos – Educação a Distância – 
MEC/ProInfo,2000. 

3  VIGOTSKY, L.S. e outros. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989 
4  ALMEIDA, J.F. Educação e informática: os computadores na escola. 3.ed. Coleção Questões da 

Nossa Época. São Paulo: Cortez, 2005. 



uma pedagogia de uso crítico da informática. E, na questão da questão da 

desigualdade social.  

 

Prosseguindo, PARASKEVA, J.J. e OLIVEIRA, L.R. (2006) evidenciam como 

as políticas neoliberais fabricam o senso comum hegemônico e produzem 

significados. Propõem a compreensão das questões de base da tecnologia 

educativa como uma alternativa para enfrentar os problemas de escolarização 

e sugerem o uso da TIC1 aliada a uma postura e consciência crítica capaz de 

entender e desvendar a dominação que desmobiliza as lutas por igualdade e 

justiça e impõe um modelo de educação fabril. 

 

Nesse sentido, SEN. A.2, traz inúmeras argumentações de como a boa 

educação promove a capacidade geral de uma pessoa,  visto que essa é uma 

condição para se produzir um ser social mais preparado, com melhor potencial 

para cuidar de si mesmo e influenciar o mundo, pronto para participar da escolha 

social e tomada de decisões. Dentro desse pensamento, a educação 

possibilitadora da emancipação digital  encerra em si esses elementos de  

eficácia social. 

 

Dando um tratamento mais educativo, o papel das tecnologias, também é, 

para  JONASSEN, D.H.3 o de  desenvolvimento do pensamento que dá 

significado ao nosso mundo. Assim, um dos objetivos da educação é promover o 

pensamento crítico, criativo e complexo dos alunos com o uso de computadores. 

Concatenar pensamento elementar (conceber, tomar decisões e resolver 

problemas),  pensamento crítico (analisar, relacionar e avaliar) e pensamento 

criativo (imaginar, elaborar e sintetizar) resulta no pensamento complexo. 

 

Completando, o papel das  tecnologias na educação, encontramos em 

VALENTE, J.A.(2002), explicações significativas sobre como o computador 

representa o conhecimento humano: 

                                                 
1  TIC Tecnologias de Informção e Comunicação 
2  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia da Letras, 2000. 
3  JONASSEN, D.H. Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver o pensamento crítico nas 

escolas. Portugal: Porto Editora, 2006. 



“O fato de o computador poder executar a seqüência de comandos 

fornecida significa que ele está fazendo mais do que servir para representar 

idéias. Ele está sendo um elo importante no ciclo de ações descrição-

execução-reflexão-depuração, que pode favorecer o processo de 

construção de conhecimento (Valente, 1993; Valente, 1999b). A 

aprendizagem decorrente tem sido explicada em termos de ações, que 

tanto o aprendiz quanto o computador executam, as quais auxiliam a 

compreensão de como o aprendiz adquire novos conhecimentos: como o 

aprendiz, durante o processo de resolução de uma tarefa, passa de um 

nível inicial de conhecimento para outros mais elaborados.” VALENTE, 

J.A.(2002)1 

 

Caminhando na explicação, VALENTE acrescenta: “O ciclo na interação 

com o computador apresenta características que são importantes na 

aprendizagem, que é entendida como um processo de construir novos 

conhecimentos. [...]” 

Concluindo, ALMEIDA, M.E.B.(2000) esclarece:  

“[...] um determinado fato ou fenômeno pode ser explicado por um conjunto 

de teorias mutuamente consistentes e entrelaçadas, a ponto de formar uma 

espécie de rede, na qual sempre é possível conectar novos nós. Dificilmente 

se pode afirmar que um modelo ou teoria é mais fundamental que outro. [...] 

o fenômeno da aprendizagem reside nas interconexões estabelecidas, que 

têm como base a auto-consistência  e usam elementos de análise 

coerentemente articulados entre si. Ao analisar as possibilidade de 

introduzir os recursos computacionais com o objetivo de transformar o 

processo ensino-aprendizagem, não se pode ter como referência nenhum 

quadro teórico anteriormente estruturado. É preciso delinear uma base 

conceitual que represente um movimento de integração entre diferentes 

teorias e que possa conduzir à compreensão do fenômeno educativo em 

sua unicidade e concretude.”2 

 

Este trabalho de método fenomenológico consiste essencialmente na 

reeducação e reorientação do nosso olhar para  compreendermos e relatarmos o 

                                                 
1  VALENTE, J.A. A Espiral da Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: 

Repensando Conceitos. Capítulo I do livro A Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem, 
Editado por Maria Cristina Joly, São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, 2002 pp. 15-37.. 

 
2  ALMEIDA, M.E.B. Informática e Formação de Professores. ProInfo. Vol. I. Série de Estudos – Educação 

a Distância – MEC/ProInfo,2000. 
 



modo de ser, proceder  ou agir humano, tendo em vista o espaço, o tempo e o 

contexto. Trançando os fragmentos de realidade em cada momento da 

observação e da investigação, construímos uma descrição alicerçada em autores 

que abordaram a questão da Fenomenologia revelando a rede de significações 

na qual o mundo faz sentido para alunos e professores. Com este estudo 

queremos mostrar que o homem procura o sentido da vida, de si mesmo e do 

mundo,  criando e construindo sua realidade e desenvolvendo conhecimento.  

  

 Nosso olhar reflexivo incidirá sobre o que faz sentido para o sujeito na 

realidade criada/construída, em contínua mudança na edificação do 

conhecimento. No  capítulo III a seguir, procederemos a descrição 

fenomenológica, interpretando a trama  de significações que envolve alunos, 

professores, escola, TIC, aprendizagem, computador, inclusão, auto-estima e 

letramento matemático, oferecendo  a visão das nossas percepções sobre as 

experiências vividas e expressivas  que identificamos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  -   CAPÍTULO  III  
  

MMeettooddoollooggiiaa  

IInnssttrruummeennttooss  ddaa  PPeessqquuiissaa  

EEnnccaammiinnhhaammeennttoo  

DDeessccrriiççããoo  FFeennoommeennoollóóggiiccaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

““MMaaiiss  ddoo  qquuee  sseerr  nnoo  mmuunnddoo,,  

oo  sseerr  hhuummaannoo  ssee  ttoorrnnoouu  uummaa  PPrreesseennççaa  nnoo  mmuunnddoo,,    

ccoomm  oo  mmuunnddoo  ee  ccoomm  ooss  oouuttrrooss..    

PPrreesseennççaa  qquuee,,  

rreeccoonnhheecceennddoo  aa  oouuttrraa  pprreesseennççaa  ccoommoo  uumm  ‘‘nnããoo  eeuu’’  

ssee  rreeccoonnhheeccee  ccoommoo  ‘‘ssii  pprróópprriiaa’’..    

PPrreesseennççaa  qquuee  ssee  ppeennssaa  aa  ssii  mmeessmmaa,,  



qquuee  ssee  ssaabbee  pprreesseennççaa,,  

  qquuee  iinntteerrvvéémm,,  

qquuee  ttrraannssffoorrmmaa,,    

qquuee  ffaallaa  ddoo  qquuee  ffaazz  mmaass  ttaammbbéémm  ddoo  qquuee  ssoonnhhaa,,    

qquuee  ccoonnssttaattaa,,  

ccoommppaarraa,,  aavvaalliiaa,,  vvaalloorraa,,  

qquuee  ddeecciiddee,,    

qquuee  rroommppee””..  

  

FFrreeiirree,,  PP..  ((22000055::1188))11  

 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos utilizados na  travessia 

 

22..  MMeettooddoollooggiiaa  
  

Uma pesquisa investiga o mundo em que o homem vive. Portanto, a 

pesquisa determina observação, reflexão sobre os problemas enfrentados e 

vivenciados.   

 

Segundo FAZENDA, I. (1991)2, as decisões metodológicas, por sua vez, 

decorrem do problema pesquisado, e este só se aclara adequadamente em 

relação ao referencial teórico que deu origem a ele.  

 

O objeto do nosso estudo é a transformação ocasionada com a entrada 

dos computadores na área pedagógica de um projeto de letramento numa 

escola pública paulista da rede estadual.   Para SANTAELA,(2005)3, o método 

deve estar perfeitamente adaptado ao objeto.  

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. S. Paulo: Paz e Terra, 

1996. 
 
2  FAZENDA, I. (org). Metodologia da Pesquisa Educacional. 2. ed. (Biblioteca da Educação, Série I, 

Escola; v.II). São Paulo: Cortez, 1991. 
3  SANTAELLA. L. Comunicação e Pesquisa  São Paulo: Hacker Ed. 2005.                                                                                                



 

Para BICUDO, M.A.V.(2000)1, a descrição fenomenológica consiste num  

movimento de nos ampliarmos e de permanecermos atentos ao percebido, 

abrangendo o que está no entorno.  Para CHIZZOTTI, A.(1991)2, a pesquisa 

qualitativa parte de fenômenos aparentemente simples, de fatos singulares, 

valorizando aspectos qualitativos dos fenômenos e expondo a complexidade da 

vida humana.  

 

Diante de todo o exposto, achamos oportuno utilizar a perspectiva 

qualitativa na vertente filosófica da fenomenologia. A fenomenologia considera a 

imersão no cotidiano e a familiaridade com as coisas para ir além das 

manifestações, captar e desvelar o sentido oculto das impressões. Considera, 

sobretudo, a necessidade de captar a essência dos fenômenos ultrapassando 

as aparências. A fenomenologia tem caráter descritivo. Pressupõe a descrição 

do homem em um dado momento, em uma dada cultura e em um determinado 

contexto. Considera  a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, a 

interdependência viva entre sujeito e objeto. 

 

Nesse sentido,  explica MARTINS, J. in FAZENDA, I.(1991): 
 

“só  haverá Ciência Humana se nos dirigirmos a maneira como os 

indivíduos ou os grupos representam palavras para si mesmos 

utilizando suas formas de significados, compõem discursos reais, 

revelam e ocultam neles o que estão pensando ou dizendo, talvez 

desconhecido para eles mesmos, mais ou menos o que desejam 

mas, de qualquer forma, deixam um conjunto de traços verbais 

daqueles pensamentos que devem ser decifrados e restituídos, 

tanto quanto possível, na sua vivacidade  representativa”. 

MARTINS, J. in FAZENDA, I.(1991:51)3 

 

Dessa forma, neste projeto, como pesquisadores, e sendo parte fundamental da 

pesquisa, os dados preliminares foram obtidos pela familiaridade com os 

                                                 
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 
2  CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
 
3  MARTINS, J. in FAZENDA, I. (org). Metodologia da Pesquisa Educacional. 2. ed. (Biblioteca da 

Educação, Série I, Escola; v.II). São Paulo: Cortez, 1991. 



acontecimentos diários imergindo no cotidiano, in loco, por meio de uma postura 

aberta a todas as manifestações que observamos,  objetivando a compreensão 

global do fenômeno.   

 

Nesta pesquisa, os dados são entendidos como os fenômenos que 

acontecem em um contexto fluente de relações.  Para descobrir sua essência,   

estivemos atentos à complexidade de oposições, revelações e ocultamentos. 

Todos os dados foram considerados importantes e dignos de estudo. 

Observamos a constância das manifestações, a ocasionalidade, a freqüência e a 

interrupção, assim como a fala e o silêncio. 

 

Por meio do método qualitativo, desenvolvemos a pesquisa nas seguintes  

etapas: 

 

33..11.1 1.ª etapa – Estudo Bibliográfico e Teórico 
 

A primeira etapa da pesquisa foi um estudo bibliográfico e teórico sobre 

os assuntos e leituras realizados durante este estudo. 

  

 Sobre a  questão que  permeou toda a proposta, referente à essência do 

que foi manifestado e percebido, e tendo em vista aquilo que faz sentido para os 

sujeitos, apoiamo-nos no método fenomenológico descritivo, nos enfoques 

básicos de HUSSERL, E.(Edições 70)1 e MERLEAU-PONTY (1999)2, e de outras 

obras de autores que abordaram a questão da Fenomenologia, como Joel 

Martins, Maria Aparecida Viggiani Bicudo, Vitória Helena  Cunha Espósito,  

Creusa Capalbo, Maria Fernanda Dichtchekenian, A. Dartigues e Ivani Fazenda. A 

descrição do fenômeno, centrada no homem,  consiste no grande valor da 

experiência humana e na compreensão do viver. A investigação fenomenológica 

ganha consistência pelo estudo dos significados dessa experiência. 

 

                                                 
1  HUSSERL, E. A  idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 



 Na perspectiva provocativa, corajosa e esperançosa de FREIRE, P. 

(1997)1(2005)2(2006)3, encontramos respostas para a pedagogia aplicada com o 

uso da TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação. Em  ALMEIDA, F.J.  

(2003)4 (2005)5,  ALMEIDA, F.J. e ALMEIDA, M. E. B. (coords.) (2006)6, 

VALENTE, J.A. (1993)7(2002)8 e ALMEIDA, M. E. B.  (2000)9, obtivemos 

excelentes exemplos para a compreensão do uso da TIC a serviço da educação. 

Estudamos a questão da didática empregada apoiados no pareceres de JAN 

AMOS KOMENSKÝ(1985)10 (Comenius) (1592 - 1670). O tema da educação foi 

amplamente estudado com diversos autores nacionais e internacionais.    

 

Sobre o Letramento Digital, inteiramo-nos dos resultados de pesquisas 

sobre sua contribuição como ferramenta de ensino e sobre o tratamento que é 

dado a ele na SAI – Sala Ambiente de Informática. Pesquisamos sobre o 

Letramento através dos índices apresentados pelo Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional - INAF, programa do Instituto Paulo Montenegro, que 

oferece informações sobre habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática 

Letramento no Brasil e Letramento no Brasil – Habilidades Matemáticas. 

Apoiamo-nos também nas obras  de LODI, A.C.B., HARRISON, K.M.P., 

CAMPOS,S.R.L. e TESKE, O.(Orgs) (2002)11, KLEIMAN, A.B.(org) (1995)1, 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
2  FREIRE, P.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005. 
3  FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47.ed. São Paulo : Cortez, 

2006. 
FREIRE, P. Carta de Paulo Freire aos professores. May/Aug. 2001, vol.15, no.42, p.259-268. ISSN 
0103-4014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf>      Acesso em 20 abr. 
2006. 
FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

4  ALMEIDA, F.J.  2003. Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação. Disponível em: 
http://www.eproinfo.mec.gov.br. Acesso em 01 nov. 2005. 

5  ALMEIDA, F. J. Educação e informática: os computadores na escola. 3.ed. Coleção Questões da Nossa 
Época. São Paulo: Cortez, 2005. 

6  ALMEIDA, F.J. e ALMEIDA, M. E. B. (coords.) Liderança, Gestão e Tecnologias: para a melhoria da 
educação no Brasil. São Paulo: Parceria PUC-SP/Microsoft, 2006. 

7  VALENTE, J.A. Computadores e Conhecimento - repensando a educação. 2. ed. Campinas. SP: 
UNICAMP/NIED. 1993. 

8  VALENTE, J. A. A ESPIRAL DA APRENDIZAGEM E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: repensando conceitos. Capítulo I do livro A Tecnologia no Ensino: implicações para a 
aprendizagem, Editado por Maria Cristina Joly, São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, 2002. pp. 15-37. 
Depto. Multimeios e Nied, Unicamp & Ced, PucSP. 

9  ALMEIDA, M. E. B.  - “Informática e Formação de Professores” – Vol 1 e Vol 2 - Série de Estudos – 
Educação a Distância – MEC/ProInfo, 2000.   

10  COMENIUS, J. A. (1657). Didáctica Magna: tratado da arte universal de  ensinar tudo a todos. 
Tradução de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. 

11  LODI, A.C.B, HARRISON, K.M.P., CAMPOS,S.R.L. e TESKE, O.(Orgs). Letramento e Minorias.  Porto 
Alegre: Ed. Mediação, 2002. 



COSTA, S.R. (2000)2, SOARES, M. (2003)3 e FONSECA, M.C.F.R. (org) (2004)4, 

para ampliar nossos entendimentos sobre o letramento no Brasil. 

Com relação à auto-estima, apoiamo-nos inicialmente no Estudo Inicial do 

Inventário de Auto-Estima (SEI), realizado por GOBITTA, M. e GUZZO, R. S. L5., 

publicado na WEB, respectivamente  doutoranda e Professora Titular do Instituto 

de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCAMP. 

Tomamos por base também os estudos de doutorado já realizados por 

TAVARES, M.R.(2002)6 e FRANCO, A. F.(2006)7 da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP. 

 

Todas as demais leituras e teorias estudadas que compõem a revisão  

bibliográfica e o referencial teórico deste estudo forneceram abundância de 

subsídios explicativos para compreendermos os fenômenos,  engendrarmos a 

rede de significações e compormos a descrição fenomenológica. 

 

33..11..22  2.ª etapa – Definição dos Instrumentos da Pesquisa 

 

A população de referência para o estudo foi composta por dois grupos de 

54 alunos, de 10 a 13 anos, de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, em uma 

escola pública estadual de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, nos anos de 

                                                                                                                                                    
1  KLEIMAN, A.B.(org), Os Significados do Letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da 

escrita. Campinas-SP.: Mercado de Letras, 1995. 
2  COSTA, S.R. Interação e Letramento Escolar: uma (re) leitura à luz vygotskiana e bakhtiniana. Juiz de 

Fora: Ed. UFJF, Musa Editora, S.Paulo, 2000. 
3  SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
 SOARES, M. Multiple facets of literacy and initial reading instruction. Rev. Bras. Educ.,  Rio de 

Janeiro,  n. 25,  2004.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782004000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17  Mar  2007.  Pré-publicação. doi: 
10.1590/S1413-24782004000100002. 

4  FONSECA, C.F.R (org). Letramento no Brasil: habilidades matemáticas: reflexões a partir do INAF 
2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: Instituto Paulo 
Montenegro, 2004. 

5  GOBITTA, M. AND GUZZO, R. S. L. Estudo inicial do inventário de Auto-Estima (SEI): Forma A. 
Psicologia Reflexão Critica , vol.15, no.1. 2002. 

 GOBITTA, Mônica and GUZZO, Raquel Souza Lobo. Initial study of the Self-Esteem Inventory (SEI): 
Form A. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2002, vol.15, no.1. Disponível em  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722002000100016&lng=en&nrm=iso>. 
ISSN 0102-7972. Acesso em:11 July 2006. 

6  TAVARES, M.R. Auto-Estima: o que pensam os professores? Tese (Doutorado em Educação): 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. São Paulo, 2002. 

7  FRANCO, A. F. A Construção Social da Auto-Estima de Alunos que viveram Histórias de Fracasso no 
Processo de Escolarização. Tese (Doutorado em Educação): Curso de Pós-Graduação em Psicologia 
da Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006. 

 



2006 e 2007. Todos os estudantes matriculados e freqüentes do Projeto 

Letramento - Números em Ação participaram da pesquisa.  A investigação 

compreendeu também as professoras do projeto, professores da escola e a 

professora coordenadora pedagógica. A avaliação eletrônica proposta pelo 

software Números em Ação, para aplicação no início e final do ano letivo, do 

mesmo modo foi objeto de verificação e análise. 

 

Investigando o contexto escolar do aluno no projeto Números em Ação e 

refletindo sobre os fenômenos que  transitaram pela escola no desenvolvimento do 

projeto, do aluno ao professor, do ambiente informatizado ao ambiente da sala de aula, 

do professor da classe regular ao professor do projeto, ponderamos intensamente sobre 

a escolha precisa de instrumentos para esta pesquisa, a fim de captarmos com eficiência 

o amplo leque de situações  em torno do problema de investigação. 

 

Assim, cautelosamente planejamos um tópico-guia página contendo 

lembretes de tudo aquilo que deveríamos observar atentamente. Na elaboração 

dos questionários, procuramos utilizar questões em linguagem simples, com 

termos familiares adaptados tanto aos alunos quanto aos professores.  

 

 Visando à significação dos fatos e adotando uma estratégia e uma 

lógica própria para o estudo, construímos meios adequados à coleta de 

dados.  Os  dados iniciais de alunos e professores foram levantados a partir da 

observação de depoimentos verbais e escritos, gestos e atitudes. 

Posteriormente, utilizamos questionários, depoimentos e produções no meio 

virtual, com questões diretas e abertas.  Assim, os instrumentos de pesquisa 

foram utilizados da seguinte forma: 

 
 

  

PPrrooffeessssoorreess  

 

11..  questionário com questões diretas e outras abertas 

22..  observação de depoimentos verbais  

  

  

AAlluunnooss  

 

33..  questionário com questões diretas e outras abertas no meio 

virtual 

44..  observação de depoimentos e atitudes durante as aulas  

55..  produção no meio virtual  



PPrrooffeessssoorr  CCoooorrddeennaaddoorr  

PPeeddaaggóóggiiccoo  

 

66..  questionário com questões diretas e outras abertas 

PPrrooffeessssoorraa  

ddaa  CCllaassssee  RReegguullaarr  

 

77..  questionário com questões diretas e outras abertas 

88..  observação de depoimentos verbais em conversa  

PPrrooffeessssoorraa  

ddaa  CCllaassssee  ddee  RReeffoorrççoo  

((PPrroojjeettoo  LLeettrraammeennttoo))  

 

9.    questionário com questões diretas e outras abertas 

10.  observação de depoimentos verbais e atitudes durante as aulas 

MMeeiioo  VViirrttuuaall  

((PPrroojjeettoo  LLeettrraammeennttoo))  

 

11.   descritores da avaliação eletrônica 

 

Tendo  em vista não deixar escapar qualquer sentido dos fatos e 

das coisas tal como se apresentavam, aplicamos os meios disponíveis 

para a consecução dos objetivos específicos explorando com tática e 

coerência as condições favoráveis. Da fase preliminar, em que nos 

valemos da  observação sistemática, à fase inicial, em que empregamos 

questionários, depoimentos e produções no meio virtual, procedemos da 

seguinte forma: 

 

 

� Utilizando a observação - elaboramos preliminarmente uma 
grade de observação e registramos sistemática e fielmente fatos 
e circunstâncias,  procurando apreender os significados 
referentes a: 
- participação dos alunos no projeto  

- aula do professor no projeto 

- funcionamento da SAI – Sala Ambiente de Informática na 

escola 

- falas entre alunos e falas entre professor e alunos 

- falas entre professores 

- ambiente virtual 

- comunicação e trocas colaborativas entre alunos 
- tarefas propostas 
- comunicação entre professor e aluno 
- tratamento dado ao aluno 
- tratamento dado ao erro 
- comprometimento do professor e da escola com o projeto 
- acompanhamento do professor da classe regular 
- interação entre professores da classe e do projeto 



- assistência da escola e Diretoria de Ensino no 
desenvolvimento  

 

� Utilizando os depoimentos verbais -  procuramos perceber e 
compreender  os significados referentes a: 
- opinião do professor nas conversas do HTPC e intervalo 

- falas entre professores 

 
 

� Utilizando as produções virtuais - procuramos compreender  os 
significados referentes a: 
- aulas com o uso do  computador 

- comprometimento em realizar tarefa 

- entendimento do aluno quanto ao proposto nas tarefas 

- trocas colaborativas 

- falas entre colegas 
- falas dirigidas ao professor 

 

� Utilizando os questionários para o aluno - aplicamos na presença 
da professora e esclarecemos o objetivo.  Dúvidas de 
entendimento foram esclarecidas no decorrer da aplicação. 
Procuramos  verificar e compreender: 
- o efeito da aula com o computador 

- a realidade essencial do aluno 

- o pensamento do aluno 
- o comprometimento no preenchimento do questionário 
- a impressão do indivíduo sobre o objeto da pesquisa 

 
 

� Utilizando os questionários para o professor -  aplicamos 
inicialmente com 4 professores para posteriormente validarmos 
as perguntas elaboradas. Antes da aplicação, pedimos a 
colaboração dos professores para emitirem suas opiniões, 
respondendo e acrescentando dados caso julgassem necessário. 
Demos liberdade de identificação ou não no questionário. 
Procuramos  verificar e compreender: 
- o efeito da aula com o computador 

- o pensamento do professor 
- a relação dele com os alunos 
- a realidade essencial do professor 
- o comprometimento no preenchimento do questionário 
- a impressão do indivíduo sobre o objeto da pesquisa 



 
 

� Utilizando os descritores da prova eletrônica -  procuramos 
verificar e compreender: 
- a pertinência projeto e prova 

- as escolhas elaboradas para a prova 

- se eles contemplam questões relativas à capacidade de 

mobilização de conhecimentos associados à quantificação, ordenação, 

orientação, e suas relações, operações e representações na realização 

de tarefas ou na resolução de situações-problema, tal qual emprega o 

INAF1 para elaboração dos índices de analfabetismo funcional  

 

 

 

 

 
 

33..11..33  3.ª etapa – Estudo  da relação entre a  técnica e o método  

 

 Estudando a  relação entre a  técnica e o método e considerando o mundo 

social, procuramos estabelecer um panorama ponderando aspectos vistos sobre: 

►►  as pessoas em suas vidas cotidianas 

►►  a realidade essencial das pessoas 

►►  o mundo vivenciado pelos participantes 

 

 Para  compreendermos as ações no contexto, partilhamos da vida escolar 

por meio das atividades dos participantes. Tal procedimento de observação se 

estendeu por todo o ano letivo de 2006 e 1.º semestre letivo de 2007, na Sala 

Ambiente de Informática, nas aulas do Projeto Letramento - Números em Ação, 

na sala de aula regular, na sala dos professores e nas HTPC2.  

 

 No 1.º semestre do ano letivo de 2006, concentramo-nos em assistir às 

aulas do Projeto Letramento.  Procuramos, em meio aos alunos, ser identificados 

como iguais, entre pares. Num período de 3 meses, assistindo a 4 aulas 

                                                 
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da ONG 

Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: 
Instituto Paulo Montenegro, 2004. 

2  HHTTPPCC - Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo.  
 



semanais, estreitamos laços de amizade com professora e alunos, mantendo a 

escuta ativa a todas as informações, comunicações verbais e atitudinais (gestos, 

olhares, etc). Para captarmos representações subjetivas, interviemos 

discretamente incentivando  a fala da seguinte forma: “Que interessante! Você 

pode me ensinar?”, “Não entendi, você pode me ajudar?”,  “Que bonito! Como é 

que você faz isso?”.  Registramos nossas percepções dos sujeitos em seus 

aspectos pessoais, das ações e suas significações, dos acordos mútuos nas 

relações interpessoais e sociais e das atitudes e comportamentos diante da 

realidade construída e criada. 

 

No 2.º semestre do ano letivo de 2006, dedicamo-nos à aplicação dos 

questionários aos alunos para serem respondidos no meio virtual. Aproveitamos a  

licença da professora do Projeto Letramento Trilha de Letras1 para esse fim. Na 

ausência da professora, convidamos os alunos para participarem de atividade no 

meio virtual, intitulada: “Quem sou eu?” que consta no anexo deste trabalho. 

Nesse mesmo semestre, ao mesmo tempo, distribuímos questionários aos 

professores da escola, à professora do projeto e à professora coordenadora. 

Obtivemos também da professora do projeto dados relativos à avaliação 

diagnóstica eletrônica, produções dos alunos no meio virtual e outros dados 

referentes ao Projeto Numeros em Ação. 

 

No 1.º semestre do ano letivo de 2007, reaplicamos os questionários a 

alguns alunos pois estavam incompletos. Havia também novos alunos 

matriculados que não haviam sido pesquisados. Com o auxílio da Professora 

Coordenadora Pedagógica refizemos essa etapa com os novos alunos e 

esclarecermos algumas dúvidas. Nesse semestre letivo de 2007, mantivemos um 

contato mais próximo com os professores da escola para observá-los na sua 

prática diária. Concomitantemente, iniciamos a compilação dos dados obtidos 

pela observação, questionários de alunos e questionários de professores. 

 

                                                 
1  PROJETO LETRAMENTO TRILHA DE LETRAS – Projeto da Secretaria de Estado da Educação em 

parceria com a Fundação para o  Desenvolvimento da Educação - FDE através da Diretoria de 
Tecnologia e Informação  – DTI e Gerência de Informática Pedagógica – GIP, para atender alunos com  

defasagem em Língua Portuguesa. 



33..11..44  4.ª etapa – estabelecimento de categorias, tabulação, 

análise e adequação dos instrumentos 

 

Antes de partirmos para o trabalho de campo, foi imprescindível 

planejarmos o modo como os dados seriam analisados. Na nossa pesquisa, 

estabelecemos: 

 

33..11..44..11  Categorias: para desvelarmos os sentidos derivados da 
auto-estima, do alfabetismo matemático e da  inclusão 
digital no contexto, e revelarmos seus significados em 
meios sociais diferenciados.  

 

33..11..44..22  Tabulação: para mapearmos  a freqüência das categorias 
de cada conjunto e, posteriormente, convertermos a 
tabela em planilha do excel, filtrarmos dados e 
procedermos à tabulação cruzada. 

 

33..11..44..33  Análise: para descrevermos os dados  interpretando as 
tabulações e avaliando as generalizações obtidas. 

33..11..44..44  Adequação  dos instrumentos ao tipo de análise 
escolhido: para registrarmos e ilustrarmos algumas 
vivências das aulas com gravações no ambiente virtual. 

 

33..11..44..55  Controle de incidências de variáveis: para analisarmos 
alguns fatores de incidência.  

 
33..11..55  5.ª etapa – Análise da  Avaliação Eletrônica Diagnóstica do 

software Números em Ação  

 

Nessa fase, incluímos a Avaliação Eletrônica proposta pelo software 

Números em Ação. Analisamos  as versões “A” da prova, que são espelhadas das 

versões “B”,  verificando a pertinência das questões elaboradas com o conteúdo 

proposto nas aulas do projeto, assim como com os níveis de alfabetismo 

matemático do INAF1.  

                                                 
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da ONG 

Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa.  
 



33..11..66  6.ª etapa – Análise  dos questionários aplicados  

 

 Analisamos agrupamentos de fenômenos e compilamos a incidência deles 

para tecermos a rede de significações tanto para alunos quanto para professores.  

 

33..11..77  7.ª etapa - Nova revisão bibliográfica 

 

Na sétima etapa da pesquisa, fizemos uma nova revisão bibliográfica a 

partir da  análise dos dados coletados para averiguarmos:  

► O letramento digital se efetivou? 

► O projeto contribuiu para a auto-estima dos participantes? 

► Que sentido fazem os descritores da avaliação diagnóstica 

eletrônica? 

 

33..11..88  8.ª etapa – Escrita da  dissertação 
 

Procedemos à análise das respostas aos questionários, examinamos 

nossas observações e as transformamos numa descrição, evidenciando os 

aspectos da estrutura dos fenômenos e do enfoque em termos gerais de 

conteúdo. Contextualizamos a teoria e a prática entrelaçando idéias e coligamos 

os levantamentos bibliográficos e o referencial teórico com os dados obtidos na 

investigação, buscando coerência na discussão do problema. Assim, pela nossa 

descrição, interpretamos o fenômeno humano, partindo da compreensão do modo 

de viver dos sujeitos,  relatando, dos sentimentos menos aparentes aos mais 

visíveis, analisando obras, atos, crenças, atitudes, valores e motivações pela 

reconstrução do sentido subjetivo das ações das pessoas no contexto social 

escolar. 

 

33..22  EEnnccaammiinnhhaammeennttoo  

  

Na trajetória da descrição fenomenológica,  sentimos necessidade de 

conduzir nosso trabalho com critérios de rigor e neutralidade no observado. Com 

objetividade nas análises e respectivas interpretações, entendemos que pela 

fenomenologia devemos “ir-à-coisa-mesma tal como ela se manifesta, 



prescindindo de pressupostos teóricos e de um método de investigação que, por 

si, conduza à verdade”, conforme cita BICUDO, M.A.V.(2000:71)1.   

 

HUSSERL, E.2 propõe a descrição exaustiva do fenômeno e os invariantes 

detectados nas diversas descrições visando à inteligibilidade dos fatos  que 

conduzem à essência do fenômeno investigado.  

 

Assim, expondo por meio da linguagem, limitar-nos-emos a descrever o 

visto, o sentido, a experiência  vivida pelo sujeito. Revendo  a questão dos 

procedimentos, perguntamo-nos: O que considerar como relevante na descrição 

obtida? Segundo BICUDO. M.A.V.: 

 “Reflexão radical é o que se apodera de mim quando estou no ato de 

formar e de formular as idéias de sujeito e objeto e que traz à luz a origem 

dessas idéias; é reflexão, não apenas em operação, mas consciente de si 

em operação. Talvez será replicado que a reflexão analítica não apreende 

meramente sujeito e objeto como uma idéia, mas que ela é uma 

experiência, que refletindo me coloco atrás, dentro daquele sujeito sem 

limites finitos que fui antes e coloco atrás o objeto entre as relações, as 

quais o sustentaram previamente [...]” BICUDO. M.A.V.3(2000:78) 

 
33..22..11  AA  ppeessqquuiissaa  ccoomm  ooss  aalluunnooss  
  

 

33..22..11..11  RRootteeiirroo  ddee  OObbsseerrvvaaççããoo  ddooss  AAlluunnooss  
  

O tópico-guia contendo os lembretes para observação dos alunos consta 
do anexo desta pesquisa. 

33..22..11..22  QQuueessttiioonnáárriioo  rreessppoonnddiiddoo  nnoo  mmeeiioo  vviirrttuuaall    
 

As respostas dos alunos no questionário a seguir foram salvas no meio 

virtual, compiladas e constam do anexo desta pesquisa. 

 

Antes de aplicarmos o questionário no meio virtual, tivemos um contato 
inicial com os alunos. Esse contato foi uma preparação psicológica para o 
estabelecimento e desenvolvimento das relações entre os alunos e o 
pesquisador a fim de deixá-los à vontade, explicando-lhes o porquê da pesquisa 
e encorajando-os a falarem espontaneamente. 

                                                 
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 
2  HUSSERL, E. A idéia de fenomenologia. Lisboa: Edições 70. 
3  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p.78) 
 



 
33..22..11..33  PPrroodduuççããoo  nnoo  mmeeiioo  vviirrttuuaall  
  

Capturamos por “Print Screen” algumas produções salvas no meio virtual, 
preenchidas pelos próprios alunos, conforme constam do anexo da presente 
dissertação.  

  
33..22..22  AA  ppeessqquuiissaa  ccoomm  ooss  pprrooffeessssoorreess  
  
  

33..22..22..11  RRootteeiirroo  ddee  OObbsseerrvvaaççããoo  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  
  

O tópico-guia página contendo lembretes para a observação consta do 
anexo desta pesquisa. 

  

33..22..22..22  QQuueessttiioonnáárriioo  eennttrreegguuee  aaooss  pprrooffeessssoorreess  

 

Antes de entregarmos o questionário aos professores, conversamos 

abertamente com eles para o estabelecimento e desenvolvimento das relações 

entre professores e pesquisador a fim de deixá-los à vontade, explicando-lhes o 

porquê da pesquisa e encorajando-os a falarem espontaneamente. Permitimos 

anonimato aos professores que manifestaram receio de expor suas opiniões, 

respondendo ao questionário sem identificação. 

 

O questionário, com as respectivas respostas dos professores, consta do 

anexo desta pesquisa.  

 

33..33  DDeessccrriiççããoo  FFeennoommeennoollóóggiiccaa  

  

Este estudo se propôs a discutir as transformações ocasionadas com a 

entrada dos computadores na área pedagógica do Projeto Letramento - Números 

em Ação de uma escola pública estadual paulista para investigar exclusivamente 

o percebido e o manifestado,  trabalhando com aquilo que faz sentido para os 

sujeitos, evidenciando a visão que os alunos têm da  escola, o pensamento dos 

professores a respeito dos alunos e da escola  através de seus testemunhos e 

suas declarações escritas, e como se dá o uso do computador nesse contexto. 

 

Os  significados das falas serão analisados e interpretados 

fenomenologicamente; buscaremos a essência indo além, pela análise e 



interpretação. Nossa descrição relata o percebido na percepção, em um fundo. 

Sueli: esta frase está sem sentido. Talvez seja melhor ir direto para o próximo 

parágrafo.  Segundo BICUDO. M.A.V.(2000):     

 “Reflexão radical é o que se apodera de mim quando estou no ato 

de formar e de formular as idéias de sujeito e objeto e que traz à 

luz a origem dessas idéias; é reflexão, não apenas em operação, 

mas consciente de si em operação. Talvez será replicado que a 

reflexão analítica não apreende meramente sujeito e objeto como 

uma idéia, mas que ela é uma experiência, que refletindo me 

coloco atrás, dentro daquele sujeito sem limites finitos que fui antes 

e coloco atrás o objeto entre as relações, as quais o sustentaram 

previamente. [...]” BICUDO. M.A.V.(2000:78)1 (Sueli: você já 

colocou esta citação na página 14 deste capítulo) 

 

Nossa descrição da coisa percebida, da percepção e da explicação do 

apreendido carrega consigo uma interpretação do sentido das palavras, 

procurando revelar a complexidade de relações  e os significados no contexto 

cultural. O ponto de partida é tomado em um intervalo de fenômenos cuja atenção 

se dirigiu para aquilo que os sujeitos da pesquisa vivenciaram como um caso 

concreto do fenômeno investigado. 

 

O próximo passo consiste na interpretação das idéias comuns à luz de um 

referencial teórico que seja apropriado para sustentar a análise, abrir perspectivas 

de progresso e possibilitar um diagnóstico criativo num movimento de 

transcendência reflexiva. Para tal tarefa, apoiamo-nos em MERLEAU-PONTY2. 

Interpretamos  as categorias tecendo um texto. Pelo texto, mantivemos a 

coerência entre a natureza dos dados e a teoria e evidenciamos os caminhos a 

serem seguidos na análise. Com as unidades de sentido selecionadas, efetuamos 

uma metacompreensão do fenômeno, como cita BICUDO, M.A.V.3, que consiste 

no desenvolvimento da análise fenomenológica propriamente dita.  

  

Compreender o pensamento do aluno sobre si próprio no contexto 

por meio de suas falas e depoimentos escritos, perceber as intenções dos 

                                                 
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p.78) 
2  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
3  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p. 87) 



professores a respeito dos alunos e da escola  através de seus testemunhos 

e suas declarações escritas, e alcançar o sentido da inclusão digital, auto-

estima  e da produção de conhecimento do aluno com o uso do computador 

significa, sobretudo, entender, à luz da fenomenologia, como o ser humano 

intui, age por seu próprio querer e dá sentido às coisas do mundo. 

  

Enfim, apreendemos  aspectos do fenômeno por meio do que dizem os 

alunos e professores. Buscamos a essência manifesta nas descrições e discursos 

verbais dos alunos e professores. Queremos com essa descrição articular a visão 

dos alunos com a dos professores, recorrendo  à totalidade de relações 

significativas. Conforme cita BICUDO, M. A.V.1, a descrição fenomenológica 

consiste então num  movimento de nos ampliarmos e de permanecermos atentos 

ao percebido, abrangendo o que está no entorno. 

33..33..11  OOss  aalluunnooss    

 

Estar na escola e poder utilizar os computadores representa um  

tratamento de igualdade sem limites  para a maioria dos alunos que estudam na 

EE Prof.ª Maria Pastana Menato.  

 

Essa escola, para muitas dessas crianças, é o primeiro espaço social que 

freqüentam além de seus lares. E ela, por si só, já é diferente da maioria das 

escolas  de Ribeirão Pires. É uma escola de periferia, pública, modesta e o único 

local cultural do bairro onde eles residem.  Está desgastada, com poucos atrativos 

externos, pintura envelhecida e notadamente precisando de reparos por todos os 

lados.  Tudo o que nela existe parece não ser feito para crianças e adolescentes, 

pois o que é mais interessante não está disponível para os alunos utilizarem sem 

autorização, à vontade.  Sem  o acompanhamento de um funcionário ou professor 

responsável para atender o aluno fora da sala de aula, a escola enquanto espaço 

educativo perde sua função: parece uma casa velha, um depósito,  onde se 

amontoa um monte de livros, computadores, bolas, guardados por um “fiscal”.  

 



Eis que a escola oferece uma oportunidade inovadora, sedutora e 

fascinante para um grupo de alunos cuja maioria não tem um bom rendimento 

escolar. Trata-se de estudar na sala de informática e usar computadores 

modernos e novos dos quais a maior parte das crianças nunca pôde chegar perto. 

E além disso, faz uma proposta de ensinar matemática por meio do computador, 

num horário exclusivo, continuamente,  no decorrer do ano letivo. Então, nesse 

contexto, pela primeira vez, muitos alunos passam a ser iguais. A escola lhes 

oportuniza o mesmo cenário que eles só conhecem pela TV. 

Para quase todos os alunos, a vida fora da escola consiste em brincar, 

assistir TV, dormir, ajudar os pais nas tarefas domésticas. A responsabilidade 

com o trabalho caseiro é algo que passa de geração em geração, e é visto com 

naturalidade pelas famílias. Pais saem para trabalhar e repassam essa 

responsabilidade aos filhos. Geralmente, os filhos mais velhos tomam conta dos 

mais novos e se encarregam dos afazeres do lar.  Eles vêm para a escola 

caminhando, em grupos, conversando e brincando. Com raras exceções, são 

crianças alegres, falantes e desinibidas.  

 

Suas preferências de leitura são gibis. Pouquíssimos lêem revistas de 

cultura geral. Uma parcela desses alunos possui videogame e o utiliza com  jogos 

tipicamente violentos. Assistem a programas não condizentes com a sua idade e 

comentam abertamente suas impressões na sala de aula. Na escola, os jogos 

prediletos são o basquete, o futebol, o handebol e o vôlei. Todos aprendem a 

jogar xadrez  e demonstram querer se aprimorar para poderem participar do 

campeonato de xadrez interescolar.  

 

As aulas de Matemática são a preferência dos alunos. Porém, muitos 

carregam consigo defasagem de aprendizagem das séries anteriores. Ao  

ingressarem na 5.ª série do Ciclo II do Ensino Fundamental, passam a ter 

grandes dificuldades. Cerca de 54 alunos da escola estão nessa condição e 

foram chamados para o Projeto Letramento - Números em Ação. O projeto visa à 

promoção desses alunos, dando-lhes condições de superação das dificuldades 

                                                                                                                                                    
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 



matemáticas por meio do letramento  e da  metodologia diferenciada empregada 

com o uso dos computadores.  

 

Durante as aulas no Projeto, todos ficam comprometidos com a realização 

das tarefas. Quando não sabem resolver alguma questão, ou têm qualquer tipo 

de dúvida, conversam com os colegas do lado e procuram o professor. Mantêm 

uma relação de cordialidade e respeito. Dirigem-se à professora com carinho, 

numa relação de proximidade.  Normas de convivência foram elaboradas para o 

uso da sala de informática. As trocas colaborativas ocorrem o tempo todo, visto 

que cada dois alunos compartilham o computador com revezamento. Suas falas 

ensejam felicidade e satisfação. Trabalham num clima de contentamento e 

desejam permanecer mais tempo no computador, principalmente quando, nos 15 

minutos finais da aula, podem navegar na Internet. Suas prioridades são as 

visitas à comunidade Orkut1, onde exibem fotos de suas famílias, irmãos, bichos 

de estimação e preferências de músicas e ídolos.  

 

Entretanto, para entrarem no Orkut, têm que negociar com a  professora, 

respeitando o estabelecido: navegar na Internet somente após o término da lição, 

fato que ocorre, por conseqüência, poucas vezes. Como a maioria dos alunos não 

possui computador em casa, tal fato se constitui numa oportunidade ímpar. Suas 

falas demonstram que sentem muita vontade de estar da comunidade da Internet.  

Quando abrem seus endereços, exibem fotos de seus irmãos, primos, tios, 

amigos, pais, preferências musicais e ídolos, e falam de seus bichos de 

estimação. Tudo ocorre num clima de satisfação e alegria, ou seja, para essas 

crianças estar na rede mundial WWW2 é sinônimo de existir.  

 

 “Aprender com o computador é melhor, estimula, deixa feliz”,  dizem esses 

alunos agora. Para FREIRE, P.(2005)3, aprender com alegria e esperança é uma 

condição humana. Aprender  é uma descoberta criadora, pois ensinando se 

                                                 
1  ORKUT – comunidade de relacionamentos da Internet.  
2  WWW – World Wide Web 
3  FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 



aprende e aprendendo se ensina. É dentro desse espírito que tecemos a rede de 

significações que faz sentido para esses adolescentes na faixa de 12 anos. 

 

Aprender, como condição humana, já foi e ainda é objeto de estudo de 

muitos filósofos, cientistas e estudiosos. JAN AMOS KOMENSKY (1985)1 

(Comenius ou Comênio) (1592 - 1670),  professor, cientista e escritor, 

considerado  o fundador da Didática Moderna, propôs um sistema articulado de 

ensino reconhecendo o igual direito de todos os homens ao saber. Foi um dos 

mais inovadores filósofos por ter pensado de maneira tão moderna em 1627. Sua 

importância decorre de ser o autor da Didática Magna2, tendo sido o primeiro 

educador no Ocidente a se interessar pela relação ensino-aprendizagem. 

Defendia sua pedagogia com a máxima: "Ensinar tudo a todos", que sintetizava 

os princípios e fundamentos que permitiriam ao homem colocar-se no mundo 

como autor. Em nossa experiência de pesquisadores e professores, notamos que 

o ambiente virtual e informatizado traz esse espaço de ensinar a todos os homens 

o saber universal. Os sentidos são despertados e a curiosidade da colaboração 

posa a prova com condições técnicas.   

 

Para COMENIUS, a educação deveria começar cedo, preparando os 

espíritos pelos sentidos, pois as experiências sensoriais obtidas por meio dos 

objetos seriam internalizadas e mais tarde interpretadas pela razão. 

Compreensão, retenção e práticas consistiam a base de seu método didático, e 

por eles, chegar-se-ia à instrução. Sua obra foi de tal importância que a 

UNESCO3 decidiu  publicá-la integralmente. A Didática Magna apresenta diversas 

características fundamentais da escola moderna. Dentre elas, citamos a forma de 

organização da transmissão dos saberes baseada no método de instrução 

simultânea, agrupando-se os alunos e a construção do espaço educador. 

Percebemos dessa maneira que a essência da filosofia de COMENIUS está 

presente no ambiente escolar onde as crianças utilizam o computador: 

                                                 
1  COMENIUS, J. A. (1657). Didáctica Magna: tratado da arte universal de  ensinar tudo a todos. 

Tradução de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. 
 
2  Didática Magna – principal obra de COMENIUS, J. A. (1657). 
3  UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
 
 



compreensão, práticas, agrupamento de alunos e espaço educador (Sala 

Ambiente de Informática – SAI). Esses fatores aliados, combinados com o uso do 

computador e com a prática docente, culminam com o encorajamento do 

aprendizado, o  bem-estar, a alegria e a satisfação.  

 

Podemos dizer então que aprender com o computador se traduz numa 

harmonia entre o que o aluno gosta de aprender e o que o ensino tem a oferecer. 

Consiste num perfeito contrato em que as partes se moldam para chegar a um 

consenso. De um lado propõe-se o ensino, e de outro, a disposição de aprender. 

As falas e a participação dos alunos são evidências dessa harmonia. 

Quando o aluno participa, contribui com sua acepção de mundo, mostra seu 

entendimento, torna-se mais próximo do outro e interage. Esse gesto por si só 

denota a confiança no outro. “E a confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos”, 

afirma FREIRE, P.(1987)1.  

 

Compartilhando e explorando as relações entre idéias semelhantes e 

diferentes, por meio de uma relação verdadeira, o aprendizado ganha significado 

para o aluno, segundo JONASSEN, D.H.(2006)2. Exemplificamos esse 

entendimento na  Figura 1: 

 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
2  JONASSEN, D.H. Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver o pensamento crítico nas 

escolas. Portugal: Porto Editora. 
 



 

Figura 1 – Aprendizagem significativa 

 

Observamos que os comportamentos e pensamentos explicitados pelos 

alunos no decurso da aula na Sala Ambiente de Informática influenciam e 

auxiliam o processamento da informação. Tanto as falas entre alunos como as 

falas entre professora e alunos, assim como os recursos explicativos de som e 

imagem no meio virtual motivam e corroboram para uma melhor performance 

da classe. 

 

Os padrões das tarefas do Projeto Letramento - Números em Ação  

propõem a mobilização de  mudanças atitudinais, motivacionais e procedimentais 

nos alunos e professora em seus afazeres de aprender e ensinar. A comunicação 

e trocas colaborativas entre alunos efetivam esses movimentos benéficos à 

aprendizagem.  

 

A motivação é um componente essencial que antecede a utilização de 

estratégias no processo ensino-aprendizagem. Não basta ao aluno só conhecer 

estratégias e ser capaz de utilizá-las. É fundamental que ele saiba das suas 

capacidades e possua crenças favoráveis sobre si mesmo, pois a percepção da 



própria  competência torna  os sujeitos mais habilitados a aprender e a atualizar 

suas estratégias.  

 

Um caminho para motivar os alunos consiste no desenvolvimento da 

curiosidade, porque a curiosidade é própria da criança. Para estimulá-la é preciso 

aproveitar todas as oportunidades; habilmente o professor deve estar atento no 

exato momento em que ela surge. Basicamente, a curiosidade é despertada 

quando se empregam recursos auditivos, visuais e motores.  Durante a pesquisa, 

verificamos que o ambiente virtual oferece fartamente esses recursos 

estimuladores. Notamos também que a professora, na sua ação docente, 

complementa a tarefa, comentando aspectos das histórias ou explicações  

fornecidas pelo computador.  

 

Uma história, uma piadinha ou uma brincadeira contada de propósito tem 

excelente efeito complementar. Valer-se dessa estratégia quebra a sistemática,  

propicia um clima de descontração, além de trazer vantagens para o desenrolar 

do raciocínio. Observamos que a narrativa da professora muitas vezes instiga o 

aluno a fazer apartes e até mesmo a tomar a palavra para contar situações 

análogas, caracterizando uma relação dialógica, como propõe FREIRE, P.(1997) 

(2006)1.        

 

A motivação também acontece quando o interesse do aluno é estimulado. 

Nesse sentido, lembramos que principalmente os jogos propostos pelo ambiente 

virtual despertam grande atenção e curiosidade. Observamos atentamente a 

sugestão da professora para que os alunos reproduzissem um ensaio proposto na 

lição virtual sobre a multiplicação com o auxílio das mãos. Tal gesto beneficiou o 

entendimento e cativou o espírito dos alunos. A professora convenientemente 

tirou vantagem da explanação no meio virtual e  propôs  essa situação no  

momento ideal, aproveitando sua perspicácia para alcançar o seu propósito.  

 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.  

FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 



Dessa forma, os alunos valeram-se de ações e meios que auxiliaram e 

influenciaram a aquisição, retenção e utilização de conhecimentos.  Entendemos 

que eles vivenciaram uma prática em consonância com as idéias de JONASSEN, 

D.H.(2006)1, que explicam a relação do desenvolvimento do pensamento 

significativo com o pensamento crítico e lógico, conforme a Figura 2 : 

 

figura 2 – Relação pensamento significativo  e pensamento crítico e lógico 
 

 

 Para JONASSEN, D.H.(2006), o desenvolvimento do pensamento pelo 

esforço mental e ativo dá significado ao mundo do indivíduo, ou seja, as 

atividades elementares envolvidas no uso dos computadores, combinadas 

com a encenação proposta pela professora, resultaram na ampliação das 

competências de pensamento significativo, crítico e lógico. A experiência 

barulhenta revelava uma aprendizagem  significativa, nascida das conversações 

entre duas ou mais pessoas, do compartilhamento dos modos de fazer e pensar 

entre as crianças e entre elas e a professora. Tratava-se  do ruído de fazer junto, 

de conferir possibilidades de elaboração e de significados. 

 

  Observamos assim,  que a maioria dos alunos adquiriu o 

conhecimento procedimental2 em algumas tarefas propostas, porque eles 

demonstraram saber utilizar as mãos para multiplicar e aplicar nas tarefas 

propostas. E para incentivar o uso das mãos, a professora explica para os alunos 

que até hoje ela ainda utiliza as mãos para fazer cálculos, e que isso não era 

motivo de vergonha. Depois os alunos assistem no computador como filmes 

editados e desenhos animados mostrando o uso dos dedos das mãos e 

diferentes formas de calcular.  

                                                 
1  JONASSEN, D.H. Computadores, Ferramentas Cognitivas – Desenvolver o pensamento crítico nas 

escolas. Portugal: Porto Editora, 2006. 
 
 
 
2  Conhecimento Procedimental: Segundo JONASSEN, D.H.(2006), o conhecimento procedimental,   diz 

respeito  àquilo que se sabe como fazer ou como usar 



 

 A relação do aluno com o computador se estreita quando ele capta a 

mensagem por meio de som, imagem e uma explicação que lhe faz sentido. Junto 

com o colega interpreta o objetivo da lição, que posteriormente é revista pela 

professora, com  outros exemplos. A dinâmica aluno-computador, aluno-aluno, 

aluno-professor, vai trazendo mais e mais significações para o aluno, e 

incrementando o aprendizado. 

 

Em outra ocasião, constatamos que os alunos possuíam o conhecimento 

procedimental e adotavam estratégias em uma  tarefa de adição de números, 

com “n” parcelas. As estratégias são os processos utilizados para manipular a 

informação. Consecutivamente eles adotavam: 
 

► estratégia cognitiva � agrupando números com o objetivo de  somar 
o estratégia metacognitiva � agrupando posteriormente os números, com 

o objetivo de conferir a  resposta 
 

Configurava-se assim um processo de aquisição de conhecimentos que 

incluía a organização e a elaboração da informação também de forma 

significativa. O conhecimento se desenvolvia na realidade criada e construída por 

meio de uma interligação dessa realidade com o mundo que fazia sentido para 

essas crianças. Segundo BICUDO, M. A. V. (2000:19)1, essa  concepção de 

construção do conhecimento, apoiada na teoria construtivista da corrente 

piagetiana, interage com o meio físico e sociocultural. 

 

Cumpre observar que essas experiências citadas são exemplos de 

aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa consiste na construção 

de ligações mentais entre o conhecimento prévio e a nova informação por 

analogias, inferências, conclusões, criação de imagens mentais integradas, 

relacionamento de componentes num todo organizado, etc.  O conhecimento 

prévio serve para a incorporação, compreensão e ancoragem do conhecimento 

novo em conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva. A nova informação 

se relaciona com o conhecimento prévio;  mas no entanto,  ela não se ancora em 

                                                                                                                                                    
 
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. 



qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas sim em conhecimentos relevantes, 

que importam ao aprendizado. 

 

De qualquer modo, é essencial à aprendizagem que o aluno esteja ciente 

de suas capacidades e possua uma auto-estima saudável. Percebemos então, 

pelas nossas observações e pelos conteúdos atitudinais sugeridos no projeto 

Letramento - Números em Ação, a ênfase da proposta no cultivo de valores para 

estimular sentimentos profícuos nos alunos. A sugestão de trabalho colaborativo 

com auxílio recíproco é ideal para o desenvolvimento de um clima de 

confiabilidade, solidariedade, respeito, liberdade, tolerância, alegria, esperança, 

ética, amorosidade   e tantos outros que FREIRE, P. (2005)1 enumerou como 

importantes à prática educativa. Assim, coube à professora do projeto batalhar 

com persistência para que essas características vingassem no ambiente. Atuando 

em todas as horas, sobre cada um dos seus alunos, estava sempre atenta às 

atitudes, comportamentos e palavras, principalmente se fossem hostis ou 

violentas, de forma a comprometer o bem-estar íntimo dos alunos. Nesse sentido, 

pela nossa observações, notamos empenho da professora para assegurar um 

local de convivência sadia no SAI. 

 

As soluções apontadas por FREIRE, P.2  instrumentam o professor,  dando-

lhe melhores condições de lidar com os problemas de aprendizagem de forma 

eficaz. Trabalhando  com atitudes simples, ele pode mudar a dinâmica das aulas 

e propiciar a melhoria da auto-estima. Nessa acepção, o professor deve lecionar 

conhecendo  melhor o aluno, descobrindo e ativando suas potencialidades, dando 

voz à garotada para que ela descubra  que todos têm contribuições a dar e se 

sinta valorizada pela importância dada às suas palavras.  

 

                                                 
1  FREIRE, P.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005. 
 
2  FREIRE, Paulo. Carta de Paulo Freire aos professores. Estud. av., May/Aug. 2001, vol.15, no.42, 

p.259-268. ISSN 0103-4014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf> 
Acesso em 20 abr. 2006.  
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2005. 



Fazendo uma  auto-avaliação, o professor poderá refletir sobre a 

organização de suas aulas e sobre suas falas. Tendo especial cuidado para não 

rotular na hora de avaliar, e sensibilidade para  apreciar o sucesso de quem 

acertou, mesmo que esse acerto seja parcial, encorajará a aprendizagem. O ideal 

é que o ambiente escolar seja um lugar em que todos aprendam juntos, criando 

atividades que considerem o que o estudante já sabe, valorizando as informações 

trazidas de casa e ensinando com base nesses conhecimentos, pois são 

caminhos que estimulam o aluno e que fazem com que o ensino ganhe sentido. E 

por fim, quando o aluno perceber que não é só o professor  que detém todo o 

saber, certamente terá mais noções positivas de si próprio que contribuirão para a 

auto-estima, pois uma vez que venha a descobrir que está aprendendo, não terá 

como se sentir fracassado. 

 

Tendo por base os indicadores de auto-estima selecionados no Capítulo I 

deste trabalho, e pela nossa vivência de pesquisadores e professores, 

apreendemos que as aulas do Projeto Letramento - Números em Ação  

ensejaram a formação de um novo espírito entre os alunos. Esse espírito se 

concretizou na construção de novas relações entre os alunos, e entre eles e o 

saber. 

Observamos que na SAI1, o respeito ao próximo foi aprimorado, e o colega 

passou a ser visto como uma oportunidade de aprendizagem. A proposta do 

projeto Letramento buscou incessantemente estabelecer vínculos por meio do  

trabalho coletivo.  Essa estratégia fez com que os alunos participassem mais nas 

aulas, sem medo de errar. Em decorrência disso, passaram a demonstrar sinais 

de ânimo, alegria, amorosidade e confiança em si mesmos para resolverem as 

atividades. Alguns alunos muito quietos ficaram mais comunicativos, e no 

trabalho conjunto, começaram a ter suas primeiras experiências de 

argumentação. Nos momentos em que trocavam de lugares para participar de 

jogos matemáticos, percebemos que espontaneamente explicavam aos colegas 

como proceder em caso de duvidas. Os  mais precipitados se antecipavam em 

dar respostas até mesmo antes do colega concluir sua tarefa, fato que era sempre 

corrigido pela professora, pelo diálogo. 

                                                 
1  SAI – Sala Ambiente de Informática. 



 

Esses sinais apontam uma circunstância que beneficia o aluno, auxilia na 

superação de obstáculos que interferem no seu cotidiano e, por conseqüência, na 

sua aprendizagem. Para  o aluno se desvencilhar de padrões negativos, é preciso 

que ele vença aspectos íntimos que negam a sua auto-imagem, suas limitações e 

suas dificuldades, com estímulo e crença em seu potencial de ser capaz de 

construir sua própria história. 

 

Nesse sentido, examinamos atentamente alguns indicadores a favor da 

auto-estima no ambiente da SAI1. Destacamos então aqueles pontos que se 

evidenciaram com mais constância, de maneira generalizada nos alunos, e 

concluímos: a maioria dos  alunos sorriem com freqüência, participam sem medo 

de errar, são alegres, falantes, solidários, animados, manifestam que sabem 

resolver a atividade proposta, têm iniciativa e são amorosos. Observamos 

também  que na SAI, não há lugar para a violência, a apatia, a tristeza, a 

desatenção e a preguiça. Assim, compilando os aspectos da auto-estima, 

constatamos em termos gerais um saldo positivo e promissor para a 

aprendizagem.  

 

Verificamos, no  decorrer das aulas do Projeto  Letramento - Números em 

Ação, aspectos relativos à inclusão digital. Acompanhamos alunos que estavam 

sendo incluídos digitalmente fazendo suas primeiras demonstrações de 

autonomia ao saberem como ligar e desligar o computador, ao executarem o 

básico dos  principais programas do Microsoft Office2 e do Internet Explorer, ao se 

conectarem na  rede WWW3, localizando e salvando arquivos em pastas, criando 

e editando figuras, e ocasionalmente conversando on-line e criando e recebendo 

mensagens via WEB. Pela nossa prática de docentes e pesquisadores, 

consideramos que o projeto promoveu competências básicas de informática, 

                                                 
1  SAI – Sala Ambiente de Informática. 
 
 
2    Microsoft Office - Programas do software Microsoft Office : Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft 

P.Point. 
3  WWW – World Wide Web. 
 
 



combinando utilização eficiente do computador nas tarefas matemáticas, 

propiciando a todos os alunos mais igualdade,  diminuindo gradativamente a 

distância  entre os que têm e os que não têm acesso às facilidades da era digital.   

 

A inclusão digital cumpre sua função na escola quando transforma as vidas 

e a realidade das crianças mais carentes, favorecendo o progresso da cidadania 

e, sobretudo, oportunizando um ambiente com objetos e pessoas com as quais o 

aluno pode interagir e, com isso, construir seu conhecimento e ingressar no 

mundo digital. Ricas oportunidades de exploração e diferentes maneiras de 

interação incrementam o aprendizado nas aulas virtuais. 

 

Quando  “você nem percebe que está aprendendo”, como diz o aluno, 

significa que está fazendo uma coisa muito prazerosa. Trata-se de  vivenciar algo 

leve, suave, que se faz brincando. No entanto, “quando ele percebe já aprendeu”, 

significa que aquilo que fez ficou registrado em sua memória, passou a fazer 

parte dele nas suas estruturas cognitivas. Suas  percepções indicam que agora 

ele entendeu, que ele vivencia uma nova realidade, como cita ALMEIDA, F.J. 

(2005:15)1; “o uso dos computadores no contexto escolar tem o significado de 

ajudar a fazer os diagnósticos da realidade”. Completando esse pensamento, 

dizem também os alunos: “ajuda em muita coisa”.  

 

Aprender numa perspectiva prazerosa consiste não apenas na transmissão 

de conhecimentos, mas, preferencialmente, no desenvolvimento de instrumentos 

de aprendizagem por meio de técnicas e estratégias que proporcionam o 

aprender a aprender, o aprender a relembrar, o aprender a refletir, o aprender a 

resolver problemas, explorando, planejando e aplicando meios e maneiras 

especiais de executar uma tarefa.   

 

Ao ensinar os alunos a pensar, tornando-os conscientes da própria 

atividade cognitiva, eles encontram formas eficazes de trabalhar com a 

informação. O  aluno aprende através de sua própria ação transformadora, 

                                                 
1  ALMEIDA, F. J. Educação e informática: os computadores na escola. 3.ed. Coleção Questões da 

Nossa Época. São Paulo: Cortez, 2005. 



construindo suas próprias categorias de pensamento, organizando o seu mundo e 

transformando-o. Para FREIRE, P.(1997)1, essas são possibilidades de uma 

educação humanizadora, libertadora, que afirma o ser como pessoa, que 

promove o ser para si.  Trata-se de um trabalho educativo, primado na educação 

com liberdade, que respeita o diálogo atrelando ação e reflexão, e que ocorre 

numa ação de confiança  do indivíduo em si mesmo pela criação da sua verdade.  

 

O contentamento do aluno que aprende sem perceber advém de vários 

fatores. A ação do professor posicionar-se ao seu lado com a tarefa de orientar e 

dirigir o processo educativo, como um ser que também busca, como observamos 

na SAI, revela o gesto de querer bem aos educandos, que é um desses fatores 

vinculados aos saberes necessários à prática cotidiana docente, como explica 

FREIRE, P. (2005)2.  

 

Para que o ser humano tenha acesso ao conhecimento verdadeiro e ao 

desenvolvimento da autonomia, é necessária uma educação dialógica e  

problematizadora, impregnada de intencionalidade, harmonizada com a 

essência do ser, para promover a emersão da consciência e encontrar no 

conhecimento a base para transformação da realidade.  

 

Entretanto, para que esse ajustamento se mantenha e adquira 

consistência, outros elementos têm de ser adicionados ao ensino. Trata-se de 

propiciar sentido às coisas que devem ser feitas e ensinadas. Consiste em 

empregar sabiamente os meios que expressam clareza, que são interessantes e 

que fazem significado para o indivíduo. Funda-se na propriedade de  instigar no 

humano o desejo de aprender algo que antes não lhe despertava a atenção, de 

que não gostava ou até desprezava, com a promessa de trazer satisfação.  

Baseia-se no aprender com satisfação na construção da  própria independência.  

 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 
 
2  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 



Ora, isso representa  a possibilidade do indivíduo “ser mais” 1, pois ele vê 

no aprendizado uma real possibilidade de desenvolvimento pleno como ser 

humano. Nesses moldes, o ensino por meio do computador respeita os interesses 

do aluno, incentiva a pesquisa e a criatividade para formar uma inteligência ativa.  

 

Assim, quando o aluno relata: “o computador estimula”, ele  está querendo 

dizer que o computador é capaz de instigar o aprendizado. Nesse sentido, faz 

referência a ativar o ânimo para estudar. Denota que a TIC, e em especial o 

computador, prendem a atenção, despertam a curiosidade, são atraentes  e 

cativam o espírito do aluno, criando circunstâncias favoráveis à aprendizagem e à 

busca do conhecimento.  Trazem a idéia de excitar o brio do aluno para que ele 

tenha a iniciativa e faça a sua parte na aprendizagem, responsabilizando-se por 

ela. 

 

Uma vez despertado o interesse, a atividade cognitiva é impulsionada. Daí 

a importância em estimular o aluno levando em conta a sua vivência, 

considerando aquilo que lhe importa, provocando curiosidade e interesse.  O 

Projeto Letramento - Números em Ação oferece no meio virtual uma grande 

quantidade de estímulos relacionados ao cotidiano do aluno. Sua interface gráfica 

foi projetada para criar uma identidade com os estudantes através da escolha das 

músicas, da linguagem fácil e afinada com as crianças, e dos personagens 

virtuais criados  e idealizados à imagem dos típicos jovens estudantes que vivem 

diversas simulações do dia-a-dia nas quais a matemática está presente. 

 

“Aprender mais fácil e mais rápido” é a intenção de grande parte dos 

jovens da escola. Entretanto, torna-se tão interessante aprender com a 

ferramenta computacional  que  ele nem percebe que está aprendendo: aprende 

brincando e acaba querendo ficar ao computador mais tempo do que o previsto. 

                                                 
1   “ser mais”: termo utilizado por FREIRE, P. para indicar  que o Homem, tendo consciência crítica, na 

luta pelo “ser mais”,  conquista autonomia. 
 
 



Dizem os alunos que “quando percebem já sabem tudo”, que “entendem melhor” 

e que o uso do computador “desenvolve a capacidade”. Segundo GADOTTI, M.1 : 

“o contexto de impregnação do conhecimento cabe à escola: amar o 

conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e de 

contentamento cultural com um novo jeito de aprender”.  

 

Nesse sentido, e completando esse pensamento, ALMEIDA F.J. e 

FONSECA JR. F. M.(2000) mencionam:  

“As grades curriculares funcionam freqüentemente como verdadeiras 

prisões da curiosidade, da inventividade, da participação, da vontade de 

aprender! Conforme se avança nas séries iniciais, assiste-se ao 

progressivo distanciamento dos alunos; as perguntas vão-se tornando 

menos interessantes e freqüentes; a aprendizagem passa a ser menos 

estimulante... É a perda de sabor do saber”. ALMEIDA F.J. E FONSECA 

JR. F. M. (2000:14)1 

 

Será então que na Sala Ambiente de Informática – SAI, o aluno voltou a 

encontrar o sabor do saber? Ao que tudo indica, sim,  pois quando ele está diante 

do ambiente virtual nem dá conta de que está aprendendo. Mas é fato: ele está 

aprendendo, estudando e ao mesmo tempo brincando. “Estudar brincando”,  eles 

mencionam.  Jogos e desafios trazem novas sensações. Trata-se da própria 

concepção de aprender fazendo, agindo, experimentando, e do modo mais 

natural, intuitivo e fácil de aprender. “Ele aprende pela experimentação ativa do 

mundo”, citam ALMEIDA F.J. e FONSECA JR. F. M. (2000:21). 

 

Perfeitamente satisfeito diz o aluno que “com o computador ele aprende 

coisas que em uma sala de aula não aprende”. Assim,  está se referindo aos 

novos conhecimentos que são possibilitados. Indica o acrescentamento que o 

computador pode trazer pelos recursos que oferece comparando com as 

limitações da sala de aula convencional. Indica que no seu conceito, o 

computador agrega vantagens que nenhum outro dispositivo pode oferecer com a 

mesma eficácia. 

                                                 
1  GADOTTI, M. A Filosofia para Crianças e Jovens e as Perspectivas Atuais da Educação. Congresso 

Internacional de Filosofia com Crianças Jovens. Conselho Internacional para a Investigação Filosófica 
com Crianças. IX Encontro Do Icpic - Centro De Convenções “Ulysses Guimarães”. 1999. Disponível 
Em:atp://www.Paulofreire.Org/Boniteza.Htm. Acesso Em 15 Mai 2007. 



 

O aprendizado com jogos, segundo JÚLIA BORIN2, se bem orientado, tem 

papel importante no desenvolvimento de habilidades, de raciocínio como 

organização, atenção e concentração. Para a Matemática isso tem especial 

importância na resolução de problemas. Com os jogos os alunos desenvolvem a 

capacidade de ver algo a partir de um ponto de vista que difere do seu e, 

coordenando essas opiniões, tiram conclusões. Além disso, nos jogos, 

identificamos a ampliação da linguagem, da criatividade e do raciocínio dedutivo, 

necessários na escolha de uma jogada e na argumentação durante a troca de 

informações.  

 

Tal explicação de JÚLIA BORIN3 aclara por que é tão interessante 

“aprender brincando” e “com jogos”. Completando, menciona que todas as 

habilidades que determinam  observação,  análise, conjetura e  verificação 

compõem o raciocínio lógico essencial para a  Matemática.  Isso também nos 

esclarece por que o computador “ajuda em muita coisa principalmente na 

Matemática”, como relataram os alunos. 

 

“É  um jeito novo de aprender  e entender melhor”, diz o aluno. Aprender 

significa encontrar significações dentro de si próprio. Se não encontra por um 

caminho, outros existem para favorecer a compreensão do aluno. Significa que o 

aluno viu um novo aspecto. É sinal de que o arranjo na interface computacional 

foi disposto de tal forma que ele viu novos significados naquilo que tencionava 

entender. Mostra que os procedimentos utilizados são outros para o aluno 

construir suas significações. 

 

                                                                                                                                                    
1  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Aprendendo com projetos. Série de Estudos. ProInfo. Secretaria 

de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
2  JÚLIA B. in Apostila Números em Ação – Fase I- Secretaria de Estado da Educação – FDE – DTI – 

GIP – Gerência de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. (explica 
o texto retirado de Jogos e Resoluções de Problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. 
Série CAEM, vol. 6. São Paulo: CAEM/USP, 1995). 

 
3  JÚLIA B. in Apostila Números em Ação – Fase I- Secretaria de Estado da Educação – FDE – DTI – GIP 

– Gerência de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. (explica o 
texto retirado de Jogos e Resoluções de Problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. 
Série CAEM, vol. 6. São Paulo: CAEM/USP, 1995). 



A "Teoria dos Campos Conceituais" 1 proposta por VERGNAUD, G. (1983)2 

menciona que todo o conhecimento emerge da resolução de problemas (teórico   

ou prático). E uma situação-problema, por mais simples que seja, sempre envolve 

mais do que um conceito. Assim, para adquirirmos um conceito matemático, 

precisamos interagir  com ele inúmeras vezes, e isso é possível dentro de 

situações didáticas. Dessa forma,  por meio de seus próprios esquemas, a criança 

adquire competências e concepções.   

No projeto Números em Ação, o computador viabiliza essa condição 

expondo os alunos a inúmeras situações didáticas.   Interagindo várias vezes nos 

jogos e situações-problema do software do Projeto Números em Ação,  eles 

adquirem conceitos matemáticos, criam seus esquemas mentais e adquirem 

capacidade. É devido a essa quantidade diversificada de  situações didáticas que 

os alunos percebem que o computador “ajuda aprender, principalmente 

matemática”.  Assim, o aluno abstrai e vai incorporando as regras de ação para  

os diferentes casos,  caracterizando  um  processo metacognitivo.  

 

Dizem também as crianças: “na sala de informática é mais legal do que na 

sala de aula”, “é um jeito novo de aprender”, “aprendemos coisas que na sala de 

aula não ensina”. E completam que no computador “aprendem mais coisas”. As 

tarefas por grupos de alunos em projetos de reforço fazem com que as crianças 

aprendam o que não conseguem aprender na sala de aula convencional. 

Propiciam um ambiente favorável para o aprendizado, como já deduzia 

COMENIUS3.   Os alunos acreditam que o computador é o responsável pela 

aprendizagem, principalmente da  matemática; porém, ingenuamente, eles 

exageram um pouco em relação ao papel do computador nesse processo. 

 

Sabemos dos diversos benefícios que a tecnologia pode proporcionar ao 

trabalho pedagógico com o aluno. Essa benfeitoria se efetiva quando o professor 

                                                 
1  "Campo Conceitual", para VERGNAUD, é definido como "um conjunto   de situações cuja apropriação 

requer o domínio de vários conceitos de naturezas diferentes". 
2  VERGNAUD, G. (1983). Multiplicative structures. Em R. Lesh & M. Landau (Orgs.), Acquisition of 

mathematics: Concepts and process (pp. 127-174). London: Academic Press. 
 
 
3  COMENIUS, J. A. (1657). Didáctica Magna: tratado da arte universal de  ensinar tudo a todos. 

Tradução de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. 



aplica no cotidiano da sala de aula a transposição didática dos conceitos e 

práticas que domina e que estão relacionados com a tecnologia. Computadores 

podem ser grandes aliados na tarefa ensino-aprendizagem; entretanto, não 

podem dar um sentido às coisas, pois tal fato está relacionado à cognição. Uma  

máquina não tem a capacidade de transformar a informação em conhecimento, 

pois  tal habilidade é exclusivamente humana Ou seja, o conhecimento tem 

caráter humano e para produzi-lo é necessário que a mente esteja trabalhando, 

como cita VIEIRA, A. T. (2004)1.  

 

VALENTE, J.A.2 ilustra a teoria da “espiral da aprendizagem” 3 de MORIN, 

à luz de PIAGET, para falar da construção de conhecimento na interação 

aprendiz/computador.  O “jeito novo de aprender” e “mais legal”, como citam os 

alunos, podem ser entendidos: 

 “[...] o aprendiz, no processo de buscar novas informações, está 

exercitando suas habilidades de aprender; pode levantar questões sobre o 

pensar-sobre-o-pensar, uma vez que pode analisar seu programa em 

termos da efetividade das idéias, estratégias e estilo de resolução de 

problema. Neste caso, o aprendiz começa a pensar sobre seus 

mecanismos de raciocínio e de aprender”. “[...] Mesmo errando e não 

atingindo um resultado de sucesso, o aprendiz está obtendo informações 

que são úteis na construção de conhecimento”. 

 

O princípio orientador do Projeto Números em Ação é o de que todos os 

alunos são capazes de aprender, cada qual no seu ritmo e a partir de pontos 

distintos. A prática mostra um resultado promissor:  o conjunto  das crianças 

passa a acreditar que pode aprender, mesmo aquelas disciplinas que elas acham 

mais difíceis. O computador é a ferramenta que incrementa essa empreitada, 

dando tratamento diferenciado,  produzindo confiabilidade a partir da competência 

                                                                                                                                                    
 
1  VIEIRA, A. T. V. Funções e Papéis da Tecnologia. Texto produzido para o curso Gestão Escolar e 

Tecnologias. Formação de Gestores Escolares para o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Parceria: PUC-SP, Microsoft/Educação, FDE  e SEE. São Paulo. PUC-SP. 2004. 

2  VALENTE, J. A. A Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem. Capítulo I, A Espiral da 
Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: Repensando Conceitos Editado por 
Maria Cristina Joly, São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, 2002 pp. 15-37. Depto. Multimeios e Nied, 
Unicamp & Ced, PucSP. 

3  “espiral da aprendizagem”: idéia de espiral utilizada por MORIN para explicar o processo de construção 
de conhecimento, que cresce continuamente, (MORIN, 1997, p. 197) in VALENTE, J. A. A Tecnologia 
no Ensino: implicações para a aprendizagem.  

 



dos alunos com o auxílio do professor, como cita VALENTE, J.A.1, e permitindo 

“aprender coisas que na sala de aula não ensina”, como alegam os alunos. 

 

Essa circunstância associada aos computadores dá o tom de novidade e 

modernidade que desperta o interesse no aluno, pelo “jeito novo de aprender”. 

Ela promove princípios de igualdade com reconhecimento de diferenças toleráveis. A 

tecnologia adequadamente empregada pode oportunizar a igualdade de tratamento 

interno, o reconhecimento individualizado do sujeito e da identidade cultural, a igualdade 

na realização de saída e a inserção na vida fora da escola, conforme mencionam 

TORRES, C. A. & BURBULES, N. (2004)1. 

 

Segundo VALENTE, J.A.(2002)2: 

”[...] o fato de o computador poder executar a seqüência de 

comandos fornecida significa que ele está fazendo mais do que 

servir para representar idéias. Ele está sendo um elo importante no 

ciclo de ações descrição-execução-reflexão-depuração, que pode 

favorecer o processo de construção de conhecimento”.  

 

Ao executar  comandos fornecidos pelo aluno, o computador representa 

suas idéias e faz parte do seu mundo. Além disso, o computador passa a ser o 

meio pelo qual o aluno se percebe e se constitui no mundo. É o jeito de estar no 

mundo pelas tecnologias, num processo de construção de conhecimento, como 

explica  VALENTE,J.A. (1999:1)3: 

“o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, o 

computador passa a ser uma máquina para ser ensinada, 

propiciando condições para o aluno descrever a resolução de 

problemas [...]” 

 

Assim, torna-se prazeroso aprender. Sobretudo  com o computador, 

aprende-se brincando. Para VALENTE,J.A. (1999:1), “a utilização de 

                                                 
1  TORRES, Carlos Alberto; BURBULES, Nicholas. Globalização e Educação: Perspectivas Críticas. 

Editora Artmed, 2004. 
2  VALENTE, J. A. A Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem. Capítulo I, A Espiral da 

Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: Repensando Conceitos Editado por 
Maria Cristina Joly, São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, 2002 pp. 15-37. Depto. Multimeios e Nied, 
Unicamp & Ced, PucSP. 

3  VALENTE, J.A (ORG) Os Computadores na Sociedade do Conhecimento. Campinas, SP: 
UNICAMP/NIED. 1999. 



computadores na educação é muito mais diversificada, interessante e 

desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz”.  

 

As possibilidades de novos conhecimentos abordadas de forma agradável 

e interessante constituem fatores imprescindíveis à prática educacional 

significativa. Ela vai ao encontro dos  ideais de FREIRE, P.(1997)1 na concepção 

problematizadora de educação. Ela viabiliza o potencial criativo do aluno e traz 

conteúdos relacionados com a sua vida. Nela, o aluno não tem que memorizar o 

conteúdo narrado, nem “arquivar” os “depósitos”, como exemplifica FREIRE.  Ao 

contrário, nela, o aluno vê  sentido no que está fazendo.  

 

O aprendizado significativo, segundo CASALI, A (2001)2, é um  processo de 

ensino-aprendizagem adequado, que denota o cumprimento de um dever ético 

dentro da escola.  Para CASALI, o  aprendizado, sendo uma experiência humana 

marcante, faz do conhecimento um meio. Sendo ético, concebe o  afeto gratuito e 

desinteressado como uma possibilidade da convivência e da vivência 

significativa. Faz  o ser humano “ser mais”, dando-lhe a possibilidade de moldar o 

seu próprio destino, tornando-se um ser social mais completo, como menciona 

SEN, A. (2000)1. 

 

O aluno fala em “desenvolver a capacidade”. Sentir em si a possibilidade 

de aprender, de ter uma experiência marcante e única é sentir que pode  ser 

mais, com segurança para aprender. Indica poder aumentar o seu potencial para 

trabalhar com a matemática e outras disciplinas. Torna patente que ele está 

pleiteando um direito com fim à sua liberdade.  SEN, A.(2000) considera a 

expansão da liberdade das pessoas como um fim primordial e o principal meio de 

desenvolvimento de uma nação.  Aborda a questão, chamando-as de “papel 

constitutivo” e “papel instrumental”, e explica: 

“O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva 

no enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem 

                                                 
1  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 
2  CASALI, A. Educação: contexto social e a multidimensionalidade da ação transformadora. XIª Semana 

de Educação 1 a 5 de outubro de 2001 – PUC-SP. Faculdade de Educação - Curso de Pedagogia - 
Centro Acadêmico de Educação “Joel Martins”. Biblioteca Monte Alegre - PUC 2417 – Título: Ética. 



capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar 

privações de fome, a subnutrição,[...], bem como as liberdades associadas 

a saber ler e saber fazer cálculos aritméticos, ter participação política e 

liberdade de expressão, etc.[...]” SEN, A. (2000:52)2 

  

Ao desenvolver sua capacidade, o ser humano passa a desfrutar de mais 

liberdade. Mais que isso, a promoção da capacidade geral do indivíduo oportuniza 

agentes ativos de mudança capazes de formar uma pessoa melhor, com maior 

grau de instrução, com mais potencial para cuidar de si mesmo, influenciar o 

mundo,  participar de escolhas sociais e tomar decisões.  

 

No que se refere ao papel instrumental da liberdade, SEN, A. diz que o 

aumento da capacidade do ser humano consiste essencialmente na liberdade de 

expressão para reivindicar direitos. A liberdade de expressão, no entanto, está 

relacionada com a liberdade política e a forma de democracia: 

“[...] O papel instrumental da liberdade concerne ao modo como diferentes 

tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos3 contribuem para a 

expansão da liberdade humana em geral [...]” SEN, A. (2000:53)4 

 

 O aumento da capacidade do ser humano deve-se também às várias 

liberdades instrumentais que se inter-relacionam e contribuem para a liberdade 

global do indivíduo. As liberdades instrumentais são importantes para a pessoa 

viver como deseja. 

 

A experiência com o computador traz a  possibilidade de desenvolvimento 

da capacidade  na medida em que opera mudanças no indivíduo, firmando-o 

como uma pessoa com maior grau de instrução, mais aperfeiçoada, mais ciente 

de seus direitos civis e políticos, e mais participativa. 

 

                                                                                                                                                    
1  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. 
2  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. 
3  Explicação do autor: [...] A palavra “entitlement” traduzida como intitulamento é representado pelo 

conjunto de pacotes alternativos de bens que podem ser adquiridos mediante o uso dos vários canais 
legais de aquisição facultados a essa pessoa. É determinado pelo pacote original de bens que ela 
possui e pelos vários pacotes alternativos que ela pode adquirir. 

4  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. 
 



Nesse contexto, os alunos percebem o tratamento diferenciado do 

professor e registram “os professores são mais legais”, “eles explicam melhor”.  

Os  professores são mediadores da aprendizagem na sala de informática. Aos 

olhos dos alunos, o professor parece mais próximo, pois as relações na SAI 

adquirem outros moldes. Conforme ALMEIDA, M.E.B.(2002)1, o uso de ambientes 

virtuais redefine o papel do professor. No ambiente computacional, ele pode atuar 

como parceiro de seus alunos. As condições são favoráveis para que o  professor 

provoque o aluno para descobrir novos significados para si mesmo. Ao  incentivar 

o trabalho com problemáticas significativas naquele contexto que possam 

despertar o prazer da descoberta, o aluno facilmente se compromete com a 

realização de tarefas, engaja-se em leituras e na escrita para o desenvolvimento 

de projetos colaborativos. Desenvolve-se uma nova consciência de 

compartilhamento de idéias, saberes e sentimentos.   

 

Para VALENTE, J.A.(1999)2, a formação do professor exige muito mais que 

conhecimento sobre computadores. Seu papel deve ser o de oportunizar a 

vivência da experiência significativa na qual o aluno constrói. A  formação deve 

proporcionar condições para o professor construir conhecimento sobre técnicas 

computacionais e entender por que e como associar a ferramenta computacional 

à sua prática pedagógica.   

 

Por fim, o aluno manifesta o  desejo de “mexer no computador”. O acesso 

ao computador denota curiosidade. Compartilhar das novidades do mundo digital 

é exercer a curiosidade e constitui um direito do ser humano. O bom clima 

pedagógico-democrático é aquele em que o educando vai aprendendo à custa de 

sua prática mesma, cita FREIRE, P. (1996:88)3. E complementa:  

                                                 
1  ALMEIDA, M. E. B. Incorporação da tecnologia de informação na escola: vencendo desafios, 

articulando saberes, tecendo a rede. In Moraes, M. C. (org.). Educação a distância: fundamentos e 
práticas. Campinas, SP: NIED/Unicamp, 2002. 

2  VALENTE, J.A (ORG) Os Computadores na Sociedade do Conhecimento. Campinas, SP: 
UNICAMP/NIED. 1999. 

 
 
3  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. S. Paulo: Paz e Terra, 

1996. 
 



“O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 

emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de  sua razão de ser”. 

 

O computador produz uma admirável quantidade de estímulos e desafios 

à curiosidade. Boa tarefa então pode ser o seu uso para construir e produzir 

conhecimento a partir da curiosidade. Satisfeito  o desejo de ver, saber e 

informar-se,  a inquietação e disposição de busca permanece e o aluno avança. 

De tal modo, “quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, mas 

sobretudo se ‘rigoriza’, tanto mais epistemológica ela vai se tornando”, cita 

FREIRE, P. (1996:87).  

 

Assim, “mexer no computador” é poder  participar  das inovações. O 

acesso ao computador constitui-se também numa reivindicação ética, uma vez 

que o desenvolvimento do potencial humano é propiciado, perpassa pelos direitos 

básicos do enriquecimento da vida. Equivale a uma reivindicação moral, de 

caráter instrumental, visto que proporciona aumento das capacidades das 

pessoas, como explica SEN A.(2000)1. Poder utilizar os computadores (“mexer”), 

como reivindicam os alunos, representa o cunho constitutivo da educação que 

entende o conhecimento como um bem de todos. O uso do computador 

estabelece uma via de acesso para a aquisição da autonomia, tanto da escrita, 

quanto da leitura e  do cálculo. São todos esses elementos ajustados 

harmoniosamente  que permitem ao aluno interpretar o mundo, o seu cotidiano, a 

sua realidade, a sua vida. 

 

Concluindo, “os computadores, quando utilizados a partir de uma ética e 

estética humanista, são instrumentos para o belo”, citam ALMEIDA F.J. E 

FONSECA JR. F. M. (2000:33)1. É dentro desse espírito que compreendemos o 

fenômeno gerado a partir da utilização dos computadores na EE.Prof.ª Maria 

Pastana Menato. Para os alunos eles trouxeram a possibilidade de participar de 

coisas belas. 

 

                                                 
1  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia da Letras, 2000. 



33..33..22  OOss  pprrooffeessssoorreess  

  

O que é ser professor no mundo contemporâneo? Como é ser professor 

num mundo de injustiças, de violência, de exclusão, de irregularidades, de 

corrupção? Como é ser professor numa escola estadual pública, de periferia, 

modesta, num município de aproximadamente 150.000 habitantes na região da 

Grande São Paulo? 

 

Tecemos o perfil do quadro docente  da EE Prof.ª Maria Pastana Menato 

pela nossa observação e pelos relatos escritos e falados desses professores. 

Notamos  que a maior parte  dos professores da EE Prof.ª Maria Pastana Menato 

demonstram comprometimento, alegria e esperança com a tarefa educativa. São 

amorosos no trato com os alunos e demonstram disponibilidade para o diálogo, 

saberes esses essenciais para prática docente.  

 

Alguns professores adotaram a prática de conversar com os pais dos 

alunos para encaminharem conjuntamente pontos importantes para a vida escolar 

e ajustarem situações difíceis do cotidiano dos jovens. Apreendemos  que as 

adversidades do dia-a-dia da escola pública Prof.ª Maria Pastana Menato são 

enfrentadas com bom senso e percepção do meio social externo  e interno, por 

meio de uma prática sensível que demanda persistência e muita paciência.  

 

Como pesquisadores, nas  nossas observações, constatamos  que grande 

parte dos docentes tem segurança e competência técnica nos afazeres 

cotidianos. Eventualmente, apreendemos  sinais da concepção “bancária” de 

educação na fala de alguns poucos professores, na qual prevalece a figura do 

educador que sabe tudo, cabendo-lhe transmitir o saber, como cita FREIRE, 

P.(1997)2. Para esse grupo pequeno de professores, percebemos também que a 

realidade escolar é alcançada parcialmente; não existe uma compreensão maior 

da problemática extraclasse com o comportamento e aproveitamento do aluno. 

Esses dois fatores aliados, em que professores ainda  tentam “depositar” o 

                                                                                                                                                    
1  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Aprendendo com projetos. Série de Estudos. ProInfo. Secretaria 

de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
2  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 



conteúdo nos alunos com um precário entendimento da realidade, faz com que os 

alunos se esquivem do aprendizado, gerando agravantes sérios para o ensino: o 

desinteresse e o baixo rendimento escolar. 

A prática de memorizar o conteúdo narrado,  ou “arquivar” os “depósitos”, 

como cita FREIRE P. (1997), faz com que os alunos não vejam significação no 

que estão fazendo. E assim, acabam se recusando a participar e aprender. Para 

reverter esse quadro desfavorável, é necessário muito empenho. São os esforços 

contínuos de fazer a diferença que levam o professor a uma experiência mais 

democrática. E tal empreendimento requer conscientização do professor para 

uma prática desgastante, que produz poucos resultados. Para tal, é importante 

que o professor compreenda, como citam APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.)  

(2001)1, que um currículo democrático contempla não apenas o que os adultos 

valorizam como  importante, mas também as questões e interesses dos jovens. 

Trata-se de uma iniciativa exaustiva,  nada fácil, cheia de impossibilidades. Trata-

se, sobretudo, de ensinar com  flexibilidade constante para proporcionar um 

ensino significativo e, ao mesmo tempo, de transmitir o conteúdo essencial de 

forma crítica.  

 

Pelos relatos, constatamos que quase 65% desses professores não moram 

no Bairro Santa Luzia em Ribeirão Pires. A grande maioria  está contente em 

lecionar na escola, mas são enfáticos em afirmar que a escola tem que melhorar 

como um todo. Esperam  mais da administração e da direção. Prezam e gostam 

da  companhia dos pares docentes, e entre eles há uma relação de grande 

amizade e respeito. Valorizam a  harmonia  do ambiente de trabalho. Reclamam a 

falta de funcionários na escola,  o que interfere na vida funcional do professor, 

assim como na parte administrativa junto aos alunos.  

 

Esses professores alegaram que se atualizam para a profissão docente 

lendo jornais e revistas. Somente 21% dos professores registraram que lêem 

livros para se atualizar. Navegam pela Internet e interagem com os colegas na 

busca de coisas novas para o magistério. Quase 70% não participam dos cursos 

                                                                                                                                                    
 
1  APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.)  Escolas Democráticas - São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 
 



oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação - SEE. Os cursos “Teia do 

Saber” e “Ensino Médio em Rede”, propostos pela SEE, são os mais 

freqüentados  pelos professores que  participam. 

 

A formação rigorosa de um profissional se dá ao longo da vida, pelos 

diversos aperfeiçoamentos que faz. No  caso do professor, ela se faz abastecida 

principalmente por leituras de bons livros e cursos de formação continuada. A  

prática de ensinar e aprender exige leitura crítica para compreender o mundo, o 

que ocorre no país, na cidade, no próprio bairro.  

 

A importância da leitura de livros está no desenvolvimento do pensamento 

correto. Lendo corretamente, com criticidade, o  leitor se afina com o texto, e pelo 

entendimento do mesmo, vai se tornando mais capaz e apto na sua prática 

profissional. O processo que envolve o ato de ler criticamente não se esgota na 

decodificação pura e simples da palavra ou linguagem escrita, mas se estende na 

busca da percepção da intenção e sentido do texto. Ou seja, a compreensão no 

processo de leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto, caracterizando uma vivência significativa, de fundamental valor para a 

tarefa docente.  

   

Pela leitura crítica, o professor passa a pensar certo. E como FREIRE, P. 

(1996:27)1 coloca: “Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, 

pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo.” E complementa (1996:28):  

”pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do 

ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho 

chamando ‘curiosidade epistemológica’”. 

 

Constatamos pelos questionários respondidos que apenas 20% dos 

professores fazem cursos para se atualizar.  Apenas 35% dos professores   

participam  de projetos de formação continuada oferecidos pela Secretaria 

Estadual de Educação, intitulados “Teia do Saber” e  “Ensino Médio em Rede”.  

                                                 
1 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. S. Paulo: Paz e Terra, 
1996. 



Observamos, no entanto, que tais projetos são considerados ruins pelos 

docentes, principalmente pela forma como são apresentados no meio virtual, 

pela interface estática e modelo repleto de textos e questionários. Observamos 

também que os professores se matriculam nesses cursos apenas para terem 

oportunidade de evolução funcional. Tal quadro revela que a formação do 

professor não ocorre num “continuum” 1, por um sistema capaz de produzir 

sentido e significado. Na verdade, ela está aquém do requerido a para tarefa de 

ensinar e aprender.  

 

 A atualização do professor é uma exigência da prática docente. Além de 

leituras e  troca de experiências com os pares, o professor tem que levar a sério 

sua formação e estudar, pois não pode abrir mão da ampliação e diversificação 

de saberes  para estabelecer coerência entre o ‘saber-fazer’ e o ‘saber-ser-

pedagógico’, como propõe FREIRE, P. (1996:11). Uma formação séria vai muito 

além de simplesmente treinar o professor numa prática: ela o insere num 

permanente movimento contínuo de busca, convencendo-o de sua inconclusão 

de ser humano, da necessidade de estar a par do que acontece no tempo 

presente.  Na formação continuada, o professor precisa essencialmente refletir 

sobre seu papel e propor novos rumos de forma a satisfazer as exigências do 

mercado de trabalho onde os alunos serão inseridos e, sobretudo, promover o 

desenvolvimento de cidadãos críticos, autônomos, criativos e felizes. 

 

Entre eles, 63% julgam-se preparados para a docência e têm consciência 

da necessidade de continuar aprendendo. Entre os pesquisados, 100% não 

conhecem o sentido da palavra letramento e não sabem claramente o que faz o 

Projeto Letramento - Números em Ação na escola. O cenário que se configura 

para preparar novas gerações que conviverão com as incertezas e as 

provisoriedades típicas da contemporaneidade requer um profissional competente 

e ao mesmo tempo capaz de reconhecer os limites da sua própria formação, 

                                                 
1  “Continuum” – para a vida toda. 
 
 
 



como também de estar apto para buscar constantemente alternativas para suas 

inquietudes e indagações.  

Da mesma forma, o professor contemporâneo deve estar atualizado e a par 

das expressões, das novas metodologias, dos novos recursos empregados e das 

demandas da área educacional. O termo letramento surgiu com a necessidade de 

distinguir e nomear práticas sociais de leitura, escrita e cálculo  mais avançadas e 

complexas que aquelas empregadas na alfabetização.   

 

Os patamares de aprendizagem em que se situam nossas crianças e 

jovens nos diversos níveis educacionais dizem respeito à profissão docente. 

Conseqüentemente,  os projetos e programas planejados para enfrentar e superar 

os eventuais problemas detectados nos Sistemas de Avaliação também dizem 

respeito aos professores, pois são eles que estabelecem as competências a 

serem desenvolvidas e ajustam diretrizes destinadas à melhoria da qualidade de 

ensino.  Pois que, se os Sistemas de Avaliação são instrumentos que medem o 

desempenho do aluno, medem também a qualidade do ensino que está sendo 

administrado. Tais dados permitem que o professor faça um juízo de valor sobre o 

que foi apontado na medição para, por si mesmo, convencionar e calibrar ações 

para aqueles pontos que apresentaram baixos índices de aproveitamento e 

analisar criticamente os motivos causadores desse quadro.  

 

Dos professores, 52% conhecem mais da metade dos seus alunos pelo 

nome, o que indica  respeito e tratamento amoroso, e quase 70% disponibilizam 

tempo para conhecerem melhor seus alunos, utilizando para isso o intervalo na 

sala dos professores ou conversas com a coordenadora pedagógica. Também 

utilizam o HTPC – horário de trabalho pedagógico coletivo ou telefonam 

diretamente para os pais ou responsáveis quando detectam qualquer tipo de 

problema com a criança. Uma pequena parcela de professores acha que os pais 

são desinteressados pela vida escolar dos filhos.  

 

Utilizam filmes para ilustrar as aulas quando propõem uma tarefa 

diferenciada. Apenas dois professores trabalham com o computador como 

ferramenta de aprendizagem além dos professores do Projeto Letramento. 



Utilizam os livros didáticos fornecidos pelo governo federal  em suas aulas. 

ALMEIDA, F.J. (2007)1 fala em como “operar tecnologicamente” na escola e  de 

que forma as “TIC2 penetram no sangue epistemológico do projeto pedagógico”, 

explicando primeiramente a complexa e delicada execução da gestão escolar no 

sentido de organizar professores, alunos, comunidade e funcionários para 

viabilizar, de forma eficaz, comprometida e democrática, a implantação das TIC. 

 

A escola tem que democraticamente discutir suas necessidades e 

conhecer sua realidade para nela atuar dentro de seus próprios  limites e 

encontrar caminhos coerentes para constituir um sólido alicerce de aprendizagem 

para os alunos.  Da mesma forma, para que a escola não se afaste de sua função 

precípua e encontre significação especial na utilização das TIC, é necessário um 

“check-up” da realidade escolar. Esse diagnóstico trará elementos para 

fundamentar o projeto pedagógico escolar com a implantação gradual das TIC, 

considerando que muitos professores e gestores precisam aprender a utilizar as 

tecnologias pois não tiveram essa formação na universidade. É justamente esse o 

grande desafio da inserção da TIC, cita ALMEIDA, F.J. (2007): fazer reais 

inovações dentro da escola, com  as suas próprias  limitações e grandezas. 

 

Atualmente, as orientações centralizadoras oriundas da Secretaria de 

Estado da Educação apresentam um “pacote” pronto para as escolas com 

projetos diversos. A imposição e a escolha dos projetos, por si só, mostram que 

muitas vezes eles não contemplam os interesses mais prementes da comunidade 

escolar ou estão desconexos da realidade e perfil da escola. Ora, os projetos 

devem surgir a partir de um diagnóstico da escola, das boas idéias, e não por 

determinação superior. 

  

A maior parte dos professores da EE Prof.ª Maria Pastana Menato afirmou 

ter escolhido a profissão docente porque  “gostam de ensinar e aprender”, 

“gostam de estudar”, e “gostam de sentirem-se úteis”. Um deles alegou  “sou 

                                                 
1  ALMEIDA, F.J. Computador, Escola e vida. Aprendizagem e tecnologias dirigidas ao conhecimento. 

São Paulo: Cubzac, 2007. 
2  TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
 



apaixonado pelo que faço”. Outro diz  “gosto  da disciplina que leciono” e que 

ficou encantado com ela. Esses depoimentos, a nosso ver, são casados  com as 

idéias de FREIRE, P.(2005:24)1: 

“Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-

aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política,  

ideológica,   gnosiológica, pedagógica, estética e ética,  em que  a 

boniteza deve  achar-se  de mãos  dadas com  a decência e com  a 

seriedade”.  

 

 “Gostar de ensinar e aprender”  decorre da consciência de sermos  

inacabados. FREIRE, P. (2005:23) explica que ensinar inexiste sem aprender e 

vice-versa. Da mesma forma, “gostar de estudar”, é a “salutar insatisfação, que 

nos desafia a aprender sempre, a prosseguir, a persistir, a modificar, a 

reinventar constantemente nosso olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos”, 

cita CORTELLA, M.S.(2006)2. 

 

O fato do professor “gostar de estudar” faz com que ele vá se constituindo 

no seguimento da carreira. Em outras palavras, queremos dizer que ele vai 

aprendendo com cada vivência num processo de aprimoramento constante, de 

crescimento e desenvolvimento que culmina com a maturação da desenvoltura 

profissional. Esse amadurecimento profissional, para CAVALLET (1999)3 in 

FELDMANN, M. G. (1998)4, diz respeito à profissionalidade, que se caracteriza 

pela capacidade de conceber e implementar novas alternativas diante da crise e 

dos problemas da sociedade. Nesse sentido, o professor “descobre” a 

verdadeira função de sua tarefa educativa. Descobre a importância de lidar com 

o humano. 

  

Seu trabalho com esses jovens, homens e mulheres de todas as idades, 

gêneros e grupos sociais, interfere significativamente na sua vida.  “A presença 

de um objeto humano modifica profundamente a natureza do trabalho e a 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia  da  autonomia:  saberes necessários à prática educativa. p.24. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
2  CORTELLA, M.S. Não Nascemos Prontos!: Provocações Filosóficas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 
3  CAVALLET, V. J. . Os Desafios da Educação e a Avaliação da Aprendizagem. Educação em Debate/ 

Cadernos de Graduação da PUC-PR, Curitiba, n. 4, p. 39-46, 1999. 
4  FELDMANN, M. G. FELDMANN, Marina Graziela. Olhar de Professor Formação Docente e as 

Mudanças na Sala de Aula: Um Diálogo Complexo. Editora UEPG. 1998. 



atividade do trabalhador”, alegam TARDIF, M. e LESSARD, C. O (2005:28)1. 

Isso quer dizer que pelo trabalho docente, o professor realiza sua verdadeira 

humanidade, visto que nessa tarefa ele se envolve numa práxis fundamental, 

isto é, o professor é transformado pelo seu trabalho. É nessa transformação que 

surge o sentimento de “sentir-se útil”, porque é uma prática em que  teoria  e 

práxis  mutuamente  se  fertilizam,   conforme  FREIRE, P. (1997)2.  

 

O seu cotidiano é uma busca constante de aprendizado. Quando  o 

professor articula a problemática vivenciada com as teorias e convicções 

pessoais,  ele evidencia o seu conhecimento técnico. Esse conhecimento advém 

do saber fazer, que é fruto de experiências e reflexões passadas. Para 

FELDMANN, M.G. (1998)3, esse é o “conhecimento-na-ação” do professor, que 

garante e promove “nexos” entre a sua formação vivida, a sua formação inicial e  

a sua formação continuada. Nesse  caso, a formação do professor é entendida 

como um “continuum”; é a formação para a vida toda, que corresponde ao 

“estudar mais e sempre” e “trabalhar  estudando” dos  professores da escola. 

 

“Aprender  com a  prática”, como citam alguns professores, significa 

aprender com a própria historicidade e tirar lições dela. Suas  experiências podem 

ser entendidas como um método de aprendizagem natural e automático que 

lhes permite adquirir confiança e certeza quanto ao modo de conduzir fatos e 

situações que se repetem. Em educação, essa concepção se refere ao professor 

experiente, citam TARDIF, M. e LESSARD, C. O (2005:28)4.  

 

Para TARDIF, M., os saberes docentes têm origem em diversas fontes, 

procedentes de seu trabalho, de sua cultura, de sua formação escolar, além dos 

conhecimentos adquiridos nos cursos de especialização ou “participando de 

                                                 
1  TARDIF, M.; LESSARD, C. O Trabalho Docente – elementos para uma teoria da docência como 

profissão de interações humanas. São Paulo, Editora Vozes, 2005. 
TARDIF, M. In: Revista Brasileira de Educação, 2000. p.13 

2     FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
3  FELDMANN, Marina Graziela. Olhar de Professor. Formação Docente e as Mudanças na Sala de Aula: 

Um Diálogo Complexo. Editora UEPG. 1998. 
4  TARDIF, M.; LESSARD, C.. O Trabalho Docente – elementos para uma teoria da docência como 

profissão de interações humanas. São Paulo, Editora Vozes, 2005. 
TARDIF, M. In: Revista Brasileira de Educação, 2000. p.13 
 



capacitações”, como  responderam os professores nesta pesquisa. Parte do que 

eles sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar 

também provém de sua própria história de vida e, sobretudo, de sua história de 

vida escolar. 

 

O  “educador aprende” e “trabalha estudando” através de sua própria 

ação transformadora sobre o mundo. Com a vivência da tarefa docente, ele se 

torna  hábil em transformar a coisa banal em coisa rica no processo ensino-

aprendizagem. Isso demonstra “saber  técnicas para tornar a aula mais 

agradável”, como foi citado. Significa saber sutilmente denunciar o mundo com 

indignação pelo que ele tem de injusto e desumanizador, e ao mesmo tempo 

anunciar possibilidades fascinantes de uma nova realidade, tencionando formar 

alunos capazes de sonhar com um mundo mais justo, mais alegre e mais 

participante dos benefícios para os quais trabalhamos, citam  ALMEIDA F.J. e 

FONSECA JR. F. M. (2000:21)1.  

 

Ainda nesse sentido, GADOTTI, M,2 parafraseando FREIRE, P(2006)3, 

explica que a educação visa à mudança da realidade. A realidade precisa ser 

modificada para propiciar mais humanidade, de forma que homens e mulheres 

sejam sujeitos de sua história.  A liberdade é um dos fins da educação, e como 

tal, situa-se no horizonte de uma visão utópica da sociedade e do papel da 

educação. Nesse sentido, “procurando por mais cultura geral”, os professores 

poderão aprimorar o trabalho docente e desenvolver uma leitura crítica do 

mundo por meio de uma tarefa instigante. E como fala GADOTTI: “mostrando 

que o mundo que nos rodeia é um mundo inacabado”. “Isso implica na denúncia 

da realidade opressiva, da realidade injusta e inacabada e conseqüentemente, 

da crítica transformadora, portanto, de anúncio de outra realidade a ser criada. 

Essa nova realidade do amanhã é a utopia do educador de hoje”, diz GADOTTI. 

   

 “Administrando o conhecimento com o do aluno”, o professor tem que 

                                                 
1  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Aprendendo com projetos. Série de Estudos. ProInfo. Secretaria 

de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
2  GADOTTI, M. A Práxis Político-Pedagógica de Paulo Freire no Contexto Educacional Brasileiro. 

Simpósio Paulo Freire, Vitória (ES), 04 set. 1996.  
3  FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro:Paz e Terra.2006. 



estar consciente e fazer-se entendido do saber fundamental de que “mudar é 

difícil mas é possível”, como propõe FREIRE, P. (2005:79)1. “Preparando melhor 

as aulas”, como dizem os professores, e programando a ação político-

pedagógica, tem-se a convicção da mudança. Essa idéia combina com o modo 

de vida democrático das escolas. 

 

APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.)2 explicam que o bem-estar dos outros, o 

bem comum, a dignidade e os direitos dos indivíduos e das minorias são 

condições necessárias para o modo de vida democrático das escolas. “Gostar de 

lidar com pessoas”, “interagir” e “sentir-se útil”, dizeres dos  professores da EE 

Prof.ª Maria Pastana Menato, complementam esse ideal democrático, pois que  o 

fim das escolas democráticas é o homem, na busca e no desenvolvendo de sua 

humanidade plena,  interagindo e solidarizando-se  com os oprimidos na busca 

da liberdade. 

 

 Assim, quando há honestidade, justiça e probidade entre o discurso da 

aprendizagem significativa e as ações que podem favorecê-la junto aos alunos, a 

escola se caracteriza pela vocação democrática. Então, mais do que reproduzir 

fórmulas,  é preciso que os educadores possam refletir sobre todas as mudanças 

necessárias para passar da intenção à ação, tornando a escola mais humana, 

mais justa e mais acolhedora para quem nela busca sua formação autônoma e 

cidadã. Dessa forma, os professores efetivamente “poderão contribuir com a 

educação”, tanto quanto com a “formação de pessoas” e até “ajudando o 

próximo”, como se manifestaram em consonância com o pensamento de 

GADOTTI, M.(1994): 

“[…] precisamos de certezas para pensar e agir – hoje eu creio que 

é na luta cotidiana, no dia-a-dia, mudando passo a passo, que a 

quantidade de pequenas mudanças numa certa direção oferece a 

possibilidade de operar a grande mudança”. GADOTTI, 

M.(1994:26)3 

 

                                                 
1  FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
2  APPLE, M.W. e BEANE, J. (Orgs.). Escolas Democráticas. São Paulo: Ed. Cortez, 2.ed.  2001. 
 
3  GADOTTI,  M. Escola Cidadã. 3.ed. Coleção Questões da Nossa Época.S.Paulo: Cortez, 1994. 



Por fim, “ensinando e aprendendo” o mundo se refaz, os professores se 

refazem.  A educação modela as almas e recria corações, diz FREIRE, 

P.(2006:28)1. “Buscando mais conhecimento sempre”, seguirão um caminho não 

linear na busca de uma aprendizagem mais significativa e encontrarão mais 

elementos para desvendar a trama de relações cognitivas e afetivas que se 

estabelecem  no processo educacional, para dar conta de “terem mais paciência 

no trabalho com crianças que não conhecem limites” e com “crianças que não 

respeitam o próximo”. “Ensinando e aprendendo sempre”, estarão mais aptos a  

“darem aulas mais atrativas e mais dinâmicas”, “utilizando outros meio como 

vídeos, slides e materiais diferentes”, alegam os professores.  

  

“Estudando e aprendendo sempre”, poderão “especializar-se no uso de 

computadores e colocar esse meio em prática”, dizem os professores da EE.Prof.ª 

Maria Pastana Menato. Nas conversas na sala do professores, eles reconhecem 

que nos dias em que os alunos vão à Sala Ambiente de Informática, ficam mais 

felizes, faltam menos e têm uma postura mais cooperativa.  Estão cientes das 

possibilidades diferenciadas que o computador pode trazer para a aprendizagem, 

sabem da importância da apropriação e do uso colaborativo da tecnologia por 

parte do sujeito, como fala DAMÁSIO, M.J. (2007:47)2. 

 

 Por fim, o professor, de acordo com SACRISTÁN, J.G(2000): 

“o professor possui significados  adquiridos explicitamente durante 

sua formação e também outros que são resultado de experiências 

continuadas e difusas os mais variados aspectos que possamos 

distinguir num currículo:  conteúdos, habilidades,[...] Qualquer 

inovação que se lhe proponha alterará suas bases conceituais, os 

mecanismos de segurança pessoal e o próprio autoconceito dos 

professores”. SACRISTÁN, J.G(2000:178)3 

 

 É dentro desse espírito que percebemos os professores da EE Prof.a. 

Maria Pastana Menato. Eles sentem necessidade de conhecer a inovação que os 

                                                 
1  FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47.ed. São Paulo : Cortez, 

2006. 
2  DAMÁSIO. M. J. (2006). Tecnologia e Educação – As tecnologias da Informação e da Comunicação e o 

processo Educativo. Portugal: Vega. 2006. 
3  SACRISTÁN, J.G. O Currículo: Uma reflexão sobre a Prática. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 



computadores podem trazer como ferramenta de ensino-aprendizagem. Ao 

falarem em “especializar-se no uso de computadores e colocar esse meio em 

prática”, denotam o abalo sentido em suas bases conceituais, como cita 

SACRISTÁN. Completando, ALMEIDA, M.E.B. (2000:11)1 lembra também que a 

apropriada formação do professor é o item básico para o uso do computador em 

educação, segundo uma perspectiva crítico-reflexiva.  

 

Enfim, explicitando suas necessidades e dificuldades,  esses professores 

estão dando o  primeiro passo  para  reverterem esse quadro e se projetarem no 

desafio de ligar a informática às questões da escola,  marcando o seu trabalho 

com forte dimensão política, estética e ética, como exemplificam ALMEIDA F.J. E 

FONSECA JR. F. M. (2000)2. 

  

33..33..22..11  AA  PPrrooffeessssoorraa  CCoooorrddeennaaddoorraa  PPeeddaaggóóggiiccaa  

 

A Coordenadora Pedagógica da EE Prof.ª Maria Pastana Menato se divide 

entre tarefas administrativas e pedagógicas. Percebemos que a falta de 

funcionários para atender uma escola de 1200 alunos faz com que a 

coordenadora abrace problemas de ordem administrativa para que o todo 

funcione de maneira mais equilibrada. Entretanto, sua postura denota seriedade e 

comprometimento também com a coordenação pedagógica. 

 

Cumprindo horário revezado em 3 turnos, empenha-se no trabalho da 

coordenação com alegria, esperança e humildade, planejando cuidadosamente 

suas atividades e demonstrando disposição para aprender com todos os que se 

prontifiquem a auxiliar nos mais diversos assuntos. O acompanhamento do 

trabalho docente e a apreensão da realidade fazem com que ela seja respeitada e 

admirada pelo corpo docente e discente.  

 

                                                 
1  ALMEIDA, M. E. - “Informática e Formação de Professores” – Vol 1 e Vol 2 - Série de Estudos – 

Educação a Distância – MEC/ProInfo, 2000.   
2  ALMEIDA F.J. E FONSECA JR. F. M. Aprendendo com projetos. Série de Estudos. ProInfo. Secretaria 

de Educação a Distância, Seed. Ministério da Educação. Brasília: 2000. 
 



Usando dose certa de amorosidade, conduz a coordenação junto aos 

alunos com seriedade e rigor. Sozinha na sua tarefa, nos horários de trabalho 

pedagógico coletivo, procura escutar os professores, compreender a problemática 

levantada e propor soluções conjuntas democraticamente, com muita disposição 

para o diálogo, usando sua capacidade para ajustar situações difíceis. É também 

muito organizada e pontual. Suas críticas são construtivas. Embora 

coordenadora, mantém postura crítica na luta em defesa dos direitos dos 

professores, e toma decisões de forma coerente. O trabalho de coordenação 

pedagógica é desempenhado com amplo bom senso e com respeito à autonomia 

do professor e do aluno. 

 

Entretanto, a observação nos permitiu apreender a inviabilidade de contar 

com apenas um coordenador pedagógico para dar conta de uma escola com 

1200 alunos.   Existe uma enorme dificuldade de acompanhamento dos projetos 

em virtude da extensa tarefa administrativa que tem à frente de seu trabalho e 

outras questões emergentes na escola, principalmente de indisciplina, além de 

capacitações na Diretoria de Ensino. 

 

33..33..22..22  AA  PPrrooffeessssoorraa  ddaa  CCllaassssee  RReegguullaarr  

  

Constatamos pela observação que a professora da classe regular dos 

alunos matriculados no Projeto Letramento - Números em Ação demonstra 

seriedade e comprometimento com a tarefa educativa. Empenha-se no 

cumprimento dos deveres com contentamento, expectativa e atento planejamento 

de suas atividades. No desejo de que o entendimento da matemática fosse 

estendido a um maior número de alunos, ela e outro professor de Matemática do 

Ensino Médio fizeram uma parceria para propor o ensino de xadrez na escola 

para auxiliar o raciocínio lógico matemático.  

 

Observamos que a professora da classe regular dos alunos inseridos no 

projeto demonstra comprovado  empenho na tarefa de ensinar. Com alegria e 

esperança mantém a convicção de é possível melhorar a aprendizagem da 

matemática com o  ensino do jogo de xadrez. Aguça a curiosidade e desperta 



interesse dos alunos, planejando atividades com o uso do xadrez no projeto que 

desenvolve na escola. Mostra capacidade para ajustar teoria e prática. É 

organizada  e pontual. Suas falas são críticas construtivas. Sua iniciativa, em 

parceria com outro professor de Matemática, contagiou diversos alunos que 

fazem do xadrez uma diversão. Nas aulas regulares, é considerada e respeitada 

pelos alunos e comunidade escolar. 

 

Com sucesso e muita sensibilidade, ambos desenvolvem o ensino do jogo 

de xadrez, e posteriormente realizam campeonatos que já são uma tradição de 

grande aceitação  entre os alunos. A proposta inovadora e criativa é realizada 

com  seriedade e rigor.  Com sensibilidade e a devida apreensão da realidade, os 

dois têm levado adiante a idéia, que já está sendo implantada para crianças de 

1.ª a 4.ª séries. Ao todo, participam do Projeto Xadrez crianças de 1.ª a 4.ª séries 

do Ciclo I e de 5.ª a 8.ª pertencentes ao Ciclo II do Ensino Fundamental. 

 

Constatamos também que a professora é muito organizada e pontual, 

mostra competência técnica e amorosidade no tratamento com as crianças. Sabe 

os nomes de seus alunos e conhece algumas de suas particularidades, 

principalmente daqueles que têm discrepância matemática e estão inseridos no 

Projeto Letramento - Números em Ação.  Esteve atenta e sempre prestativa a 

todos os dados referentes aos alunos pesquisados, agindo com retidão e conduta 

exemplar.  

 

A observação nos permitiu apreender que existe um verdadeiro esforço da 

professora em reintegrar os alunos defasados, indo à escola fora de seu horário 

de trabalho para alcançar seu objetivo.  Tal atitude permitiu-nos uma aproximação 

maior que a prevista para esta pesquisa. Em função disso, obtivemos  

informações importantes sobre o Projeto Letramento na vida de alguns de seus 

alunos por meio de uma longa entrevista.  

 

Para a professora, o Projeto Letramento - Números em Ação “faz sentido 

pela  inovação de apresentar alguns conteúdos matemáticos no computador de 

forma diferenciada”. Diz que percebeu que todos os seus alunos integrantes do 



projeto ficaram “mais participativos”. Ficaram também “motivados”, “felizes”,  

“sentiram-se incluídos e realizados”. Conta que o projeto trouxe mudanças 

atitudinais nos alunos e isso fez com que eles ficassem “mais disponíveis para 

aprender”.  

 

Um aluno participativo, motivado, feliz, que se sente incluído é 

praticamente  remetido para  uma aprendizagem significativa, pois ele já carrega 

dentro de si todos os elementos básicos necessários ao aprendizado.  

 

A professora narra  que os alunos se tornaram mais críticos e 

contestadores de idéias. Comenta o visível desestímulo que acontece com um 

aluno que está no projeto e não pode prosseguir no ano seguinte. Fala também 

sobre os comentários que os alunos fazem a respeito das aulas, principalmente 

quando a aula conta uma história no computador, como no caso da História dos 

Números. 

 

Por todo o exposto, a professora tem competência profissional, postura 

curiosa e aberta, e prática educativa ética  e estética,  como propõe FREIRE, 

P.(2005)1.  Sua trajetória de ensinar e aprender  é simultaneamente disciplinada e 

amorosa, resultado da dedicação em produzir um trabalho em torno de princípios 

pedagógicos nos quais veemente acredita. 

 

33..33..22..33  AA  pprrooffeessssoorraa  ddoo  PPrroojjeettoo  LLeettrraammeennttoo  

  

 Comprovamos pela observação que a professora do Projeto Letramento -

Números em Ação  trabalha com seriedade e empenho na  tarefa de ensinar 

alunos defasados, atenção sensível àqueles que apresentam mais dificuldades e 

competência técnica para ensinar matemática no meio virtual. 

 

 O Projeto Letramento - Números em Ação foi moldado para ter 

acompanhamento permanente da Diretoria de Ensino. A iniciativa visava traçar 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 



um perfil real da situação e das necessidades de um projeto desenvolvido na SAI1 

para o bom desenvolvimento pedagógico. Reuniões de capacitação deveriam 

ocorrer durante todo o ano letivo, para que a professora responsável pelo projeto 

levasse questões significativas das tarefas aplicadas na escola. 

 

Com relação aos alunos, a professora do projeto deveria evidenciar o 

interesse, a participação, a freqüência, a habilidade para desenvolver as 

atividades propostas, assim como identificar alunos não alfabetizados que não 

conseguiam ler nem escrever nas aulas e relatar as estratégias que estavam 

utilizando para trabalhar e dar conta dessa situação específica. 

 

Ao mesmo tempo, as orientações técnicas na Diretoria de Ensino deveriam 

avaliar, conforme as necessidades dos professores contratados, a freqüência de 

encontros, as dificuldades e as facilidades no desenvolvimento das aulas do 

projeto. Deveriam também apontar sugestões de propostas interessantes que 

poderiam ser socializadas, comentar o desenvolvimento do HTPC na escola, no 

qual o professor do projeto teria contato e intercâmbio com o professor da classe 

regular, e levantar os problemas técnicos ocorridos. 

 

 Pela conversa com a professora e pelas fichas de acompanhamento, 

verificamos que esse trabalho acabava sendo dificultado pela grande quantidade 

de problemas sob a responsabilidade de uma única pessoa na Diretoria de 

Ensino. Os relatórios também não eram acompanhados e discutidos pela escola. 

A morosidade ou falta de atendimento nos reparos técnicos estavam vinculados à 

destinação de verbas para contratação de terceiros. As fichas individuais dos  

alunos, conforme ficha 29 do Anexo 9 deste trabalho, eram vagas e não traziam 

informações significativas sobre o processo ensino-aprendizagem e a freqüência 

do aluno.   

 

Assim, percebemos que o trabalho de ajustes e avaliação da eficácia do 

projeto não estava ocorrendo nos parâmetros adequados para aprimoramento da 

proposta. Ao deixar de lado essa questão, a Secretaria relegou o projeto a um 

                                                 
1  SAI – Sala Ambiente de Informática. 



segundo plano. A reflexão sobre o que fazemos em nosso trabalho diário, com o 

fim de melhorá-lo, podemos chamar de práxis. É a união entre a teoria e a prática. 

A filosofia da práxis indica a reação do homem frente às suas condições reais de 

existência, a sua capacidade de se inserir na produção (práxis produtiva) e na 

transformação da sociedade (práxis revolucionária). De acordo com FREIRE, P. 

(1987, p. 38), práxis é "reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo".  

 

 Ora, para que o Projeto Letramento - Números em Ação seja legitimo, é 

necessário que sua eficácia seja comprovada. O sério cuidado de acompanhar  a 

práxis docente como uma ação carregada de profundo conhecimento teórico e 

reflexões diversas sobre o educando é um caminho para autenticar a validade da 

ação em prol de alunos defasados, ao passo que o descuido pode ser condição 

para inviabilizá-lo. 

 

 Algumas atitudes simples adotadas pela professora transformaram a 

dinâmica das aulas e contribuíram para a elevação da auto-estima dos alunos, 

principalmente pelo tratamento acolhedor que sempre encoraja as atitudes 

benéficas à aprendizagem. No decorrer das aulas, observamos sua estratégia no 

sentido de estimular os alunos a participarem. Eles eram levados a falar do seu 

entendimento, criando simulações e exibindo suas produções no meio virtual.  

Vimos o claro estabelecimento das regras para os alunos na SAI1, sem, no 

entanto, caracterizar uma  atitude antipática e antidemocrática da professora.  

 

 A professora do Projeto Letramento - Números em Ação trabalha 

praticamente sozinha,  apenas sob a supervisão da coordenadora pedagógica da 

EE Prof.ª Maria Pastana Menato. Mantém contato com a professora da classe 

regular em momentos do HTPC2. Tendo em vista as promessas do projeto, tais 

suportes são importantes, mas insuficientes para que se efetive uma mudança 

substancial na aprendizagem dos alunos. Ele requer apoio permanente também 

da Diretoria de Ensino no que diz respeito aos recursos financeiros para a 

                                                 
1       SAI – Sala Ambiente de Informática. 
2  HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. 
 



manutenção da SAI e para o acompanhamento pedagógico. Dar conta de 

tamanha responsabilidade requer equipamentos em ordem, funcionando e em 

constante manutenção. 

 

 A amorosidade aliada ao cuidadoso planejamento das atividades da 

professora do Projeto Letramento transformam as aulas em um ambiente 

favorável à aprendizagem. O respeito e a disponibilidade para o diálogo fazem 

parte da rotina diária da professora. Agindo com discernimento e sensibilidade, 

distribui as tarefas aos alunos com perspicácia, buscando dar atenção aos que 

têm maior dificuldade, estimulando ao mesmo tempo a autonomia daqueles que 

já caminham por si próprios. Com muita sutileza, propõe também aos que já 

sabem e têm mais segurança que auxiliem os colegas que estão com dúvidas, 

tanto na matemática como na operação do computador. Esse  ajuste transcorre 

num clima de tranqüilidade, confiança e consideração, sem que os alunos com 

dificuldades se sintam diminuídos. 

 Procurando conhecer melhor o seu aluno, a professora conversa para  

descobrir e instigar suas potencialidades. Dando oportunidade para as crianças 

se manifestarem, mostrando que todos têm contribuições a dar, os alunos 

desenvolvem uma atitude mais participante. Tal encaminhamento produz um 

caráter prático no ensino-aprendizagem: os alunos  dão sinais de se sentirem 

mais valorizados ao constatarem que foi atribuída importância às suas palavras. 

Tais fatos caracterizam o estabelecimento de uma relação dialógica, norteada 

pela pedagogia de FREIRE, P. (1997)1, que traz grande benefício aos alunos 

por instituir o diálogo como caminho para encontrarem significação no que 

fazem e confiança em si mesmos para se transformarem. 

 

 Embora o desempenho da professora registre bom senso e 

competência, percebemos suas limitações para reverter situações complexas 

não previstas para o total sucesso do projeto. Tal fato deixou a professora de 

                                                 
1  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 
 
 



mãos atadas, pois não encontrou respaldo efetivo na escola nem na Diretoria 

de Ensino.   

 

 O suporte financeiro do Governo do Estado subvencionado para o 

empreendimento não previu dotações orçamentárias para transporte dos 

alunos fora do horário escolar, nem alimentação. Constatamos “in loco” que 

os alunos ficavam sem almoço, num turno que ia das 8h00 às 16h00, por um 

período que se estendeu de abril até setembro, assinalando um disparate sem 

precedentes para essas crianças.  Constatamos  também a negligência com 

respeito à manutenção dos aparelhos. Sem verbas, o projeto prosseguiu 

durante todo o ano letivo de 2007, sem reparos nos computadores 

danificados, sem troca de mouses desgastados pelo uso contínuo durante 2 

anos seguidos de projeto. Máquinas travavam sem explicações, prejudicando 

o bom andamento da aula. Cadeiras sem encosto não proporcionavam 

conforto aos alunos. 

 Em função desse descuido com a manutenção, a avaliação eletrônica 

não pôde ser realizada na íntegra. Prevista para dois turnos, uma no início do 

ano letivo e outra no final para avaliar o desenvolvimento do aluno, não foi 

aplicada nos padrões estabelecidos. Em resposta às nossas perguntas, a 

professora nos revelou que o programa inicialmente não conseguia ser 

executado pelos computadores e posteriormente, quando funcionou, não 

gerou todos os dados. Percebemos, entretanto, de posse dos dados, que a 

avaliação acabou sendo realizada no final do ano letivo. Posteriormente, 

analisando os dados mais detidamente, verificamos que  as duas provas 

foram executadas no mesmo dia,  sendo reiniciadas mais de uma vez pelo 

aluno. Na nossa vivência de  pesquisadores e professores, entendemos que a 

atitude invalidou o caráter da avaliação eletrônica. Executá-la 

seqüencialmente impediu a análise da evolução do aluno no decorrer do ano 

letivo, comprometeu a avaliação e eficácia do projeto e evidenciou a distorção 

que ocorre com o  projeto, da fase de planejamento à execução, sem 

acompanhamento e correção de curso.  

 

 Evidenciamos o descontentamento da professora, que seria dispensada 

no final de dezembro sem qualquer vínculo empregatício. Embora ciente 



dessa situação ao ser contratada, sua tristeza advinha da incerteza dos 

próximos meses sem pagamento até o início de nova oportunidade no outro 

ano letivo.  

 

 Por fim, com relação ao professores em geral, podemos dizer que eles 

estão começando a explicitar suas necessidades e dificuldades. Estão  dando o  

primeiro passo  para  reverter esse quadro e projetarem-se no desafio de ligar a 

informática às questões da escola,  marcando o seu trabalho com forte dimensão 

política, estética e ética. Suas respostas ao questionário revelam conexão com 

outros objetivos como indisciplina, motivação do aluno e por tal motivo não se 

envolvem com a utilização dos computadores. 

 

 

 

 

33..44  AA  AAvvaalliiaaççããoo  EElleettrrôônniiccaa  

  

Visando à significação dos fatos, adotamos uma estratégia e uma 

lógica própria para o estudo para comprovar nossas hipóteses. 

Analisamos as questões da avaliação eletrônica e seus respectivos 

descritores, a pertinência do projeto e prova e as coerências das 

escolhas elaboradas para as provas. Valemo-nos do estudo minucioso 

da apostila, das aulas virtuais, buscando fundamentação teórica em 

autores que falaram sobre o assunto.  

 

Procuramos verificar e compreender em cada questão proposta na 

avaliação eletrônica a pertinência com o projeto e as escolhas 

elaboradas. Procuramos, de modo geral, observar se a avaliação 

eletrônica contemplava questões associadas à quantificação, ordenação, 



orientação, e suas relações, operações e representações na realização de tarefas 

ou na resolução de situações-problema, tal como procede o INAF1.   

 

Estabelecendo  um paralelo entre a Avaliação Eletrônica e os índices de 

analfabetismo funcional, instituímos uma correspondência. Aferimos com base 

nos índices do INAF o grau que o aluno atinge quando acerta cada questão da 

avaliação eletrônica e comentamos o que esse acerto representa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da 

ONG Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e 
Informação: Instituto Paulo Montenegro, 2004. 



 
 
 
 
 
 

  

4  -   CAPÍTULO  IV 
 

Levantamento de Dados 

Análise do Levantamento 

Interpretação dos Dados 

Avaliação Diagnóstica X Descritores 

 

 
Neste capítulo, adentraremos os resultados da pesquisa, a tabulação 

e a análise dos dados. 

 

Tomamos como ponto de partida um intervalo de fenômenos cuja atenção 

se dirigiu para aquilo que os sujeitos da pesquisa vivenciaram como um caso 

concreto do fenômeno investigado. As descrições e os agrupamentos dos 

fenômenos estão absolutamente baseados nas descrições dos sujeitos e os 

dados são tratados como manifestações dos fenômenos estudados. Pretendemos 

com isso descrever a estrutura do fenômeno, enfatizar sua estrutura geral e 

fundamental que caracteriza a sua essência. Os delineamentos das investigações 

e a coleta de dados se voltaram mais para a natureza comum dos grandes grupos 

de fenômenos do que para fenômenos individuais,  pois interessa-nos a estrutura 

do fenômeno, ou seja, a essência.  

 

A entrada dos computadores  para o ensino-aprendizagem  foi vista como 

um fenômeno.  Nossa  intenção  é compreender as transformações ocasionadas 

com a entrada dos computadores na área pedagógica. Sendo assim, nossa 

preocupação se voltou para as descrições e depoimentos dos participantes sobre 



as suas experiências de aprendizagem vividas, dos exemplos por eles relatados 

quando aprenderam algo usando o computador, quando utilizaram jogos para 

aprender,  quando utilizaram a Internet, quando fizeram coisas que os 

mobilizaram significativamente com o computador, quando foram avaliados no 

meio virtual, quando vivenciaram as tarefas interativas do Projeto Números em 

Ação e tantas outras atividades realizadas no ambiente da Sala Ambiente de 

Informática – SAI. 

 

Procuramos ver fenômeno tal como ele se mostrava em termos de 

significados relacionais. “O conhecimento desejado é a essência do fenômeno”, 

citam MARTINS, J. BICUDO, M.A.V.1. Por meio das descrições ingênuas, 

alcançamos as experiências vividas pelos sujeitos, que vinham impregnadas de 

intencionalidade, assim como da essência do que buscávamos conhecer. A partir 

da impressão causada pela aula na sala de informática, descrevendo uma 

situação em que aprendeu alguma coisa, procedemos a uma análise da 

descrição ingênua do aluno e a transformamos numa descrição situada, 

evidenciando os aspectos da estrutura do fenômeno e o enfoque em termos 

gerais de conteúdo. 

 

As análises dos  dados obtidos pela descrição do relato do que é sentido 

pelo sujeito ao vivenciar o uso da ferramenta computacional no Laboratório de 

Informática levaram-nos à análise das idéias e a uma reflexão transcendental.  

 

4. Resultados 

 “AA  ttrraavveessssiiaa  pprroopprriiaammeennttee  ddiittaa””  

 

44..11  Levantamento de Dados 

4.1.1 Dados dos Alunos 

4.1.1.1   Observação de depoimentos e atitudes durante 

as aulas 

 

                                                 
1 MARTINS, J. e BICUDO, M.A.V. A pesquisa Qualitativa em Psicologia. Fundamentos e Recursos Básicos. 
 São Paulo: Editora Moraes/EDUC, 1989. (p.360) 



 Na SAI - Sala Ambiente de Informática e na sala de aula regular, 

pudemos apreender dados importantes a respeito dos alunos da EE Prof.ª 

Maria Pastana Menato, em especial daqueles participantes do Projeto 

Letramento - Números em Ação.  

 

 Observamos que na SAI, os alunos, de forma regular, seguem as 

normas estabelecidas no contrato didático entre eles e a professora. 

Apenas alguns trabalham sozinhos esperando sua vez no computador; a 

grande maioria trabalha em parceria, pois a maior parte das atividades e 

jogos propostos são realizados dois a dois. A maioria trabalha em 

colaboração, com algumas raras exceções.    

  

Trabalham com gosto e sem sinal de cansaço por  até 2 horas e trinta 

minutos. A grande maioria acata as regras dos jogos propostos no computador. 

 Verificamos que pelo menos 60% dos alunos demonstram aprender com o 

erro nas jogadas. Aprendem com os exemplos da professora e abstraindo os 

exemplos do programa no computador. Poucos fazem perguntas e geralmente 

procuram informação com o colega do lado. Recorrem ao professor quando não 

conseguem entender. Apresentam dificuldade na compreensão das regras, 

definições e classificação dos jogos e atividades.  

 

 Percebemos a grande dificuldade de o aluno focalizar o essencial 

quando lê os problemas ou um texto. Sua interpretação é falha e interfere na 

aprendizagem da matemática, pois não consegue entender o enunciado de 

problemas. Revela alguma base e conhecimento das operações 

fundamentais de soma e subtração. Têm dificuldades com a  multiplicação e 

divisão. Raramente efetua cálculo mental. 

 

Os alunos não compreendem as aulas do Projeto Letramento - Números 

em Ação como aulas regulares de reforço matemático. Devido a isso, a 

assiduidade fica comprometida. Eles  faltam bastante, pois não existe uma 

                                                                                                                                                    
 



compreensão clara da importância da freqüência para avançar no aprendizado. 

Alegam vários motivos para as faltas. Fica evidente que não existe um 

dispositivo para solucionar essa questão, pois os alunos não têm  transporte 

nem alimentação regular. Os pais da grande maioria dos alunos não têm como 

arcar com despesas extras de alimentação e transporte. Não vimos qualquer 

ação da escola ou da Diretoria de Ensino para reverter o quadro das faltas 

constantes e desistências, nem mesmo para saber o seu motivo. 

 

São  cuidadosos com os equipamentos  da SAI, respeitando as  regras e 

convenções estabelecidas para o seu uso. O auxílio espontâneo aos colegas 

ocorre com naturalidade, ou seja, eles se auxiliam mutuamente, sendo 

colaborativos. O rodízio do computador é sempre lembrado pelo professor 

atentamente, pois alguns demonstram não terem noção de responsabilidade com 

o colega. 

 

São  amáveis e respeitosos com a professora, demonstram afetividade 

beijando e abraçando. Frente ao programa, demonstram apreciar histórias, 

desenhos, pinturas, fotografias e música.  

 

4.1.1.2  Questionário respondido no meio virtual 
 

Os questionários respondidos no meio virtual foram mantidos na íntegra, 

em sua forma original de resposta, sem correção dos erros, para ilustrar como 

os alunos do letramento escrevem. As respostas compiladas estão no Anexo 5 

desta dissertação.  

 
 
4.1.2 Dados dos Professores 

 

Chamou-nos a atenção o fato dos professores não relacionarem  a 

palavra letramento com seu verdadeiro significado, assim não reconhecerem 

“Números em Ação” como um projeto da escola. Da mesma forma, percebemos 

que os alunos não estão citados entre as coisas que mais agradam ao 

professores. As diversas respostas obtidas dos professores constam do anexo . 

 



4.1.2.1   Observação de depoimentos verbais 

 

Pelos depoimentos verbais constatamos que os professores precisam de 

permanente assistência  dos gestores para encaminhar as questões 

disciplinares com mais eficácia, Sentem-se desamparados pela crescente 

agressividade dos alunos, sem no entanto, esmorecerem com suas obrigações.  

Solicitam uma versão mais democrática de tomada de decisões, para que o todo 

trabalhe em harmonia. 

 

4.1.2.2  Respostas obtidas dos questionários  

Os questionários respondidos pelos professores foram compilados e 

mantidos na íntegra, em sua forma original de resposta, e constam do Anexo 7 

deste trabalho. 

4.2 Análise do Levantamento 

 

  As análises dos dados obtidos pelo relato do que é sentido pelos 

sujeitos ao vivenciarem a experiência, levaram-nos à análise das idéias e a uma 

reflexão transcendental. Da elaboração de uma matriz  indicativa do discurso na 

linguagem do sujeito, das unidades de significado e das asserções articuladas no 

discurso, chegamos a categorias que expunham grandes convergências e 

indicavam as características do fenômeno.   

 

4.2.1 O que faz sentido para o aluno? 

� Estar na sala de informática, aprender  por meio do computador 

� Aprender com o computador é melhor, estimula, deixa feliz 

� Aprender com o computador estimula a gostar do reforço 

� Aprender mais fácil e mais rápido 

� Aprender brincando, sem perceber que está aprendendo 

� Saber tudo, entender melhor, com um novo jeito de aprender 

� O computador ajuda a aprender, principalmente matemática  

� Gostar muito de aprender com o computador 

� Poder mexer no computador 

� É bom aprender coisas que não se sabe 



� Os professores são mais legais 

� A disciplina preferida é a  Matemática 

� Jogo vira-latas é o preferido (cálculos mentais envolvendo adições ou 

subtrações) 

� Brincadeiras do Mário e Sapinho (jogo tipo forca) 

� 30% dos  alunos não almoçam 

� O comprometimento na realização de tarefas 

� O entendimento do aluno quanto ao proposto nas tarefas 

� As trocas colaborativas 

� As falas entre os colegas 

� As falas dirigidas ao professor 

4.2.2 O que faz sentido para os professores? 

 

� Estar na profissão por necessidade ou vocação 

� Vontade de ensinar, pois ensinando se aprende 

� Gostar de estudar  

� Ser apaixonado pelo que faz 

� Ensinar   e aprender 

� Gostar  da disciplina que leciona, ficar encantado 

� Gostar de ensinar 

� O gosto de lidar com pessoas e interagir 

� Acreditar poder contribuir com a educação 

� Sentir-se útil  

� Contribuir  para a formação de pessoas 

� Descobrir  a profissão pela experiência de alfabetizar 

� Ensinar  vizinhos e amigos 

� Ajudar  o próximo 

� A   beleza da profissão docente  

� Aprender  com a  prática 

� Acreditar que o  fato de parar de estudar faz esquecer 

� Trabalhar  estudando 

� Infra-estrutura  modesta, básica 

� Achar o corpo  docente bom 



� Procurar por mais cultura geral 

� Saber técnicas para tornar a aula mais agradável 

� Estar convivendo com  a amizade dos colegas professores 

� Ter mais cultura geral 

� Saber técnicas para tornar a aula mais agradável 

� Ter condição financeira para se aprimorar, voltar a estudar 

� Lecionar numa sala com menos alunos 

� Estudar mais  e sempre  

� Dar aulas mais atrativas e mais dinâmicas 

� Inteirar-se das novidades com colegas 

� Especializar-se no uso de computadores e colocar esse meio em prática 

� Buscar mais conhecimento sempre 

� Ter mais paciência para trabalhar com crianças que não conhecem limites 

� Ter mais paciência com crianças que não respeitam o próximo 

� Administrar o conhecimento com o do aluno 

� Preparar melhor as aulas 

� Participar de capacitações 

� Utilizar outros meios como vídeos, slides e materiais diferentes 

� Participar de cursos 

� Ler sempre para manter-se atualizado 

� Aprender sempre 

� Estar atualizada  

� Passar o máximo de informação aos alunos  

� Organizar melhor o tempo  

� 52% conhecem mais da metade dos alunos pelo nome 

� 67% conhecem até 40% dos pais 

� 68,4% disponibilizam tempo para conhecerem melhor os alunos, no 

intervalo na sala dos professores, com a coordenadora no HTPC ou 

telefonando diretamente para os pais 

� Aproximadamente 30% acham os pais desinteressados pela vida escolar 

dos filhos 

� 63% não moram no bairro da escola  

� 72% estão contentes em lecionar na escola  



� Gostar da  companhia, a harmonia dos pares docentes   

� Melhorar  a administração, a direção, a quantidade de funcionários 

� A maioria sabe indicar o nome do melhor aluno 

� 95%  se atualizam  para a tarefa docente          

� A grande maioria se atualiza lendo jornais, seguido de revistas. Somente 

21% dos professores lêem livros para se atualizar; 31% se atualizam pela 

Internet e 26% interagindo  com os colegas 

� 66% não fazem cursos da SEE, 63% não responderam se fazem cursos 

pela DE. Dos que fazem cursos, são 37% na Teia do Saber e 26% no 

Ensino Médio em Rede  

� 63% julgam-se preparados para a docência e têm consciência de continuar 

aprendendo 

� 100% não conhecem o sentido da palavra letramento e não sabem o que 

faz o projeto Números em Ação 

 

2.3. Interpretação dos Dados 

 

O aluno pode aprender mais usando a tecnologia pela mudança na forma 

como os conteúdos são apresentados, pela facilidade na visualização dos fatos, 

pelo interesse que o virtual traz, por meio de programas aplicados à educação, 

tornando real a vivência do aluno nos tempos atuais, por atraí-lo, por fazer dele 

participante do processo de aprendizagem, por  estimular a vontade de aprender 

e a curiosidade. 

Inserindo o aluno  em novas metodologias que auxiliam na aquisição de 

conhecimento,  incentivando as pesquisas, as aulas tornam-se mais interessantes 

e atuais e ampliam o horizonte. Jogos e simulações propiciam conhecimento pelo  

enriquecimento das  imagens e dos sons. A Internet, pela integração ao trabalho e 

ao desenvolvimento pessoal,  reforça o aprendizado do aluno. 

Depreendemos  deste estudo que aprender na sala de informática é, 

portanto, o que a escola tem de mais interessante para o aluno. Quando o aluno 

diz que gostaria muito que outra pessoa entrasse para o projeto, está fazendo 

uma propaganda desse projeto, dando o seu aval. Significa que já o 

experimentou e achou bom. É sinal de que ele quer compartilhar uma experiência 



boa que vale a pena ser vivida. Notadamente, o aluno está  recomendando algo 

que se tem razão para vivenciar.   

 

Gostar de que a filha da professora vivenciasse uma experiência conjunta 

na sala de informática  é sinal de certeza do que se está dizendo.  Caso  

contrário, o aluno não emitiria tão seguramente a sua opinião, nem afirmaria que 

ela iria também adorar a experiência. Quando ele diz “nós”, no plural, indica que 

ele e mais colegas compartilham do bom ambiente e de uma vivência que pode 

ser estendida a outras pessoas pelo benefício que ela traz.  

 

Ao afirmar que “é melhor aprender no computador”, significa que esse 

aprendizado tem razão para ser vivido por gerar frutos. Isto é, dele se extrai aquilo 

que normalmente não se consegue na aula convencional, pois se aprende mais 

fácil e os professores têm outra postura ao ensinar. É sinal de que aquele espaço 

da Sala Ambiente de Informática – SAI, dentro da escola, tem em si algo que faz 

com que a escola valha a pena. 

 

Quando o aluno fala em desenvolver a capacidade, mostra que ele sentiu 

em si a possibilidade de aprender, que teve uma experiência marcante, única. 

Sentiu que pode  ser mais, com segurança para aprender. Indica que pode 

aumentar o seu potencial para lidar com a matemática. 

 

Alguns alunos não fizeram nenhum comentário. Apenas responderam: “na 

sala de informática”. O que isso significa? Denota sem rodeios que é só isso que 

lhes interessa. Significa objetividade e clareza diante de duas possibilidades. 

Indica que aprender reforço da forma como já se aprende na aula convencional, 

pouco pode acrescentar para o seu aprendizado e para a sua satisfação. 

 

Quando o aluno diz que é muito legal, isso indica que ele aprecia muito o 

reforço na Sala de Informática. Legal é utilizado para manifestar numerosas idéias 

apreciativas que querem dizer ótimo, perfeito, excelente, etc.  Em geral, os jovens 

usam legal para exprimir que aprovam totalmente o que foi colocado, pois reúne 

tantas qualidades que ele também se sente feliz de participar do proposto. 



 

Aprender mais rápido denota aprender de uma forma mais eficaz. Ou seja, 

explica-se de tal forma que o aluno já capta a essência do que é necessário para 

aprender. Indica investir o tempo de maneira lógica com resultados mais 

satisfatórios. O computador oferece essas condições em função da sua interface 

gráfica  que combina sons, imagens e palavras. 

 

“Aprender brincando” representa para o aluno a possibilidade do 

aprendizado ser uma coisa boa que faz bem. Traz em si a idéia de que para se 

aprender, não é necessário o “sofrimento” da aula tradicional, com muitos 

exercícios, repetições que tornam a aula massiva, sem prazer.  

 

Quando “você nem percebe que está aprendendo”,  como diz o aluno, quer 

dizer estar fazendo uma coisa muito prazerosa. Trata-se de  vivenciar algo leve, 

suave, que se faz brincando; “quando ele percebe já aprendeu” é sinal que aquilo 

que fez ficou registrado em sua memória, passou a fazer parte dele nas suas 

estruturas cognitivas. Suas  percepções indicam que agora ele entendeu.  Denota 

que agora ele sabe resolver todas aquelas questões e nem teve que passar por 

um processo penoso. Indica que ele ficou surpreso ao descobrir que é possível 

aprender brincando; lembra que ele está diante de  uma situação inédita de 

aprendizagem: aprendizagem com satisfação, sem ter que passar por um duro e 

cansativo processo. 

 

 “Ajuda em muita coisa”, comentou um aluno. Isso mostra que se aprende 

além do que era esperado. É sinal de que a aprendizagem foi além dos limites 

imaginários do aluno, trazendo outros conceitos e um ensino mais global. Dá a 

entender que houve percepção das extensões e aplicações da matemática em 

outros campos.  Sugere que se ensina matemática e outros conhecimentos, e que 

esses  não estão separados. Um projeto que ajuda muito pode significar também 

um projeto que resolveu a dificuldade na aprendizagem, como um remédio eficaz 

que cura a doença. Trata-se de um projeto que auxiliou o entendimento, 

favoreceu a compreensão. Propiciou novos saberes, inclusive o entendimento e a 

aplicação da matemática que antes parecia impossível de se aprender. 



 

 “Ensina muita coisa importante e gostei muito”  indica que a criança tem 

para si aquilo que faz sentido. O que é importante? Para a criança, importante é 

alguma coisa essencial que tem relação com a sua vida cotidiana. Trata-se de 

coisa interessante que prende a atenção. Tem mérito porque cativa  o espírito. É 

necessária porque atrai a curiosidade. 

 

 “Mexer  com o computador” indica a possibilidade de poder usar algo que 

não se tem. Algo que não está à disposição. É sinal de  poder tocar num objeto de 

muita importância. Denota o acesso. Representa entrar num mundo que não lhe 

era possível. É sinal de alcançar um bem que não é oferecido fora da escola. 

Consiste numa oportunidade ímpar e de grande valor. 

 

“Aprender mais coisas” traduz-se em receber novos conhecimentos. Indica 

o acrescentamento do que se sabe  mediante a observação e a experiência. 

Denota que o aluno tornou-se apto ou capaz de novos  caminhos na 

aprendizagem.  

 

Quando o aluno diz que “o computador estimula”, ele está dizendo que o 

computador é capaz de instigar o aprendizado. Nesse sentido, faz referência a 

ativar o ânimo para estudar. Denota intensificar a ação da aprendizagem por meio 

dos  recursos computacionais.  Tem o sentido de encorajar o aluno na busca do 

conhecimento.  Traz a idéia de excitar o brio do aluno para que ele tenha iniciativa 

e faça a sua parte na aprendizagem. 

 

Quando o aluno diz que “com o computador ele aprende coisas que em 

uma sala de aula não aprende”, está se referindo aos novos conhecimentos que 

são possibilitados. Indica o acrescentamento que o computador pode trazer pelos 

recursos que oferece comparando com as limitações da sala de aula 

convencional. Indica que no seu conceito, o computador agrega vantagens que 

nenhum outro dispositivo pode oferecer com a mesma eficácia. 

 



 “Dá para aprender muitas coisas que você não sabe” foi dito por um aluno. 

Isso representa a amplitude de possibilidades que a ferramenta computacional 

oferece. Representa também trilhar muitos caminhos diferentes na busca de 

coisas não explicadas, desconhecidas e até não compreendidas pelo aluno.  

 

Ao dizer que “melhorou muito”, ele está falando de seu avanço pessoal, da 

sensação boa de estar entendendo e acompanhando a classe. Indica que ele 

restituiu sua capacidade de aprender. É sinal de que adquiriu mais condições de 

compreensão do ensino. Expressa que o aluno se sente mais bem sucedido. Está 

mais autoconfiante e sua auto-estima aumentou. 

 

“No presente eu sei que será melhor para mim”, diz o aluno. Na atual 

circunstância, o mais indicado é aprender com o computador, já que na aula 

convencional ele não está obtendo o rendimento necessário ou esperado. É essa 

idéia que está oculta. Demonstra inclusive a visão que o aluno tem de si, pois 

quando fala no presente, sabe que as outras possibilidades não alcançaram os 

resultados satisfatórios para a compreensão do que foi ensinado. Indica que 

quando um aluno não está aprendendo por um caminho, novas possibilidades 

têm que ser oferecidas para ele entender o conteúdo proposto. 

 

 “É um jeito novo de aprender e entender melhor”, diz o aluno. Aprender 

quer dizer encontrar significações dentro de si próprio. Se não as encontra por um 

caminho, outros existem para favorecer a compreensão do aluno. Mostra que o 

aluno viu um novo aspecto. É sinal de que os arranjos na interface computacional 

foram dispostos de tal forma que ele viu novos significados naquilo que intentava 

entender. Mostra que os procedimentos utilizados são outros para o aluno 

construir suas significações. 

 

Diz a aluna: “resumindo é tudo de bom por que eu fico feliz”. Ela está 

revelando  que a ferramenta computacional na aprendizagem traz a totalidade de 

coisas adequadas, apropriadas e capazes de fazer o aluno entender e 

compreender a matemática com satisfação. Revela que  a aprendizagem por 

meio do computador  atinge alto grau de proficiência, e ao mesmo tempo é 



agradável, rigorosa, eficiente e competente. Revela também que o computador 

funciona como ferramenta de aprendizagem e traz felicidade porque o aluno 

prospera e se sente capaz.  

 

A motivação é um componente essencial que antecede a utilização de 

estratégias no processo ensino-aprendizagem e ajuda o aluno a descobrir suas 

próprias capacidade e coisas boas sobre si mesmo, tornando-o mais confiante e 

com melhor auto-estima. Ao estimular a curiosidade do aluno no momento certo, 

abre-se o caminho para a motivação. 

 

O trabalho colaborativo baseado no auxílio recíproco é ideal para 

incrementar um clima de confiabilidade, solidariedade, respeito, liberdade, 

tolerância, alegria, esperança, ética, amorosidade e tantos outros que FREIRE, P. 

(2005)1 enumerou como importantes à prática educativa. Cabe  ao professor 

persistir, sem  desalento,  para que essas características cresçam e se 

desenvolvam  no ambiente. 

O Projeto Letramento - Números em Ação proporcionou a formação de um 

novo espírito entre os alunos, pela construção de novas relações entre os alunos, 

e entre eles e o saber. As relações entre os aprendentes trazem benefícios 

significativos para a aprendizagem quando o colega passa a ser visto como 

alguém que pode esclarecer as dúvidas e auxiliar na superação de obstáculos. 

 

Ao demonstrarem freqüentemente alegria e sorrisos, participação sem 

medo de errar, solidariedade, animação, iniciativa e carinho entre os colegas, 

constatamos aspectos promissores da auto-estima. 

 

Os jovens dão demonstrações de autonomia ao utilizarem a TIC quando 

ligam e desligam o computador,  executam o básico Microsoft Office2 e o Internet 

Explorer ao se conectarem na  rede WWW3, localizando e salvando arquivos em 

                                                 
1  FREIRE, P.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005. 
 
2    Microsoft Office - Programas do software Microsoft Office : Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft 

P.Point. 
3  WWW – World Wide Web. 



pastas, criando e editando figuras, e ocasionalmente conversando on-line, 

criando e recebendo mensagens via WEB. Para nós isso se traduz num início de 

inclusão digital. 

 

 “Aprender  mais coisas” “com  jogos e brincadeiras” pode ser uma 

conjunção harmoniosa que leva o aluno a abstrair e a estimular a atividade 

mental. Consiste em aliar o divertimento ao raciocínio com o fim de aprender 

matemática.  

 

O meio virtual oferece uma grande quantidade de estímulos relacionados 

ao cotidiano do aluno. Propicia vivências de diversas simulações do dia-a-dia nas 

quais a matemática está presente. Agrega vantagens que nenhum outro 

dispositivo pode oferecer com a mesma eficácia, e por isso amplia o vocabulário 

do aluno,  estimula a criatividade e aumenta o raciocínio dedutivo.  

 

O computador viabiliza o potencial criativo do aluno ao trazer conteúdos 

relacionados com a sua vida, possibilitando o aprendizado significativo. Por isso, 

o aluno vê  sentido no que está fazendo e desenvolve sua capacidade. 

 

“Acho  que se você souber usufruir bem mais pra frente isso vai contar 

muito na sua vida quando você crescer". Quando o aluno assim coloca, mostra a 

sua visão de mundo dentro da linha utilitarista, na qual ele pode colher os frutos 

da aprendizagem com o uso da ferramenta educacional. Representa hoje 

exploração e encantamento com a ferramenta computacional, e amanhã,  

desfrutar das vantagens  dessa vivência.  

 

"É legal, eu fiz um ano e meio e também aprendi muita coisa". Quer dizer 

que o aluno repetiu a dose com satisfação, pois viu proveito para si. Quando 

afirma “também aprendi”, pretende dizer que assim como os outros alunos que 

ele conhece,  obteve acrescentamento ao seu conhecimento. 

 

Quando o aluno menciona “é uma boa escolha”, quer se referir a uma 

escolha adequada,  apropriada, agradável, rigorosa, eficiente e competente. 



Representa optar por aquilo que o torna capaz de entender e compreender a 

matemática com prazer. 

 “É diferente da aula normal” quer dizer diversidade para entender melhor. 

Significa que por não ser igual, cria condições de aprender.  

 

“Tem menos gente e dá para entender melhor” indica que o aluno precisa 

de mais atenção do professor. Indica que ele percebe que seu aprendizado fica 

limitado em função do número de alunos que o professor tem que atender. 

Denota que o professor deverá ter mais tempo para se dedicar ao aluno e 

esclarecer suas dúvidas. 

 

O professor explica melhor porque está rodeado de circunstâncias que 

favorecem o aprendizado do aluno. A quantidade de alunos é 60% inferior em 

relação à classe convencional; a ferramenta computacional  atrai profundamente 

a atenção do aluno e possui recursos próprios desenvolvidos para trabalhar com 

o tema, com aulas interativas, etc. Todos esses fatores aliados e habilmente 

combinados favorecem o aprendizado do aluno. O professor, um mediador da 

aprendizagem, incita os alunos com problematizações, enriquecendo a sua 

busca. 

  

A tarefa doméstica, os cuidados com os irmãos impõem uma 

responsabilidade para a criança. Ela assume antes da idade deveres e 

obrigações e enfrenta a dura realidade dos compromissos de um adulto. Isso 

equivale a tirar da criança uma parte de seu desenvolvimento humano. Inúmeras 

crianças nessas condições revelam que o estudo está relegado a segundo plano. 

Por terem que cumprir seus afazeres, não se dedicam aos estudos, pois uma 

parte de seu tempo de brincadeiras foi subtraída. Isso se traduz numa criança 

desmotivada, sem razões para estudar.  

 

Grande parte dos alunos acredita que deve estudar porque os estudos vão 

garantir um futuro melhor. Quando eles dizem “ser alguém na vida”, mostram que 

querem se tornar mais, ter uma vida que valha a pena ser vivida. Denota ter  

capacidade de mudar a própria história. Tem o sentido de acreditar que a escola 



molda os sujeitos e dá o preparo para uma saída melhor, ou seja, um futuro 

melhor. Indica a esperança de construir um futuro mais digno. 

 

É interessante notar que  as crianças que estão no Projeto Letramento - 

Números em Ação têm dificuldades com cálculo. Entretanto, essas mesmas  

crianças revelam que a matéria preferida é a matemática. O que isso indica? 

Entre outras coisas, a preferência indica também o desafio de vencer a própria 

dificuldade. 

 

O gibi como leitura preferida pode sugerir um bom caminho para a 

aprendizagem. Utilizar essa vantagem para apresentar conteúdos pode trazer 

avanços significativos nas aulas e até ensejar construções virtuais, além de uma 

“gibiteca” coletiva. Seria um meio de estimular a leitura e a criatividade, o que é 

possível dentro e fora do meio virtual. 

 

Quando o professor revela que está na profissão porque tem vontade de 

ensinar, pois ensinando se aprende, é sinal de que lecionar é a tarefa de ministrar 

o ensino com prazer. Denota a sua afeição à  causa do conhecimento e revela 

sua visão de mundo, pois se reconhece incompleto e sabe da necessidade do 

aprender constante. Sabe que ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, isto 

é, ensinando, aprende. Instruindo, torna-se apto a desvelar o mundo em 

comunhão  com os alunos num exercício afetuoso. 

 

A vocação para professor é um chamamento; é uma aptidão para executar 

a tarefa que lida com o humano. A vocação para a tarefa educativa pressupõe 

disposição, escolha, talento. Diz respeito a destinar a vida a um grande feito: a 

empreitada de educar o homem, construindo com ele o seu caminho de 

humanização. 

 

O gosto pelo estudo indica a afeição pela nobre causa do conhecimento. 

Denota o agrado pelas razões da vida humana como um processo que encerra as 

relações do homem com o mundo. 

 



“Entrei na sala de aula lecionando matemática e me apaixonei”, diz a 

professora. Significa que ela adentrou o ambiente e foi dominada pela paixão de 

ensinar.  Entrou no ambiente e foi arrebatada por um entusiasmo tão grande que 

se sobrepôs à razão. E assim, fez do ensino a causa de sua vida. 

 

 “Foi uma conseqüência de gostar da disciplina”. Trata-se do efeito 

produzido por ter afeição pelo  estudo. É sinal natural quando se desenvolve algo 

de que se gosta. Trata-se de algo que procede coerentemente uma vez que se 

gosta de determinado estudo.  

 

Gostar de  lidar com pessoas, de ensinar, de interagir são requisitos 

necessários ao trabalho docente.  Trata-se de sentir prazer em trabalhar e operar 

com as pessoas, ensinando  numa ação recíproca com os alunos. Significa ter 

afeição e simpatia pelas causas humanas, especialmente  pelas questões do 

conhecimento em que as pessoas se ensinam reciprocamente.  

 

“Acreditar poder contribuir com a educação” enseja confiar na capacidade 

de cooperar com o conhecimento e ensino-aprendizagem das pessoas. Denota fé 

na parcela que lhe cabe quanto ao  resultado da educação de um indivíduo. 

Significa  confiança no trabalho docente para melhoria do ensino-aprendizagem. 

Significa compartilhar conhecimento em prol de uma causa justa. 

 

“Encantei-me com a área que leciono” representa estar cativado para 

retransmitir às pessoas algo  bom que conheceu pelos estudos. Denota estar 

maravilhado diante de tantos conhecimentos e querer compartilhá-los com mais 

pessoas.  

Vontade de se sentir útil e ensinar indica a possibilidade de uma tarefa rica, 

movida com paixão. É uma responsabilidade na tarefa educativa. 

 

“Vontade de contribuir para a formação de pessoas” representa o desejo de 

colaborar para o desenvolvimento  pleno do ser humano. Trata-se de instruir e 

educar para o aperfeiçoamento do humano.   

 



Quando os professores se manifestam a respeito da infra-estrutura que a 

escola oferece para lecionar, indicam com clareza diversos acessórios que 

contribuem para a tarefa docente. Ao responderem ao sub-item, verificamos que 

diversos professores deram respostas equivocadas. 

 

Apenas um professor indicou a informática como algo que pode torná-lo 

um  melhor professor. Poucos indicaram estudos para o seu aprimoramento 

pessoal e formação continuada.  

 

Conhecer o aluno pelo nome revela a sensibilidade do professor em 

relação ao aluno. Tratar um aluno pelo nome faz diferença nas relações que 

compõem o saber-fazer docente. Não saber o nome do aluno revela um 

distanciamento professor-aluno, algo que interfere negativamente no processo 

ensino-aprendizagem.  Professores não conhecem os pais e isso indica que 

pouco se sabe da vida escolar das crianças fora do contexto escolar.  

 

Disponibilizar um tempo para conhecer melhor os alunos é uma importante 

responsabilidade docente. Conhecendo melhor as crianças, pode-se fazer um 

diagnóstico mais preciso das causas de baixa aprendizagem, baixa freqüência, 

excesso de violência na escola, etc. É na sala dos professores e com a 

coordenadora pedagógica que os professores comumente se inteiram dos perfis 

dos alunos, conhecendo as relações do aprendizado com a sua vida cotidiana.  

Quase um terço dos professores entram em contato com os pais para 

conversarem sobre as problemáticas dos alunos. Esse quadro indica uma 

tentativa de resolver as questões educacionais em parceria, numa relação 

dialógica, com vistas à promoção do aluno no aprendizado e na disciplina. 

  

A ausência de espaços culturais no bairro onde residem os alunos revela o 

quanto os jovens da EE Prof.ª Maria Pastana Menato estão alheios ao mundo. 

Também indica o que a escola pode fazer por essas crianças que já estão à 

margem do aparelhamento cultural. Lembra que a escola  é um dos poucos 

lugares de inclusão a que esses jovens têm acesso. 

 



Quase 100% dos professores se dizem atualizados para a tarefa 

docente.  Mas esse quadro revela uma contradição quando não apontam 

livros para o seu aprimoramento pessoal. Desses, 66% não fazem cursos da 

SEE ou da Diretoria de Ensino. Uma parcela considerável desses 

professores não conhece os projetos da escola, nos quais seus próprios 

alunos estão matriculados.  

   

Suas respostas  sobre como as tecnologias podem fazer o aluno aprender 

mais demonstram que os professores conhecem perfeitamente os benefícios da 

tecnologia educacional.  Cabe então questionar por que não utilizam a ferramenta 

computacional se ela muda a forma de apresentar os conteúdos e oferece 

facilidade na visualização dos fatos, e o aluno passa a ter maior interesse?  Por 

que não lançar mão de algo que faz o  aluno  mais interessado, estimulado e 

curioso para aprender? Por que desprezar uma ferramenta que torna real a 

vivência do aluno nos tempos atuais? Essas questões indicam que os professores 

não sabem utilizar o recurso computacional. Conhecem suas possibilidades, mas 

desconhecem os meios para empregá-las eficientemente em suas aulas.  

 

Por fim, destacamos que é interessante verificar que 21% dos professores 

acham que as tecnologias atualizam o conhecimento. 

 

Por todo o exposto, percebemos nas análises que estudar no 

computador é bom.  Traz a possibilidade de estudar com satisfação, de um 

modo diferenciado. Conteúdos revestidos de significações que valem a 

pena aprender fazem com que os alunos vejam motivos para estudar. Por 

outro lado, constatamos que embora o professor reconheça as vantagens 

do uso da ferramenta computacional, ele não a aplica. Denota que o 

professor desconhece os meios de recontextualizar a sua prática 

empregando o computador como ferramenta de ensino-aprendizagem. 

  

Além disso, é importante conhecer as contribuições que a ferramenta 

computacional traz para a aprendizagem. Assim, a seguir, vamos proceder à 



análise das avaliações diagnósticas utilizadas no Projeto Números em Ação 

e entender sua viabilidade e pertinência.  

 

Pretendemos compreender os significados dos descritores que 

acompanham cada questão da referida avaliação. Pensamos que a tarefa de 

analisar a prova eletrônica assim como os descritores podem trazer mais 

elementos para compreendermos o fenômeno gerado em torno da 

ferramenta computacional, que possibilita a elaboração de provas 

combinadas com figuras, calculadoras eletrônicas e dispositivos do meio 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Diagnóstica Eletrônica X Descritores 

 

O propósito da Avaliação Diagnóstica, de acordo com a Apostila do 

Projeto Números em Ação1, da Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo,  é determinar as competências já construídas pelos alunos das 5ªs e 

6ªs séries, ao longo de sua escolarização, sobre Sistema de Numeração 

Decimal e Cálculos. A avaliação foi feita através do uso individual do 

Software Avaliação Eletrônica, nos computadores da Sala Ambiente de 

Informática – SAI. 

 As questões que compunham a avaliação foram construídas com base na 

adaptação dos descritores do SAEB1 e do SARESP2. Os descritores foram 

                                                 
1  APOSTILA NÚMEROS EM AÇÃO – Secretaria de Estado da Educação – FDE – DTI – GIP – Gerência 

de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. 
 



concebidos e formulados como uma associação entre os conteúdos curriculares 

e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. São eles: 

 
As Provas A e B continham, cada uma, 15 questões “espelhadas” ou 

“equivalentes”. Isso significa que, para cada questão da prova A, existia uma 

equivalente na prova B, que trabalhava o mesmo conteúdo por meio de uma 

situação- problema que era praticamente a mesma e que poderia ser resolvida 

usando raciocínio semelhante ao da questão-espelho. 

 
Apesar de todas as provas de mesmo tipo (A ou B) serem compostas 

pelas mesmas questões, a ordem em que elas estavam propostas para o aluno 

foi definida de forma aleatória. Assim, as questões da prova de um aluno não 

estavam organizadas necessariamente na mesma ordem da prova de outro. 

 

No início da avaliação, para começar o programa, o aluno teve que 

selecionar uma prova para ser realizada. O professor instruiu os alunos sobre 

quais delas deveriam escolher. A seguir, o aluno informou seu Registro de 

Aluno, já cadastrado pelo professor. Seus dados foram automaticamente 

fornecidos pelo programa. O aluno só poderia iniciar a prova após o professor 

validar suas informações, pois o programa bloqueava o avanço do aluno, 

solicitando a senha do professor/adminstrador. 

 
Assim que o aluno iniciou a avaliação, o tempo definido para a realização 

da prova começou a ser contado regressivamente. Havia um contador na tela 

principal que informava quanto tempo disponível ainda restava. Era exibida uma 

mensagem escrita acompanhada de aviso sonoro quando faltavam apenas 5 

minutos para o tempo se esgotar. 

                                                                                                                                                    
1   SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de 

março de 2005. Em 2005, a Portaria Ministerial n.º 931 alterou o nome do histórico exame amostral do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado desde 1990, para Avaliação 
Nacional da Educação Básica (Aneb). Por sua tradição, entretanto, o nome do Saeb foi mantido nas 
publicações e demais materiais de divulgação e aplicação deste exame. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/basica/saeb/caracteristicas.htm. Acesso em 10.08.2007. 

2  SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Desde sua criação, 
em meados da década de 90, vem avaliando sistematicamente o sistema de ensino paulista, 
verificando o rendimento escolar dos alunos de diferentes séries e períodos e identificando os fatores 
que interferem nesse rendimento. O principal propósito do Saresp é obter indicadores educacionais que 
possam subsidiar a elaboração de propostas de intervenção técnico-pedagógica no sistema de ensino, 
visando a melhorar a sua qualidade e a corrigir eventuais distorções detectadas. Disponível em 
http://saresp.edunet.sp.gov.br/2005/subpages/conheca.htm. Acesso em 10.08.2007. 



 

Durante a resolução da prova, o aluno podia navegar livremente pelas 

questões, respondendo-as na ordem que desejasse. Podia, inclusive, repensar 

suas respostas e alterá-las, caso necessário. O programa só armazenava as 

respostas do aluno quando ele finalizava a prova ou quando o tempo para a 

realização da mesma se esgotava. 

 

Ao final da avaliação, uma tela de desempenho era exibida ao aluno, 

contendo o seu nome, a quantidade de questões respondidas 

correta/incorretamente e um gráfico da porcentagem de acertos e erros. Assim,  a 

seguir, passaremos a exibir os resultados obtidos por meio das avaliações 

eletrônicas. 

 

Em  2006, as avaliações eletrônicas da prova “A” e “B” mostraram que a 

porcentagem de acertos inferiores a 50% da prova  caiu de 50% para 24%. Houve 

elevação considerável de acertos na 2.ª tentativa de prova, de 50% para 76%,   

mostrando que os alunos erraram menos, uma vez que já conheciam as 

questões.  

O arquivo gerado pelo sistema do computador referente à avaliação 

eletrônica mostrou-nos  alguns pontos inconsistentes com relação à prova no que 

diz respeito aos momentos de aplicação, à quantidade de finalizações e ao tempo 

de elaboração. Dados sobre os alunos e inconsistências constam do anexo 6 

deste trabalho. Sobre a aplicação e quantidade de finalizações, cabe-nos explicar 

que cada prova deveria ter sido realizada apenas uma vez pelo aluno, mas não 

foi o que aconteceu.   A prova "A" deveria ser no início do ano, e a prova "B" no 

término, sendo aplicadas em dois momentos distintos, individualmente,  com 

duração de 100 minutos. O aluno só poderia iniciar a prova após o 

professor/administrador do sistema validar suas informações, pois o programa 

bloqueava o avanço do aluno, solicitando a senha do administrador. Conforme 

sugestão da apostila Números em Ação1, a turma precisaria ser dividida em dois 

                                                 
1  Apostila Números em Ação – Fase I - FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica: 2005.      
              
      
                                              



grupos. Deveria, portanto, ser garantido um dia de aula dupla para cada grupo de 

alunos realizar a sua avaliação. A instrução recomendava que o professor se 

lembrasse de deixar habilitada somente a avaliação do grupo do dia, planejando: 

Grupo A nas aulas 6 e 7  e Grupo B nas aulas 8 e 9.    

 

Sobre o tempo de elaboração da prova, verificamos que o arquivo 

apresentava registro de prova finalizada em 1 minuto, com 67% e 73%  de acerto. 

O dado  indica que a prova foi realizada displicentemente, com respostas na base 

do “chute”. A Figura 1 a seguir mostra os percentuais  de acertos dos alunos em 

2006. 

 

figura 1 – Comparação das Avaliações Eletrônicas “A” e “B” – 2006 

Em 2007, as mesmas incoerências apresentadas em 2006 

permaneceram, evidenciando um total descaso com os dados, e ensejando até 

falta de acompanhamento com uma leitura crítica pela Diretoria de Ensino.  As  

avaliações eletrônicas das provas “A” e “B” mostram que a porcentagem de 

acertos inferiores a 50% da prova aumentou, de 57% para 61%, mostrando que 

os alunos erraram mais na 2.ª tentativa de prova. Os acertos diminuíram em 

todas as provas, revelando uma queda no aproveitamento, conforme evidencia a 

Figura 2. 

 



 

figura 2 – Comparação das Avaliações Eletrônicas “A” e “B” – 2007 

 

Prosseguindo nossa análise, comparamos a Avaliação “A” de 2006 com a 

Avaliação “A” de 2007. Essas avaliações eletrônicas da prova “A” mostram que  

os alunos proporcionalmente acertaram menos em 2007. Em 2006, metade dos 

alunos tiveram rendimento inferior a 50% da prova, ao passo que em 2007, o 

valor era de 56%, conforme ilustra a Figura 3. 

 
figura 3 – Comparação das Avaliações Eletrônicas “A” relativas a  2006 e 2007 

 
 

As avaliações eletrônicas das provas “B” realizadas em 2006 e 2007 

respectivamente mostram que  os alunos acertaram menos em 2007. Em 2006, 

23% dos alunos tiveram rendimento inferior a 50% na 2.ª  prova, ao passo que em 

2007, esse número se fixou em  61%, mostrando um rendimento muito inferior em 

relação ao ano anterior, conforme exibe a Figura 4. 



 
figura 4  – Comparação das Avaliações Eletrônicas “A” relativas a  2006 e 2007 

 
Esperava-se em qualquer dos casos apresentados, tanto em 2006 como 

em 2007,  que na 2.ª prova, o aluno tivesse um aproveitamento superior ao da 

1.ª  prova, pois essa era a finalidade do Projeto Letramento - Números em Ação. 

Tal fato ocorreu em 2006, mas não se verificou em 2007, o que revela um 

quadro contraproducente para o projeto em 2007. Pois que, não há significado 

em se realizar qualquer ação que  resulte em rendimento final inferior ao inicial, 

seja qual for o motivo.  

 

Por outro lado, verificamos que os projetos propostos pela Secretaria de 

Estado de Educação, desenvolvidos via Diretoria de Ensino, não têm o devido 

acompanhamento pedagógico da escola e tampouco da Diretoria de Ensino. Os 

percentuais apresentados nos gráficos não foram debatidos, nem foram 

propostas ações de intervenção. Há necessidade de ações mais coesas e com 

maior suporte para atender à demanda de alunos defasados. Simplesmente 

capacitar o professor para conduzir um projeto não basta.  O acompanhamento 

sério, discussão e socialização de problemas e idéias iluminadoras surgidas no 

andamento do projeto com prática reflexiva permitem a construção de novas 

formas de agir na realidade da sala de aula, com aprimoramento do 

conhecimento técnico, aproximação com o aluno e reflexão sobre a ação.  

 

Reverter esse quadro é, portanto, uma tarefa de grande enfrentamento aos 

problemas de base do alfabetismo e letramento. Denota  encarar e atacar de 

frente as dificuldades dos alunos com medidas  sérias e  eficazes. Representa 



preparar o professor para abrangência do trabalho com orientações técnicas e 

formação continuada. Significa mobilizar a escola engajando pessoas, 

professores, alunos, gestores e comunidade em prol da  melhoria do ensino-

aprendizagem.  

 
44..44..11  Questões da Avaliação Eletrônica Diagnóstica 

 

   As questões que compõem a Avaliação Eletrônica Diagnóstica fazem parte 

do anexo  8 deste trabalho,  

 

44..44..22  Que sentido faz o descritor?  

 

Quando o professor ensina um aluno a armar uma conta no papel para 

resolvê-la, não  tem plena garantia de que esse aluno desenvolveu 

competências de cálculo. Por isso, uma das maneiras de se apurar se o 

aprendizado foi de fato incorporado pelo aluno consiste em colocá-lo diante de  

situações diversificadas que exploram as várias formas de cálculo. Cálculos 

mentais, estimados e com calculadoras devem ser feitos para que as soluções 

sejam encontradas para se  resolver o desafio.  

 

Os descritores utilizados na Avaliação Diagnóstica Eletrônica do Projeto 

Números em Ação foram imaginados justamente para fazer essa averiguação. Ou 

seja, por meio deles, pretende-se saber quanto do que se ensinou foi de fato 

assimilado pelo aluno.  Dos fundamentos dos temas estudados às competências 

a ele relacionadas, esses descritores foram elaborados com o propósito de indicar 

o que é esperado do aluno em cada questão que compõe a avaliação.  

 

Eles dizem respeito à compreensão daquilo que foi convencionado ou 

fazem deferência às habilidades e competências que devem ser mobilizadas e 

estão  envolvidas no processo. Segundo os exemplos e comentários do INEP1, 

por meio de um descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno para solucionar 

problemas pelo reconhecimento de situações similares, pela capacidade de  lidar 

                                                 
1  INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Comentários e 

Exemplos sobre os Temas e seus Descritores da  Matriz de Matemática de 4ª Série Fundamental, 
Disponível em http://www.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/matematica_temaII.pdf. Acesso em 
27.09.2007. 



com o não convencional,  pela compreensão do proposto, por saber 

adequadamente relacionar e utilizar conceitos contextualizados, etc. 

Segundo CHIZZOTTI, A. (1991)1, um descritor deve indexar conceitos-

chave do conteúdo. Assim, no caso do Projeto Números em Ação, aquilo que foi 

apresentado  no descritor deve  ter pertinência com a questão proposta, visto 

que a finalidade dele é auxiliar a localizar informações específicas sobre a 

aprendizagem. Em outras palavras, queremos dizer que  o descritor deve estar 

sintonizado  com a questão,  evidenciando e  apresentando aqueles conceitos 

que  não foram compreendidos pelo aluno e precisam ser retomados pelo 

professor. Mais concretamente, os descritores propõem-se a determinar pontos 

de referência para as habilidades e competências que estão sendo acionadas 

em cada questão,  descrevendo  os resultados da aprendizagem. Portanto, 

devem expor com nitidez o que um estudante sabe ou aquilo que deve 

demonstrar quando se completa  um processo de estudo. Resumindo, eles 

devem ter coerência com os termos do problema proposto para  terem  

qualidade e valor. 

 

Os descritores selecionados nas questões da Avaliação Diagnóstica  

Eletrônica do Projeto Números em Ação dizem respeito aos conteúdos 

conceituais e procedimentais trabalhados nas aulas. Eles foram concebidos e 

formulados como uma associação entre os conteúdos curriculares e as 

operações mentais desenvolvidas pelos alunos.  

 

 Os conteúdos curriculares dizem respeito às técnicas operatórias 

convencionais das quatro operações, adição, subtração, multiplicação e 

divisão,  trabalhadas por meio de aulas multimídia do CD Rom Números em 

Ação. Esses conteúdos visam possibilitar que  os alunos sejam  levados a 

desenvolver princípios, conceitos, habilidades, estratégias e processos que 

os tornem mais abertos e flexíveis para interpretar o mundo que os rodeia,  

resolvendo desafios.  As operações mentais referem-se às capacidades de 

                                                 
1  CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
 



associar,  relacionar, identificar, comparar, organizar , estimar, conjeturar, 

entre outras. 

44..44..33  Interpretação  e Análise  dos  Descritores 
 

 

Todos os raciocínios são idênticos, tanto para a Prova “A” quanto para  a 

Prova “B”, visto que elas são espelhadas. Portanto, se as provas refletem como um 

espelho, não há necessidade de proceder à interpretação e análise dos descritores 

nas duas provas. Assim, analisamos as versões “A” da prova, verificando a 

pertinência das questões elaboradas com o conteúdo proposto e tendo em vista os 

níveis de alfabetismo do INAF1. 

 

Todas as questões, descritores, índices correspondentes do INAF com 

relação ao nível de letramento matemático, comentários sobre o objetivo da 

questão escolhida e respectivo apoio teórico constam do anexo 9 deste trabalho 

 
 

44..44..44  Conclusão da Análise  da  Prova e dos Descritores 
 
 

As indicações contidas nos descritores apresentam informações, reúnem 

elementos  que auxiliam na  avaliação do aluno, subsidiando o  professor, assim 

como servem para avaliar os conteúdos e as metodologias de ensino 

empregadas. Mediante essa avaliação, é possível fazer uma estimativa da 

validade do Projeto Letramento – Números em Ação como meio reforço da 

aprendizagem. 

 

DELATTRE, P. in MACHADO, N.J.(2002:67) cita: 

“Para o espírito humano, conhecer é sempre de algum modo associar, 

ligar; assim a justaposição de saberes parciais e autônomos surge-nos 

antes como uma coleção de técnicas, até mesmo de receitas, muito mais 

do que como um verdadeiro campo de conhecimento que só é concebível 

                                                 
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da ONG 

Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa, 2002. 



a partir da integração coerente de suas partes constitutivas”. DELATTRE, 

P.1 in MACHADO, N.J.(2002:67)2 

 Nesse sentido, conforme fala DELATTRE, os descritores poderão ser tidos 

como poderosas receitas, com uma coleção de técnicas para restituir o processo  

ensino-aprendizagem de forma direta e eficiente. Tal como um raio “X”, o 

descritor deve trazer à luz aqueles aspectos que estão encobertos, que estão 

interferindo no avanço do aluno, mas que o professor não vê. 

 

Especificamente no Projeto Letramento, alguns dados são colocados de forma 

insuficiente. Tal fato poderá descaracterizar a proposta do descritor e ensejar 

desvios. Tendo em vista que o Projeto Letramento é voltado para alunos com 

defasagem de aprendizagem, todas as informações referentes à aprendizagem 

devem ser consideradas quando um aluno não atingiu um objetivo proposto. Assim, o 

descritor deve ser específico, e dentro dessa especificidade deve conter o leque de 

informações sobre o propósito a que se destina, de forma ampla e clara.  

 

 Percebemos também que nas diferentes questões da Avaliação 

Diagnóstica Eletrônica, o enunciado do descritor era o mesmo, escrito em termos 

genéricos, não apontando para cada face da operação das questões; assim,  o 

conteúdo não era entendido pelo aluno. Para MACHADO, N.J. (2002:67), 

“compreender é aprender a significação”.  Portanto, o descritor deve se fazer 

compreendido por quem o manipula, ou seja, deve estar rico de informações para 

o professor entender o significado e a origem  do erro cometido pelo aluno. 

 

A avaliação eletrônica é diferente da convencional. No meio virtual, 

avalia-se como o aluno coleta e analisa criticamente as informações,  buscando 

sua significação, sua relação e sua relevância no âmbito do que foi proposto. 

Caminhos diferentes levam à construção do conhecimento, à solução do 

proposto.  Inventando e decidindo, os estudantes, agentes no aprendizado,  vão 

ativar e sustentar sua motivação.  Portanto, é importante avaliar também a 

autonomia do aprendiz quanto a: 

                                                 
1  DELATRE, Pierre. Teoria dos sistemas e epistemologia. Lisboa: Regra do Jogo, 1981. 
2  MACHADO, N. J. Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e inteligência e a prática 

docente. 5. ed. S.Paulo:Cortez, 2002. 
 



� Decidir critérios de julgamento sobre relevância em relação a 

determinado contexto. 

� Buscar, evidenciar, localizar, selecionar, recolher informações. 

� Definir, escolher, inventar procedimentos para testar, avaliar e medir a 

importância das informações escolhidas em relação aos problemas e às 

questões formuladas. 

� Organizar e comunicar o conhecimento construído. 
 

 

Nesse sentido, com o propósito de avaliar mais amplamente, foram 

desenvolvidos meios de organizar e registrar todo esse processo pelo qual o 

aluno passa, com instrumentos como o portfólio virtual.  Tanto o processofolio 

como o portfólio são instrumentos de avaliação de muita importância no virtual, e 

fornecem elementos para o professor avaliar o ritmo e a direção do crescimento 

do aluno, os temas de seu interesse, suas dificuldades e o potencial a ser 

desenvolvido. Conferem subsídios e informações mais realistas da situação do 

aluno.  

 

Registramos também que a avaliação eletrônica está de acordo com os 

conteúdos constantes da apostila e tem similaridade com as aulas virtuais 

trabalhadas com os alunos. Pelos índices do INAF1, ela contempla 8 das 15 

questões (53%) com nível 2 de alfabetismo matemático. O acerto dessas 

questões significa que o aluno  domina completamente a leitura de números 

naturais e é capaz de ler e comparar números decimais que se refiram a preços, 

contar dinheiro e fazer troco. É capaz também de resolver situações envolvendo 

operações de adição e subtração, com valores em dinheiro, e mesmo situações 

que recaiam em uma multiplicação, quando não conjugada com outras 

operações. Sabe utilizar a calculadora na execução dos cálculos envolvidos nas 

tarefas e já está apto para identificar a existência de relação proporcional direta 

entre preço e quantidade, e de relação proporcional inversa entre número de 

prestações e o valor da prestação.  

Igualmente, pelos índices do INAF, as demais 7 questões (47%) são 

gradativamente mais complexas,  e na escala do INAF correspondem ao nível 3 



de alfabetismo matemático. O acerto dessas questões significa que o aluno,  além 

de ser capaz das habilidades matemáticas ajustadas no nível 2, tem  capacidade 

também de adotar e controlar uma estratégia na resolução de problemas que 

demandam a execução de uma série de operações. Demonstra ainda certa 

familiaridade com representações gráficas, como mapas, tabelas e gráficos. 

 

Para nós, pesquisadores, isso indica que as questões estão dentro das 

expectativas para a promoção do alfabetismo matemático.  Se aplicadas 

sistematicamente, no início e final do projeto, poderão levantar dados importantes 

sobre a aprendizagem do aluno, sua evolução ao longo do ano letivo e apontar os 

benefícios que o Projeto Letramento - Números em Ação traz para a escola como 

um todo.  Entretanto, constatamos que isso não ocorreu, o que indica um 

elemento contraproducente de grande peso na avaliação da eficácia do projeto. 

Aplicada apenas no início do ano letivo, a avaliação eletrônica apresentou baixos 

índices de aproveitamento. Prevista para reaplicação no final do ano letivo, não 

ocorreu sob a alegação de motivos técnicos nos computadores. Informada dos 

fatos, a Diretoria de Ensino não tomou as providências cabíveis no sentido de 

solucionar o problema.  

 

Tal fato para nós denota o pouco comprometimento  da instituição pública 

no acompanhamento das ações educacionais propostas no âmbito estadual, 

sejam pedagógicas, técnicas ou financeiras. Mostra a nosso ver que a questão 

deve ser gerenciada pela escola, a qual, por sua vez,  deve ser provida de todos 

os recursos necessários para a perfeita exeqüibilidade do projeto.  A quantidade 

de escolas públicas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino – Região de 

Mauá que participam do Projeto Letramento - Números em Ação inviabiliza o 

acompanhamento mais detalhado por apenas um assistente técnico-pedagógico, 

como é o caso.  

Assim, entendemos que a avaliação do Projeto Números em Ação deveria 

incluir outros aspectos  que permitissem vislumbrar a trajetória do aluno, suas 

impressões e sentimentos, além da parte específica, visto que o projeto prevê 

                                                                                                                                                    
1  INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da ONG 

Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: 
Instituto Paulo Montenegro, 2004. 



tratamento com relação a conteúdos conceituais, procedimentais e  atitudinais. 

Nessa situação, é claro que os descritores teriam que se  moldar e apontar esses 

aspectos.  

 

Avaliando os descritores do projeto,  considerando os benefícios que eles  

possibilitam com vistas à aprendizagem requerida, concluímos que eles podem 

oferecer maiores e melhores condições de aprendizado se estiverem mais 

completos e forem estudados pelos professores como um meio de ensino-

aprendizagem, com vistas aos objetivos a que eles se propõem: indicar 

claramente o que é esperado do aluno em cada questão que compõe a avaliação.  

 

Concluímos, sobretudo, que eles devem indicar os conteúdos-chave que 

precisam ser revistos pelos professores junto aos alunos, auxiliando na 

localização dos  elementos particulares e específicos que impediram a 

assimilação da aprendizagem. Em outras palavras, eles devem estar 

perfeitamente sintonizados  com as questões da avaliação,  evidenciando e  

apresentando aqueles conteúdos conceituais e procedimentais que  não foram 

compreendidos pelo aluno.  

 

Enfim, os descritores podem ter real valor se evidenciarem mais 

concretamente  os pontos de referência das habilidades e competências que 

estão sendo acionadas em cada questão,  descrevendo a ligação entre os 

conteúdos curriculares e as operações mentais requeridas dos alunos na 

resolução da questão. 

 
 
 
 
 
 

  

5 -  CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV 
 



  

CCoonncclluussõõeess 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

““MMeeuu  ccoorrppoo  tteemm  ppooddeerr  ssoobbrree  oo  mmuunnddoo    

qquuaannddoo  mmiinnhhaa  ppeerrcceeppççããoo    

mmee  ooffeerreeccee  uumm  eessppeettááccuulloo    

ttããoo  vvaarriiaaddoo  qquuaannttoo  ppoossssíívveell,,    

ee  qquuaannddoo  mmiinnhhaass  iinntteennççõõeess  mmoottoorraass,,    

ddeessddoobbrraannddoo--ssee,,    

rreecceebbeemm  ddoo  mmuunnddoo    

aass  rreessppoossttaass  qquuee  eessppeerraamm””.. 

 

 

MERLEAU-PONTY, M. 
1962 (p . 337)1 

                                                 
1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. Ensaio Editorial Minotauro Ltda.,1962.  



 

 

 

 

 

 

Este estudo se propôs a discutir as transformações ocasionadas com a 

entrada dos computadores na área pedagógica de uma escola pública estadual 

paulista para investigar exclusivamente o percebido e o manifestado, trabalhando 

com aquilo que faz sentido para os sujeitos, evidenciando a visão que os alunos 

têm da  escola, o pensamento dos professores a respeito dos alunos e da escola  

através de seus testemunhos e suas declarações escritas e como se dá o uso do 

computador nesse contexto. 

 

Os significados das falas serão analisados e interpretados 

fenomenologicamente; buscaremos a essência, indo além das manifestações das 

aparências, pela análise e interpretação. Nossa descrição relata o percebido na 

percepção, em um fundo.  Segundo BICUDO, M.A.V.(2000)     

 

Nossa descrição da coisa percebida, da percepção e da explicação do 

percebido carrega consigo uma interpretação do sentido das palavras, 

procurando revelar a complexidade de relações  e os significados no contexto 

cultural. O ponto de partida é tomado em um intervalo de fenômenos, cuja 

atenção se dirigiu para aquilo que os sujeitos da pesquisa vivenciaram como um 

caso concreto do fenômeno investigado. 

 

O próximo passo consiste na interpretação das idéias comuns  à luz de um 

referencial teórico que seja apropriado para sustentar a análise, abrir perspectivas 

de progresso e possibilitar um diagnóstico criativo num movimento de 

transcendência reflexiva. Para tal tarefa, apoiamo-nos em MERLEAU-PONTY1. 

Interpretamos  as categorias tecendo um texto. Pelo texto, mantivemos a 

                                                                                                                                                    
 
1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 



coerência entre a natureza dos dados e a teoria, e evidenciamos os caminhos a 

serem seguidos na análise. Com as unidades de sentido selecionadas, efetuamos 

uma metacompreensão  do fenômeno, como cita BICUDO, M.A.V.1, que consiste 

no desenvolvimento da análise fenomenológica propriamente dita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPaarraa  sseerr  GGrraannddee......  
  

  
PPaarraa  sseerr  ggrraannddee,,  ssêê  iinntteeiirroo::  nnaaddaa  

TTeeuu  eexxaaggeerraa  oouu  eexxcclluuii..  

SSêê  ttooddoo  eemm  ccaaddaa  ccooiissaa..  PPõõee  qquuaannttoo  ééss      

                  NNoo  mmíínniimmoo  qquuee  ffaazzeess..  

AAssssiimm  eemm  ccaaddaa  llaaggoo  aa  lluuaa  ttooddaa      

                BBrriillhhaa,,  ppoorrqquuee  aallttaa  vviivvee..  

  

RRiiccaarrddoo  RReeiiss  ((FFeerrnnaannddoo  PPeessssooaa))22    

((11888888--11993355) 

 

                                                 
1  BICUDO, M. A. V. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. (p. 87) 
 
 
2  FERNANDO PESSOA: Disponível em http://fredb.sites.uol.com.br/pessoa.html. Acesso em 15.05.2006. 
 



 

 

 

 

 

55..11  CCoonncclluussããoo  

  

““OOss  ffrruuttooss  ddaa  ttrraavveessssiiaa””  

 

Saber ser comedido, saber abolir os excessos, conhecer a medida das 

coisas e dedicar-se de corpo e alma em cada empreitada são saberes 

necessários à prática educativa para o professor ser um grande educador. Mais 

do que isso, o professor tem que ser grande e inteiro nas idéias e nos 

sentimentos, como diz o poema de FERNANDO PESSOA. Embora inacabado, 

tem que ser amplo nas idéias e completo de bom senso  para  definir o “fazer 

professor” como a aplicação da inteligência a serviço das suas escolhas e 

sonhos,  que são impregnados de suas convicções políticas coerentemente 

harmonizadas com  suas ações pedagógicas.  

 

Substantivar a ação docente pressupõe saber adjetivar a sabedoria com a 

prática,  discutir com clareza política, radicalidade e bom gosto a concretude do 

“ser professor”. Pressupõe que as implicações do aprendizado em sala de aula 

advêm de uma atitude reflexiva, planejada e arquitetada  pelo professor, com 

vistas ao seu objetivo que contém intencionalidade e prática política. 

 

E assim, também pressupondo uma nova relação professor-aluno e uma 

nova concepção de ensinar e aprender, consegue ver mais longe e desmistificar 

armações que estão a serviço da ideologia dominante. Consegue analisar 

criticamente pontos que antes lhe eram despercebidos. Lendo o mundo por meio 

de uma ação inteligente, entende que ele é  passível de transformação. 

Compreende a cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo ou 

                                                                                                                                                    
 



como o resultado do seu trabalho, do seu esforço criador.  Indo mais além, 

percebe que toda prática supõe um saber e que conhecer é interferir na realidade. 

Conclui que o conhecimento crítico obtido de forma exclusivamente reflexiva 

implica desvelar a realidade e se posicionar nela. Deduz, por fim, que o 

conhecimento é veículo de autonomia. 

Examinando simultaneamente e fazendo um paralelo com o poema “Para 

ser Grande” de Fernando Pessoa,  entendemos que o professor grande, inteiro 

encontra em si a capacidade de admirar o mundo e, ao mesmo tempo, de se 

desprender dele e perceber aquilo que é inédito e viável. Ele desmistifica e 

combina a linguagem da análise crítica com a linguagem da possibilidade. 

Desvenda como a opressão e a dominação são produzidas dentro de diversos 

mecanismos.   

 

FREIRE, P. (1997)1 reafirma a necessidade de educadores e educandos se 

posicionarem criticamente ao vivenciarem a educação, indo além das posturas 

ingênuas ou "astutas", recusando de vez a pretensa neutralidade da educação. 

Enfatiza  a necessidade da prática do método pedagógico orientado pelo diálogo 

aberto e corajoso que constitui condição imprescindível da escola democrática. 

 
Consolidar  a educação como prática de liberdade é tarefa difícil e exige 

consciência e competência  de quem o faz.  Da mesma forma, permitir que o 

aluno avance na leitura do mundo, compreendendo-se como sujeito da história, 

demanda uma prática e um novo caminho para a relação entre educador e 

educando; esse caminho se consolida por meio de uma  proposta político-

pedagógica que opta pela construção do conhecimento por professores e alunos, 

e que se vale da relação deles com o mundo como meio de  alavancar o 

compromisso com a constituição de uma sociedade mais  justa e democrática.  

Dentro desse espírito, esboçamos o quadro 1 a seguir: 

O que faz sentido para os alunos O que faz sentido para os professores 

Estar na sala de informática, aprender  por 
meio do computador. 

Vontade de ensinar, pois ensinando se 
aprende. 

Aprender com o computador é melhor, 
estimula, deixa feliz. Gostar de estudar.  

                                                 
1  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 



Aprender com o computador estimula a 
gostar do reforço. Ser apaixonado pelo que faz. 

Aprender mais fácil e mais rápido. Ensinar   e aprender. 

Aprender brincando, sem perceber que está 
aprendendo. 

Gostar  da disciplina que leciona, ficar 
encantado. 

Saber tudo, entender melhor, com um novo 
jeito de aprender. Gostar de ensinar. 

O computador ajuda a aprender, 
principalmente matemática.  O gosto de lidar com pessoas e interagir. 

Gostar muito de aprender com o 
computador. Acreditar poder contribuir com a educação. 

Poder mexer no computador. Sentir-se útil.  

É bom aprender coisas que não se sabe. Contribuir  para a formação de pessoas. 

Os professores são mais legais. 
Descobrir  a profissão pela experiência de 
alfabetizar. 

A disciplina preferida é a  Matemática. Ajudar  o próximo. 

Jogo vira-latas é o preferido (cálculos 
mentais envolvendo adições ou subtrações) A   beleza da profissão docente.  

Brincadeiras do Mário e Sapinho (jogo tipo 
forca). Aprender  com a  prática. 

30% dos  alunos não almoçam. Trabalhar  estudando. 

O comprometimento na realização de 
tarefas. Procurar por mais cultura geral. 

O entendimento do aluno quanto ao 
proposto nas tarefas. 

Saber técnicas para tornar a aula mais 
agradável. 

As trocas colaborativas. Saber técnicas para tornar a aula mais 
agradável. 

As falas entre os colegas. Ter condição financeira para se aprimorar, 
voltar a estudar. 

As falas dirigidas ao professor. Estudar mais  e sempre.  

  Dar aulas mais atrativas e mais dinâmicas. 
  Inteirar-se das novidades com colegas. 

  Especializar-se no uso de computadores e 
colocar esse meio em prática. 

  Ter mais paciência para trabalhar com 
crianças que não conhecem limites. 

  Ter mais paciência com crianças que não 
respeitam o próximo. 

  Administrar o conhecimento com o do aluno. 
  Preparar melhor as aulas. 
  Participar de capacitações. 

  
Utilizar outros meios como vídeos, slides e 
materiais diferentes. 

  Participar de cursos.  
  Ler sempre para se manter atualizado. 
  Aprender sempre. 
  Passar o máximo de informação aos alunos.  



  
21% dos professores lêem livros para se 
atualizar. 31% se atualizam pela Internet e 
26% interagindo  com os colegas. 

  

66% não fazem cursos da SEE, 63% não 
responderam se fazem cursos pela DE. Dos 
que fazem cursos, são 37% na Teia do 
Saber e 26% no Ensino Médio em Rede.  

  63% julgam-se preparados para a docência 
e têm consciência de continuar aprendendo. 

Quadro 1 – Respostas de professores e alunos 

 

Depreendemos do quadro 1 que interesses e visões de professores e de 

alunos estão divorciados. Alunos pleiteiam aulas dinâmicas, diferenciadas e com 

o uso do computador. Os professores não cogitam utilizar o computador como 

ferramenta de ensino-aprendizagem. Citam apenas que têm necessidade de 

aprender a utilizar a ferramenta computacional para colocá-la na prática. 

Demonstram preocupação em fazer cursos para melhorar a formação.  

Entretanto, as respostas mostram uma possibilidade de aproximação entre as 

partes.  

 

De acordo com MERLEAU-PONTY, M.1,  a arquitetura da rede de 

significados advém de dados que trazem consigo uma teia de traços com 

significados que são compreensíveis e transparecem na intersecção das 

experiências dos sujeitos.. A Figura 1 a seguir, ilustra esse entendimento de 

interesses que convergem para a melhoria da aprendizagem com uma rede de 

significados que enfatiza as generalizações manifestadas nas descrições 

advindas de dados verbais, escritos e observados em professores e alunos. O 

seu valor epistemológico consiste na percepção da correspondência entre as 

variedades de representações possíveis dos significados atribuídos ao fenômeno 

e as representações dos modos de ver, sentir e reagir dessas pessoas. 

                                                 
1  MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Lisboa. São Paulo: Martins Fontes, 1999..(p.18) 
 



Figura 1  -  o que faz sentido para alunos e professores 



Para chegarmos ao sentido, ao mundo fenomenológico, encontramos uma 

forma conveniente de construir a intersecção das alegações, procurando o 

comum nas partes. Depreendemos dessas intersecções as relações emanadas e 

os encadeamentos de raciocínios desenvolvidos em torno das mesmas idéias. 

Encontramos três possibilidades de conexão: 

� quando se refere a uma mesma coisa; 

� quando expressa uma mesma idéia;  

� quando externa um encadeamento de raciocínio ou transcendência. 

 

Formaram-se núcleos que dizem respeito às falas dos sujeitos e percebe-

se o entrelaçar das vivências que descortinam regiões de significados atribuídos 

pelos sujeitos ao vivido. As idéias comuns revelam o estrutural  do fenômeno 

estudado e dos fenômenos revelados.  

 

Assim, acreditamos que estamos lidando com uma área de interesses que 

se aproximam. Seus significados sugerem que os sujeitos estão na busca do 

mesmo ideal: a melhoria da aprendizagem. Cada nó expressa a experiência 

vivida e faz parte da rede, deixando a marca do sentido para os sujeitos e, ao 

mesmo tempo, a marca histórica e cultural constituída pela expressão. Esses 

interesses que fazem sentido para os dois grupos, alunos e professores, 

embaralham-se nessa trama, constituindo a realidade que pode ser 

modificada a partir de zonas próximas;  especialmente para os professores, 

denotam valores que são passados de geração em geração, isto é, o 

professor está preso a raízes históricas da educação, às mesmas crenças de 

séculos passados, e não consegue se desvencilhar desses padrões de 

educação.   

Grande parte desse sentimento dos professores se deve à insegurança. 

Atuar no meio virtual requer uma postura diferente. Tornar-se um facilitador, 

deixando de ser exclusivamente transmissor de informações, e saber intervir em 

momentos adequados é o próprio processo de reflexão na ação. Porém, 

acreditamos que essa postura não é a que o professor vivencia intensamente na 

sua formação inicial. Na maioria das vezes, a vivência da formação inicial é 



insuficiente para compreensão e prática da  nova postura. Citam ALMEIDA, M. E. 

B.  e Prado M.E. B.1, no PGM 2 - EaD e formação continuada:  

“é preciso que o profissional tenha uma predisposição para 

aprendizagem ao longo da vida (Valente, 2001; Belloni, 1999), por 

outro lado, as propostas de cursos de formação continuada do 

professor devem estar voltadas para questões que possam 

desencadear nos participantes uma postura reflexiva e investigativa 

da sua própria ação, potencializando-os para a busca constante de 

novas aprendizagens e compreensões, apontando para um novo 

paradigma de formação”.  

 

Citam ALMEIDA, M. E. B.  e Prado M.E. B.: 

“[...] (Valente, 1999; Almeida, 2000; Prado, 1999) Estes autores 

constataram que o fato de o professor aprender a utilizar o 

computador e a saber dizer sobre uma determinada teoria 

educacional não era suficiente para colocar em prática estes 

conhecimentos, ou seja, recontextualizá-los na sua atuação com os 

alunos. Foi refletindo sobre esta problemática e articulando-a com 

referências teóricas de autores como: Schon (1992; 1983), Gómez 

(1992), Zeichnner & Liston (1996), Imbernón (1998), Perrenoud 

(1999), que foram elaboradas e colocadas em ação novas 

propostas de formação de professores numa perspectiva 

contextualizada e reflexiva”.  

  

Tendo em vista todo o exposto e o fato de que nos últimos anos, a 

educação ganhou uma nova dimensão com novas possibilidades e desafios que 

nos instiga a repensar as formas de aprender e de ensinar, concluímos que a 

resistência dos professores ao uso do computador como ferramenta pedagógica 

se deve principalmente à sua insegurança e desconhecimento de recontextualizar 

a prática com a teoria, como citado acima.  Concluímos também que eles estão 

abertos e cientes da necessidade da formação continuada como um processo de 

aprimoramento pessoal e profissional. Na grande maioria, os professores são 

responsáveis e sabem da responsabilidade de sua tarefa docente.  

Concluímos que, de fato, a entrada dos computadores na EE Prof.ª Maria 

Pastana Menato trouxe novas expectativas para os alunos em geral, e em 

                                                 
1 ALMEIDA, M. E. B.  e Prado M.E. B. no PGM 2. EAD e formação continuada. Educação a Distância e a 
Formação Continuada DO Professor. Disponível em: http:// 



especial para os alunos do Letramento. Os computadores são objetos de desejo, 

principalmente para jovens carentes e sem recursos financeiros. O Projeto 

Números em Ação  promoveu  mudanças na forma dos alunos se enxergarem e 

se valorizarem, conforme constatamos com a professora da classe regular. Os  

alunos que estiveram inseridos no projeto tiveram melhor rendimento escolar em 

Matemática. Confirmamos a hipótese de que o computador traz alegria e 

esperança para a escola e desperta a curiosidade e a disposição para aprender. 

 

Concluímos também que a grande empreitada da escola consiste em 

promover a conciliação e reconciliação entre professores e alunos, visto que 

apenas uma parcela pequena de alunos pode se beneficiar do uso dos 

computadores na aprendizagem. Trata-se de promover uma prática que faça 

sentido para os alunos e ao mesmo tempo devolva ao professor segurança para 

um método pedagógico diferenciado. Trata-se de adotar uma opção de educação 

que priorize o ensino-aprendizagem voltado para a compreensão do aluno.  

 

Entretanto, algumas questões de fundamental importância para o bom 

andamento da proposta não foram levadas em conta pela escola nem pela 

Diretoria de Ensino: a alimentação, a assiduidade, o transporte, os recursos 

financeiros para manutenção dos equipamentos, o acompanhamento e  

discussão sobre a aprendizagem do aluno. O descuido e a paralisia para com 

questões prioritárias fizeram com que o projeto enfraquecesse sua solidez e 

tivesse sua base e fundamentos abalados. Por conta disso, não podemos afirmar 

que o Projeto Letramento - Números em Ação tenha trazido resultados 

expressivos de aproveitamento como era esperado. Ao contrário, no ano letivo de 

2007, apresentou sinais de esgotamento, com baixos índices de aproveitamento, 

elevada evasão de alunos e um histórico muito  acanhado sobre a aprendizagem.  

 

Uma criança sem alimentação tem sua aprendizagem comprometida. Na 

nossa experiência de pesquisadores e professores, temos perfeita ciência da 

inviabilidade de um projeto que proponha aula em período integral sem esse 

cuidado. Verificamos in loco e em conversas com as crianças que elas ficavam 

                                                                                                                                                    
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/te/tetxt2.htm. 



sem merenda escolar. As mais carentes, sem recursos financeiros, ávidas pela 

oportunidade de operar no computador, ficavam até 7 horas sem alimentação 

adequada. Houve  falta de acompanhamento, descuido e falta de sensibilidade 

para trabalhar essa questão, tanto por parte da professora quanto da escola e 

Diretoria de Ensino.  

 

A tentativa de implantar um projeto sem apreensão clara da realidade  

denota a fragilidade no enfrentamento das questões prioritárias da educação.  O 

receio de manifestação da professora se sobrepôs à razão. A indiferença da 

escola e até o desconhecimento do fato sobre esses alunos denota a distância da 

gestão escolar com as questões pedagógicas. A falta de acompanhamento e 

encaminhamento da Diretoria de Ensino  revela o descompasso entre o 

pedagógico e o administrativo. A questão imperativa é: como um aluno 

conseguirá superar a sua defasagem com cálculos se um problema maior 

interfere na sua humanidade e lhe subtrai direitos? Como desencadear processos 

favoráveis ao ensino-aprendizagem da matemática sem conhecer e interferir nas 

questões de base que permeiam e interferem nesse processo?  

 

Alimentação  e transporte são fatores essenciais para uma criança carente. 

Como não tiveram a devida  aplicação, não observaram os preceitos  básicos da 

educação com humanidade e prática da liberdade, conforme propõe FREIRE, P.1 

A promoção da capacidade geral de uma pessoa e a produção de um ser social 

mais completo demandam ações de comprometimento social da máquina 

governamental e dos sistemas educacionais. A pobreza e as desigualdades 

afetam as liberdades que caracterizam e definem o homem. Portanto, a escola 

como instituição a serviço do ser humano jamais pode negligenciar em perceber 

                                                 
1  FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47.ed. São Paulo: Cortez, 

2006. 
FREIRE, P. Carta de Paulo Freire aos professores. May/Aug. 2001, vol.15, no.42, p.259-268. ISSN 
0103-4014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf>      Acesso em 20 abr. 
2006. 
FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 



os efeitos desses fatores na aprendizagem, e deve propor soluções de 

enfrentamento com medidas de segurança protetora e benefícios, como 

transporte e alimentação. SEN, A. (2000)1, numa visão bem atual, tal qual 

FREIRE, P.,  também cita o desenvolvimento como prática da liberdade. SEN, A. 

parte da premissa de que é impossível desfrutar da liberdade tendo qualquer tipo 

de privação. E vai mais além, tratando a liberdade como forma de 

desenvolvimento, sustentando que sendo a educação uma liberdade 

instrumental, promove a humanidade, trabalha a favor e eleva as habilidades e 

aptidões do indivíduo e institui a possibilidade do seu  próprio desenvolvimento  e, 

conseqüentemente, do desenvolvimento da uma nação.    

 

Da mesma forma, para a perfeita execução do projeto, é necessária a 

devida manutenção dos equipamentos. Máquinas e periféricos inoperantes 

desmotivam e descaracterizam uma  proposta  de ensino com o uso do 

computador como ferramenta, como é o caso do Projeto Letramento - Números 

em Ação. Acompanhamos durante o ano letivo de 2006 mouses totalmente 

desgastados pelo uso freqüente de dois anos seguidos, sem reposição. 

Computadores sem estabilizadores  travavam ao menor sinal de oscilação de 

energia elétrica. Cadeiras quebradas, sem encosto, sem nenhum conforto e 

oferecendo risco de queda eram usadas pelas crianças. Nada foi substituído ou 

consertado, indicando uma situação de abandono ao projeto. Tal situação 

permaneceu inalterada durante todo o ano letivo de 2007. Agravou-se ainda mais 

com um computador danificado, do início até o final do ano de 2007. Além disso, 

a SAI passou a servir de depósito de materiais e mobiliários novos vindos do 

Governo do Estado, deixando comprometida a visibilidade da professora na sala.   

 

Constatamos então que a professora contratada trabalhou em 2007 em 

condições adversas e teve o seu trabalho prejudicado. Os alunos, por sua vez, 

também ficaram prejudicados, pois tiveram que se reorganizar em torno dos 

computadores restantes que funcionavam. Observamos no local o estado de 

                                                 
1  SEN, Amartya.  Desenvolvimento  como   Liberdade. São Paulo: Cia das Letras,  2000. 
 
 
 



manutenção dos equipamentos e avaliamos que a aprendizagem sofreu perdas 

significativas. Constatamos que tais fatos corroboraram para um menor 

aproveitamento dos alunos em 2007, comparando com os valores obtidos em 

2006, no que se refere tanto aos índices de aproveitamento quanto aos números 

de desistências, conforme Figuras 20 a 28 referentes aos dados  das Avaliações 

Eletrônicas, constantes do Anexo 8 desta dissertação. 

 

Os fatos expostos confirmam a descontinuidade nos projetos da máquina 

governamental. Iniciado em 2004, o Projeto Números em Ação foi sucesso na 

primeira empreitada, merecedor do prêmio Mario Covas em 2005, com 

reportagem publicada no Jornal “O Estado de São Paulo”, em 19 de setembro de 

2005, pelo caráter inovador de ensinar e aprender.  Após 4 anos passados, já em 

outra gestão pública, deixou de receber a atenção da Secretaria da Educação. 

Com isso, em 2007,  a proposta perdeu sua força pela limitação dos recursos 

financeiros e incorporação de novos projetos à pasta da Secretaria Estadual de 

Educação.  

 

A descontinuidade das ações educacionais, sem uma avaliação ou motivo 

consistente,  leva a conclusões generalizadas e à descrença junto aos 

professores e alunos. Podemos ver sinais disso à nossa volta, em qualquer 

escola pública estadual, pela fala descontente e desacreditada dos professores.   

Todas essas idas e vindas remetem a um contexto de descaso e revelam o 

prejuízo de desenvolvimento que a educação brasileira padece. É ingênuo pensar 

que esses fatores não interferem no nosso estado atual de coisas. Diante desse 

quadro, não podemos atribuir culpa somente ao professor. Ele é fruto desse 

sistema precário, moldado para servir interesses desta ou daquela administração.  

 

Diante desse mal da condição educacional, a alternativa mais viável é 

instrumentar com livros e leitura o professor, como menciona FREIRE, P.(2001)1, 

para que ele não se abata e prossiga sua tarefa com competência e bom 

discernimento, tendo em vista o alvo maior, o aluno,  que jamais pode ter perdas, 

                                                 
1  FREIRE, Paulo. Carta de Paulo Freire aos professores. Estud. av., May/Aug. 2001, vol.15, no.42, 

p.259-268. ISSN 0103-4014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf> 
Acesso em 20 abr. 2006. 
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principalmente por questões dessa ordem. Tal medida pressupõe que o professor 

trabalhe melhor em qualquer circunstância ou ambiente, seja na sala 

convencional ou na SAI1. Uma formação aprimorada com livros institui boa dose 

de humanidade e bom senso ao professor para compreender com clareza a 

realidade e enfrentar os problemas com firmeza e segurança, reivindicando 

melhores condições para seus alunos quando necessário, pressionando e até 

denunciando as situações que comprometem a qualidade da aprendizagem e o 

trato sem atenção com a criança.   

 

Deduzimos assim que o Projeto Letramento - Números em Ação se 

adaptou com facilidade à estrutura precária e fragmentada da escola e 

apresentou bons resultados, mas, pela pouca atenção continuada, não trouxe 

avanços mais significativos para a aprendizagem. Tão logo chegaram os 

computadores à instituição escolar, tratou-se de ajustar a proposta do Projeto 

Letramento para evidenciar que a TIC estava sendo utilizada, mesmo que ela 

tenha se restringido a um número reduzidíssimo de alunos. E dentro desse 

espírito, o Projeto Letramento - Números em Ação foi se ajeitando aos moldes do 

cotidiano escolar, com escassez de recursos, desamparo técnico e pedagógico, e 

afrouxamento dos padrões da estratégia e metodologia supervisionada pela 

Diretoria de Ensino. São exemplos conhecidos na rede estadual que já não 

convencem nem o mais novo professor. As inúmeras tentativas de projetos 

improfícuos ao longo dos anos criaram esse sentimento de descrença.  

 

Assim,  constatamos que as TICs chegaram  à escola; mas, de acordo com 

NOVAIS, V. L.D.(2004)2, elas não entraram pela porta da frente.  Uma  proposta 

que não entra pelo principal acesso supostamente não tem estofo para impactar 

mudanças significativas no processo ensino-aprendizagem e igualmente não tem 

elementos para se fazer respeitada e muito menos para suportar adversidades. 

Com isso, o Projeto Números em Ação não teve a devida importância, não 

                                                 
1  SAI – Sala Ambiente de Informática. 
 
2  NOVAIS, V. L.D.(2004). As TICs chegam à escola. Como entrar pela porta da frente?  A Educação e a 

Escola no Olho do Furacão... e o gestor diante disso? Curso Gestão Escolar e Tecnologias. Formação 
de gestores escolares para o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação. CD Biblioteca do 
Gestor Escolar. Secretaria de Estado da Educação – SP,  2004. 



recebeu a atenção que requeria e apresentou uma aplicação modesta. Sequer 

era conhecido pelos professores.  Conseqüentemente, ele foi apenas mais uma 

proposta em meio a tantas outras, de resultados previsíveis e de acordo com os 

padrões da escola.  

 

Concluímos que o projeto corroborou timidamente para a elevação da auto-

estima no ano letivo de 2006, de acordo com os indicadores enumerados na 

justificativa deste trabalho, no capítulo I. Entretanto, não podemos afirmar o 

mesmo para 2007, tendo em vista os dados da Avaliação Eletrônica  de 20071, os 

quais apresentam decréscimo dos índices de aproveitamento e, portanto,  

contrários para a manutenção da auto-estima. Por outro lado, o aluno matriculado 

no Projeto Letramento Números em Ação teve revigorado em si a capacidade de 

falar, reivindicar direitos, pedir para ler, aceitar o desafio sem medo de errar. 

Esses sinais são positivos para a aprendizagem e para a auto-estima na medida 

em que os alunos passam a ter uma visão melhor de si, se tornam mais animados 

alegres e participativos.  

 

O conceito de auto-estima está intimamente ligado ao de autoconfiança. As 

relações familiares, sociais, e também as escolares são fundamentais para o 

adolescente desenvolver a sua auto-estima. Uma vitória obtida em sala de aula 

pode se refletir na vida do aluno em outros ambientes. Não existe melhor maneira 

de manter a auto-estima da classe em alta do que garantir o sucesso na 

aprendizagem.  

 

Verificamos no decorrer das aulas do Projeto  Letramento - Números em 

Ação aspectos positivos relativos à inclusão digital, com promoção de 

competências básicas de informática e de caráter ético, por transformar as vidas e 

a realidade das crianças mais carentes, pois reforça a necessidade da reflexão 

crítica na relação teoria/prática e de introdução do uso da ética universal do ser 

humano que possibilita o indivíduo “ser mais” 2. A emancipação digital faz homens 

                                                 
1  Avaliação Eletrônica 2007 – Ver anexo deste trabalho  
2  “Ser mais”:  designação utilizada por FREIRE P. A vocação para “ser mais” consiste na  luta pela 

libertação do homem, que ocorre numa ação de confiança  em si mesmo, pela criação da sua 
verdade. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 



propensos à humanização, traz combinações indispensáveis para compreensão 

do mundo, junta argumentos utilitaristas e de qualidade de vida visando o 

aumento da oportunidade de viver bem e com segurança, tanto de acordo com a 

visão de FREIRE. P.(2005)1, quanto de SEN, A.(2000)2. Essa linha de 

pensamento  mostra que cabe à escola esse papel. 

 
Concluímos ainda que os descritores, nessa ação específica e junto às 

Avaliações Eletrônicas Diagnósticas, não serviram ao propósito indicado e para 

os quais foram concebidos, nem para o professor, tampouco para a escola e para 

a Diretoria de Ensino. Da mesma forma, as incoerências apresentadas em 2006 

permaneceram inalteradas em 2007 com relação à  Avaliação Eletrônica 

Diagnóstica, evidenciando descaso com os dados e ensejando falta de 

acompanhamento pela Diretoria de Ensino.  As indicações contidas nos 

descritores apresentam informações, reúnem elementos que auxiliam na  

avaliação do aluno, subsidiam o  professor, assim como servem para avaliar os 

conteúdos e as metodologias de ensino empregadas. Mediante essa avaliação, é 

possível fazer uma estimativa da validade do Projeto Letramento - Números em 

Ação como meio reforço da aprendizagem.  

 

Dessa forma,  verificamos que os projetos propostos pela Secretaria de 

Estado de Educação, desenvolvidos via Diretoria de Ensino, precisam de ações 

mais coesas e com maior suporte para atenderem à demanda de alunos 

defasados. Simplesmente capacitar o professor para conduzir um projeto não 

basta.  Há necessidade de acompanhamento sério, discussão e socialização de 

problemas e idéias iluminadoras surgidas no andamento do projeto, com prática 

reflexiva. A construção de novas formas de agir na realidade da sala de aula 

requer conhecimento técnico, aproximação com o aluno e reflexão sobre a ação. 

 

                                                                                                                                                    
 
1  FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
2  SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia da Letras, 2000. 



Pelos  índices do INAF, concluímos que as questões da Avaliação 

Eletrônica Diagnóstica1 estão ajustadas ao nível 2 e 3 de alfabetismo matemático 

indicado pelo INAF2, conforme anexo 12 desta dissertação.   

 

Inferimos, por fim, que a qualidade da educação não é avaliada apenas 

pela quantidade de conteúdos apreendidos, mas das novas relações 

estabelecidas entre alunos como sujeitos da aprendizagem e entre esses sujeitos 

e o saber. Cada administração pública, a seu modo, quer deixar registrada a sua 

marca de governo. Sem se preocupar com o humano, a educação pública 

caminha aos tropeços, revelando ano a ano dados alarmantes de baixíssimo 

rendimento escolar. 

 

O fenômeno gerado em torno da ferramenta computacional, que possibilita 

a elaboração de provas combinadas com figuras, calculadoras eletrônicas e 

dispositivos do meio virtual, mostra a possibilidade que a TIC pode trazer ao 

ambiente educacional e para a compreensão e aprendizagem do aluno.  

 

Ora, a educação visa à libertação, à transformação radical da realidade 

para melhorá-la e torná-la mais humana, permitindo que os homens e as 

mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua história.  A obra de Paulo 

Freire teve uma repercussão enorme justamente porque inclui o diferencial de 

apresentar uma pedagogia que dá dignidade ao aluno e coloca o professor ao 

lado dele, com a tarefa de orientar e dirigir o processo educativo, como um ser 

que também busca, consciente de seu inacabamento.  

 

Embora o Projeto Letramento - Números em Ação apresente 

inconsistências  por descuidar do gerenciamento administrativo e pedagógico, 

proporciona alguns aspectos positivos da linha de FREIRE quando leva em conta 

as premissas do tratamento dialógico para avançar no entendimento do aluno e 

propõe a inclusão digital. Entretanto, pesando os prós e contras com relação ao 

                                                 
1  Avaliação Eletrônica – Ver Anexo    
2  INAF- Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da 

ONG Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e 
Informação: Instituto Paulo Montenegro, 2004. 



aproveitamento e evasão demonstrados em 2007, somados à escassez de 

recursos, falta de merenda escolar e atendimento a um número muito reduzido de 

alunos,  concluímos que os resultados estão abaixo do proposto divulgado e 

esperado por seus agentes e pela comunidade escolar.  E finalmente, podemos 

dizer que para que esta proposta de letramento matemático obtenha êxito, deve 

ser reformulada.  
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ANEXO 1 - QUEM SOU EU? 

A atividade “Quem sou eu?” estava dividida em duas etapas: na primeira 

parte o aluno deveria responder alguns dados e na segunda deveria produzir 

livremente slides no Microsoft P.Point, conforme figuras 2 e 3 a seguir.  Os alunos 

foram orientados para  “salvarem” a atividade no computador, em pasta própria, 

utilizando o comando ”apresentação_ seu nome”, como ilustra a figura 1. As 

figuras foram capturadas por PrintScreen 1 abaixo. A finalidade da atividade era 

captar subjetividades do aluno e avaliar o seu grau de inclusão digital. 

                                                 
1  PRINT SCREEN – botão do teclado do computador que digitado captura imagem do vídeo 



figura 1 – arquivos elaborados pelos alunos e salvos no computador referente a atividade 

“Quem sou Eu?” 

 

  

 

 

Preenchimento no slide do Microsoft P.Point: continuação da atividade 

“Quem sou Eu?” 

 

 

 

 



 

figura 2 – arquivo elaborado pela aluna e salvo no computador referente ao 

complemento da  atividade “Quem sou Eu?” 

 

 
 

ANEXO 2 
Roteiro de Observação dos Alunos 

Para ver e registrar sistemática e fielmente fatos e circunstâncias comparecemos 

às aulas munidos de listagem de comportamentos. As figuras a seguir, exibem os 

diversos aspectos da observação. 

11111111........  ASPECTO INTELECTUAL: O ensino-aprendizagem com as TIC1 pode estar 

relacionado com o aspecto intelectual do aluno. Partindo do pressuposto de que as 

técnicas empregadas pelo professor no Projeto Letramento são das melhores 

                                                 
1 TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação. 



possíveis e de que teoricamente o conteúdo das aulas pode ser aprendido por 

qualquer criança, vamos considerar os seguintes itens abaixo para verificar como o 

aluno se porta nas aulas utilizando especificamente as TIC.  

 

figura 3 – “quadro 1” -  Aspecto Intelectual 

1.  Do trabalho em classe (    ) sim (    )não 
 trabalha sozinho esperando sua vez no computador (    ) sim (    )não 
 pede auxílio dos colegas (    ) sim (    )não 
 só  trabalha com ajuda direta da professora (    ) sim (    )não 
 só  trabalha (resolve as atividades) com ajuda direta do colega (    ) sim (    )não 
 demonstra interesse pelo trabalho escolar (    ) sim (    )não 
 participa ativamente do trabalho escolar (    ) sim (    )não 
 trabalha a contragosto (    ) sim (    )não 
 concentra-se no trabalho (    ) sim (    )não 
 fadiga-se facilmente (    ) sim (    )não 
 submete-se às regras dos jogos propostos no computador (    ) sim (    )não 
 demonstra aprender com o erro nas jogadas (    ) sim (    )não 
 reconhece no erro  uma oportunidade de aprender (    ) sim (    )não 
 é organizado (    ) sim (    )não 
 mantém seu material escolar pronto para ser utilizado (    ) sim (    )não 
 trabalha sem qualquer planejamento (    ) sim (    )não 
 demonstra cuidadoso  planejamento nas suas atividades (    ) sim (    )não 
 é cuidadoso com relação ao material (    ) sim (    )não 

2. do raciocínio (    ) sim (    )não 
 só aprende o que for concretizado, com exemplos da professora (    ) sim (    )não 
 é capaz da aprendizagem em nível abstrato (    ) sim (    )não 
 tem boa memória (    ) sim (    )não 
 faz perguntas inteligentes e oportunas (    ) sim (    )não 
 procura fontes de informação em __________ (    ) sim (    )não 
 compreende o todo formado de partes (    ) sim (    )não 
 é capaz de generalizar (    ) sim (    )não 
 prevê resultados (    ) sim (    )não 
 entende regras,  definições  e  classificações (    ) sim (    )não 
 re-descobre regras,  definições   e   aplicações (    ) sim (    )não 
 enuncia regras,  definições e  classificações (    ) sim (    )não 
 demonstra conhecimentos por exemplificações (    ) sim (    )não 
 tem resposta pronta e exata (    ) sim (    )não 
 tem capacidade inventiva (    ) sim (    )não 
 descobre novas aplicações de idéias (    ) sim (    )não 
 descobre novas aplicações de material já utilizado diferentemente (    ) sim (    )não 
 demonstra interesse experimental (    ) sim (    )não 
 tem resposta pronta e exata     (   ) sempre   (   )às vezes      (   ) nunca (    ) sim (    )não 

3. da aprendizagem da matemática (situação do aluno em relação à turma) (    ) sim (    )não 
 demonstra liderança (    ) sim (    )não 
 acompanha bem a turma (    ) sim (    )não 
 aprende bem mas num ritmo mais lento que os outros (    ) sim (    )não 
 é  melhor  que a maioria da turma (aprende mais rápido que os outros) (    ) sim (    )não 
 aprende num ritmo mais lento: não atinge certas aprendizagens (    ) sim (    )não 
 planeja atividades em grupo (    ) sim (    )não 
 trabalha em colaboração (    ) sim (    )não 
 faz críticas construtivas (    ) sim (    )não 
 aceita críticas construtivas (    ) sim (    )não 
 procura críticas construtivas (    ) sim (    )não 



 participa como um espectador (    ) sim (    )não 
 demonstra ver  no colega uma oporunidade de aprender (    ) sim (    )não 

4. leitura (    ) sim (    )não 
 lê com atenção a fim de compreender o texto (    ) sim (    )não 
 demonstra compreensão dos  textos (    ) sim (    )não 
 faz perguntas e pede explicações do que não entendeu (    ) sim (    )não 
 focaliza o essencial ao ler os problemas ou um texto (    ) sim (    )não 
 demonstra gostar de ler (    ) sim (    )não 

5. dos problemas com cálculo (    ) sim (    )não 
 demonstra facilidade para entender o enunciado de problemas  (    ) sim (    )não 
 formula problemas (    ) sim (    )não 
 tem rapidez de raciocínio (    ) sim (    )não 
 tem exatidão nos racioncícios (    ) sim (    )não 
 critica hipóteses (    ) sim (    )não 
 acha a solução mas erra nos cálculos (    ) sim (    )não 
 revela conhecimento anterior (    ) sim (    )não 

 
revela base e conhecimento das operações fundamentais:                      (   
) soma    (  ) subtração      (   ) multiplicação    (    ) divisão (    ) sim (    )não 

 compreende o assunto (    ) sim (    )não 
 tem capacidade de observação (    ) sim (    )não 
 demonstra facilidade com cálculo mental (    ) sim (    )não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22222222........  ASPECTO PESSOAL-SOCIAL: O desenvolvimento do indivíduo implica numa 

integração com o ambiente.  Procuramos observar: 

 

figura 4 – “quadro 2” -  Aspecto Pessoal-Social 

1. ajustamento às normas escolares (    ) sim (    )não 
 é pontual (    ) sim (    )não 
 é assíduo  (    ) sim (    )não 
 é cuidadoso com o material da classe (    ) sim (    )não 
 atende  às solicitações do professor sobre cuidados com o material (    ) sim (    )não 
 atende  às solicitações do professor sobre cuidados com o computador (    ) sim (    )não 
 atende geralmente as orientações e ordens do professor (    ) sim (    )não 
 respeita regras e convenções estabelecidas (    ) sim (    )não 
 respeita seu lugar na sala de aula (    ) sim (    )não 
 cumprimenta os colegas  (    ) sim (    )não 
 cumprimenta os colegas que ganham nos jogos matemáticos propostos  (    ) sim (    )não 
 é cortês com os que se destacam no estudo (    ) sim (    )não 
 é cortês com os que se destacam em atividades extra-escolares (    ) sim (    )não 
 resiste a sugestões de maus conselhos (    ) sim (    )não 
 é disciplinado (    ) sim (    )não 

2. convívio social com os colegas (    ) sim (    )não 



 gosta dos contatos sociais, procurando sempre fazer amigos (    ) sim (    )não 
 tem (   ) muitos    (   )poucos       (   ) nenhum       amigo(s) (    ) sim (    )não 
 participa das atividades em grupo na classe (    ) sim (    )não 
 participa das atividades em grupo no recreio (    ) sim (    )não 

 
tem participação ativa na vida escolar, sempre se esforçando  para o bem 
geral (    ) sim (    )não 

 relaciona-se bem com todos os colegas (    ) sim (    )não 
 forma grupinho à parte com alguns colegas (    ) sim (    )não 
 evita colegas, isolando-os (    ) sim (    )não 
 é rejeitado pelos colegas (    ) sim (    )não 
 não é bem aceito e é rejeitado pelos colegas do mesmo sexo (    ) sim (    )não 
 não é bem aceito e é rejeitado pelos colegas do outro sexo (    ) sim (    )não 
 faz queixas constantes (    ) sim (    )não 
 tem um amigo íntimo (    ) sim (    )não 
 é aceito pelos colegas  (   ) todos  (   ) alguns  (   ) nenhum (   )apenas 1 (    ) sim (    )não 
 é muito querido  pelos colegas (    ) sim (    )não 
 empurra os colegas (    ) sim (    )não 
 bate nos colegas (    ) sim (    )não 
 troca objetos com os colegas (    ) sim (    )não 
 insulta os colegas (    ) sim (    )não 
 xinga os colegas (    ) sim (    )não 
 força sua participação no grupo com habilidade (    ) sim (    )não 
 força sua participação no grupo com agressividade (    ) sim (    )não 
 não força sua participação no grupo  (    ) sim (    )não 
 tem tendências exibicionistas (    ) sim (    )não 
 respeita direitos alheios (    ) sim (    )não 
 auxilia espontaneamente seus  colegas (    ) sim (    )não 
 auxilia sendo colaborativo com quem tem mais dificuldades (    ) sim (    )não 
 pede auxilio com naturalidade (    ) sim (    )não 
 aceita auxilio dos colegas com naturalidade (    ) sim (    )não 
 não demonstra preconceitos com relação aos colegas (    ) sim (    )não 
 é afável e amistoso somente com pessoas conhecidas (    ) sim (    )não 
 mantém-se isolado quando possível (    ) sim (    )não 
 é comumente individualista  (    ) sim (    )não 
 retribui favores (    ) sim (    )não 
 tem espírito competitivo (    ) sim (    )não 
 fala na escola sobre os pais e outras pessoas da família (    ) sim (    )não 
 é apontado pelos colegas para a situação de comando (    ) sim (    )não 
 respeita os colegas que estão na situação de líder (    ) sim (    )não 
 aceita rodízio de materiais  (    ) sim (    )não 
 aceita rodízio constantemente no uso do comando do computador (    ) sim (    )não 
 tem noção de responsabilidade com o colega de computador (    ) sim (    )não 
 tem noção de responsabilidade em relação a toda a classe (    ) sim (    )não 
 demonstra autoconfiança  (    ) sim (    )não 
 é cooperativo (    ) sim (    )não 
 defende os que são seus amigos particulares (    ) sim (    )não 
 defende padrões da classe (    ) sim (    )não 
 apóia os insubordinados em geral (    ) sim (    )não 
 usa termos chulos (    ) sim (    )não 

3. convívio social com o professor (    ) sim (    )não 
 é amável com o professor (    ) sim (    )não 
 demonstra não gostar do professor (    ) sim (    )não 
 parece gostar do professor e o professor gostar dele (    ) sim (    )não 
 parece gostar do professor e o professor parece não gostar dele (    ) sim (    )não 
 conhece e respeita a autoridade do  professor (    ) sim (    )não 



 pede freqüentemente auxilio do professor (    ) sim (    )não 
 seu auxílio é solicitado pelo professor (    ) sim (    )não 
 é indicado pelo professor para colaborar nas tarefas (    ) sim (    )não 
 parece estimulado pelo professor (    ) sim (    )não 
 fica acanhado ou pouco à vontade quando é objeto de atenção (    ) sim (    )não 

4. ajustamento  pessoal-social (    ) sim (    )não 
 tem iniciativa  (    ) sim (    )não 
 possui autocrítica (    ) sim (    )não 
 oferece-se voluntariamente para tarefas que beneficiam o grupo (    ) sim (    )não 
 é colaborativo com os colegas (    ) sim (    )não 
 usa de sua capacidade para ajustar situações difíceis (    ) sim (    )não 
 procura informações que são úteis aos seus amigos (    ) sim (    )não 
 procura interessar seu professor  e colegas com problemas humanos (    ) sim (    )não 

 tem senso de responsabilidade (    ) sim (    )não 
 tem sensibilidade social (    ) sim (    )não 
 é interessado em atividades sociais (    ) sim (    )não 
 prefere ficar sozinho e raramente se prontifica a trabalhar em grupos (    ) sim (    )não 
 fica infeliz quando tem que trabalhar em grupo (    ) sim (    )não 

5. convívio social no intervalo (recreio) (    ) sim (    )não 
 demonstra sociabilidade (    ) sim (    )não 
 aceita os padrões da escola (    ) sim (    )não 
 demonstra gostar da merenda (    ) sim (    )não 
 interessa-se pela merenda dos colegas (    ) sim (    )não 

 

 

 

 

33333333........  ASPECTO EMOCIONAL: o aspecto emocional dentre tantos fatores é o de maior 

interferência na aprendizagem. Procuramos observar: 

 

figura 5 – “quadro 3” -  Aspecto Emocional 

1. manifestações afetivas (    ) sim (    )não 

 
é sensível à censura :    chora (   )     empalidece (   )     reclama (   )        
resmunga (    )           careteia (   )       fica tenso (   ) (    ) sim (    )não 

 
não sabe enfrentar desapontamentos:  chora  (   )        inibe-se (   )      
agride (    ) (    ) sim (    )não 

 é persistente (    ) sim (    )não 

 
estimula-se pela competição mas desanima quando esforços alheios  
superam sua capacidade (    ) sim (    )não 

 não resiste às frustrações (    ) sim (    )não 

 
é agressivo: grita (   )   bate o pé    )    empurra (   )    bate(   )    
belisca(    )    morde(   )    xinga(    )   ameaça (   )  zomba(    ) (    ) sim (    )não 

 hostiliza o professor (    ) sim (    )não 
 destrói o material escolar  e outros objetos (    ) sim (    )não 
 auto-agressividade (    ) sim (    )não 
 demonstra afetividade (    ) beijar   (   )abraçar    (    )................... (    ) sim (    )não 
 parece ansiosa por afeto (    ) sim (    )não 
 gosta de ser mimada (    ) sim (    )não 
 gosta de andar de braço dado (    ) sim (    )não 
 vive pendurado no pescoço de outrem (    ) sim (    )não 

 
demonstra e solicita freqüentes provas de afeto, mas dentro das 
conveniências (beijar professor quando se despede) (    ) sim (    )não 

 só raramente solicita demonstração de afeto (    ) sim (    )não 



 nunca é carinhosa e evita tal demonstração (    ) sim (    )não 
 quando se sente  infeliz ou  magoada, gosta de agrado (    ) sim (    )não 

 
aprecia valores  estéticos (   ) desenhos       (   ) pinturas      (   ) 
fotografias           (    ) música          (     )dança  (    ) sim (    )não 

 
cria valores estéticos:     (    )descrições   e  historietas               (   ) 
desenho        (     )pintura              (    ) música (    ) sim (    )não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO    APLICADO   NOS   ALUNOS 

Os alunos foram orientados para  “salvarem” a atividade no computador, 

em pasta própria. Posteriormente copiamos todos os questionários em uma única 

planilha, identificadas com nomes nas guias,  utilizando o comando ”nome_série”, 

como ilustra a figura 16 capturada por PrintScreen 1 abaixo.  

 

                                                 
1  PRINT SCREEN – botão do teclado do computador que digitado captura imagem do vídeo 
 



figura 6 –  modelo de questionário aplicado nos alunos no meio virtual 

DADOS OBTIDOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS 

Questionário respondido no meio virtual pelos alunos 

R A P O R T : Contato inicial (preparação psicológica). Conversamos previamente com os 
alunos a fim de deixá-los à vontade, explicando-lhes o porquê da entrevista e encorajando-os 
a falar espontaneamente e orientando-os na direção desejada. 
(As respostas foram mantidas na íntegra, sem correções, como foram digitadas no 
meio virtual pelo aluno) 

 
Nome:..................................................................       N.o..............    série.................... 
 
Resposta : coloque um "X" na frente da alternativa que escolheu. 
 
1 Você poderia me dar uns minutinhos de atenção? Suponha que minha filha tenha 
que participar do projeto reforço também.  Ela tem duas possibilidades: fazer reforço 



na sala de aula ou na sala de informática. Se ela viesse pedir sua opinião, qual seria a 
melhor escolha que Você recomendaria? 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 Respostas Obtidas: 

� na  sala  de  informática."é eu gostaria muito que você entrasse para o 
projeto   você ia adorar vem nós estamos te esperando." 

� na sala de informatica concerteza pois é melhor aprenderno computador 
que você aprende muito mais façio do quer ficar na sala deaula com as 
professoras enchendo o saco e tambem voc 

� na  sala  de  informática.bom eu acho que ela deve sim colocar a filha 
dela para que ela possa desenvolverum pouco a capasidade. 

� na  sala  de  informática. 
� na  sala  de  informática.bom eu acho que ela deve sim colocar a filha 

dela para que ela possa desenvolverum pouco a capasidade. 
� na  sala  de  informática...Eu recomendaria que ela fassa o reforço na 

sala de informática,por que é muito legal e a gente aprende muito mais 
rápido. 

� na  sala  de  informática.seria bom sim por na aula de informatica pois 
você aprende brincando você nem percebe que esta aprendendo mais 
quando você ve você sabe tudoseria bom mais só o horario que deveria 
ser único mais seria otimo entra na informatica e 

� na  sala  de  informática,por  que  eu  acho  mais  legal. 
� na  sala  de  informática.Colocar sua filha pois o projeto ajuda em muita 

coisa prinsipalmente matematica 
� na  sala  de  informática.Eu achei muito legal eu acho que vc deve 

participar émuito lbom encina muitas coisa importante eu gostei muito 
� na  sala  de  informática.Por que na sala de informática é mais legal do 

que na sala de aula e porque a gente mexe no computador. 
� na  sala  de  informática nos  aprendemos  a  mecher  mais  no  

computador, porque  eu  aprendi  mais  coisas. 
� na  sala  de  informática.Eu recomendaria que ela fizesse aqui pois na 

aqui na sala de informática é mais legal e o computador estimula o 
aluno a gostar de reforço pois nen todas as escolas tem computador e 
aqui a gente aprende coisas que em uma sala de a 

� na sala de informática: " Eu achei muito legal, por que dá para você 
aprender muitas coisas que você não sabe.. 

� na sala de informática:  
� na sala de informática: " Eu acho que vale apena porque eu menlhorei 

muito  e acho muito legal esse cursso e no presente eu sei que sera 
menhor para mim. 

� na sala de informática: " porque é um jeito novo de aprender  entender 
melhor resumindo é tdb tudo de bom por que eu fico feliz" 

� na sala de informatica. "numa     sala   de   informatica usar o 
computador e aprender mais coisas jogos bricadeirasr" 

� na sala de informatica. "alem do desenpenho que você ganha  você 
ainda aprende a mecher no computador  eu  acho que se você soube 
usufluir bem mais pra frente isso vai contar muito na sua vida quando 
você crecer" 

� na sala de informatica "é legal,eu fiz um ano e meio e também aprendi 
muita coisa"  

� não respondeu. Kelvin se sentiu mal e com flta de ar pediu para sair. 
Achei- nervoso e muito ancioso 

� aprender brincando. Legal 



� na  sala  de  informática.É legal porque nós aprendemos brincano,e as 
professoras são bem legais é uma boa escolha. 

 
2 Na sua opinião, qual é a coisa mais importante no projeto reforço? 
 aprender brincando 
  usar o computador 
 é diferente da aula normal 
  tem menos gente e dá para entender melhor 
  o professor explica melhor 
  
 Respostas Obtidas 

� é diferente da aula normal 
� aprender brincando 
� a professora explica  melhor 
� a professora explica  melhor 
� tem menos gente e da para aprender melhor 
� usar o computador 
� a professora explica  melhor 
� a professora explica  melhor 
� usar o computador 
� a professora explica  melhor 
� usar o computador 
� a professora explica  melhor 
� usar o computador 
� a professora explica  melhor 
� a professora explica  melhor 
� a professora explica  melhor 
� a professora explica  melhor 
� aprender brincando 
� aprender brincando 
� usar o computador 
� aprender brincando 
� aprender brincando 
� tem menos gente e da para aprender melhor 
� usar o computador 
� tem menos gente e da para aprender melhor 
� usar o computador 
� é diferente da aula normal 
� tem menos gente e dá para entender melhor 
� o professor explica melhor 
� usar o computador 
� aprendemos  a  mexer  no  computador  melhor. 
� a professora explica  melhor 
� usar o computador 
� é diferente da aula normal 
� aprender brincando 
� aprender brincando 
� usar o computador 
� aprender brincando 
� usar o computador 
� é diferente da aula normal 
� tem menos gente e dá para entender melhor 
� o professor explica melhor 

 
 2.ª alternativa de respostas obtidas (outros motivos apresentado pelo alunos): 

 
� é melhor aprender no computador  
� é legal    



� aprende mais 
� tem menos gente 
� aprende matemática e outras matérias no computador 
� é legal, 
� desenpenho que você ganha  v 
� usar o computador 
� jeito novo de aprender   
� vale apena  
� muito legal 
� mem vou ficar para a aula.  
� mais  legal. 
� mais  legal. 
� gostaria muito que você entrasse para o projeto  
� legal 
� legal 
� não respondeu 
� EU GOTU DE UZA COSPUTADO, EU GOUTO 
� legal 
� legal 
� legal 
� legal 
� projeto ajuda em muita coisa prinsipalmente matematica 
� não respondeu 
� aprende brincando 
� desenvolver um pouco a capasidade. 

  
3 Na semana passada, você veio ao projeto letramento? 
 Sim(   ) Não(   ) Resposta Obtida: 70% sim 
 
4 Na semana passada, você não veio ao projeto letramento? o que  fez? 

brinquei            
assisti TV        
fiz lição               
dormi             
saí  com   ..........................   

      tinha aula de outra coisa para fazer :  
Respostas Obtidas: 

� tinha outra coisa para fazer    
� cuidei do meu irmão 
� tinha outra coisa para fazer   eu fui pra casa da minha mãe que é 

em São Paulo 
� fiquei doente 
� dormi 
� fui ao médico 
� fiz lição 
� brinquei 
� assisti TV 
� tinha outra coisa para fazer   
� batizado na capoeira 
� tinha outra coisa para fazer    
� fiquei doente (conjuntivite) 
� tinha outra coisa para fazer   (mudei de casa) 

 
5 Quando Você não está na escola, o que Você faz?  
 jogo bola                             
 cuido do meu irmão            
 tenho aula de outra coisa         
 vou clube. 
...................................................................................................................................... 



 
  Respostas Obtidas: 

(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) cuidei do meu irmão                  
(   x   ) cuidei do meu irmão                  
(   x   ) saio com a minha mãe                  
(   x   ) cuidei do meu irmão                  
(   x   ) vou para a casa dos meus amigos                    
(   x   ) fico estudando                   
(   x   ) fico brincando                    
(   x   ) eu ajudo minha mãe lavar louça                    
(   x   ) assito TV                    
(   x   ) fico dormindo                    
(   x   ) eu ajudo minha mãe lavar louça                    
(   x   ) fico dormindo                    
(   x   ) jogo bola                         
(   x   ) eu ajudo minha mãe lavar louça                   
(   x   ) arrumo a casa e depois estudo                   
(   x   ) eu ajudo minha mãe lavar louça , etc.                  
(   x   ) eu ajudo minha mãe                   
(   x   ) eu ajudo minha mãe lavar louça , etc.                 
(   x   ) cuidei do meu irmão                  
(   x   ) eu  limpo  a  casa,lavo  roupa, etc...                   
(   x   ) jogo bola                         
(   x   ) eu ajudo minha mãe                   
(   x   ) eu faço lição é claro.                
(   x   ) cuidei do meu irmão                   
(   x   ) jogo bola                         
(   x   ) nada                        
(   x   ) eu cuido do meu sobrinho para minha irmã ir trabalhar              
(   x   ) eu jogo no computador                      
(   x   ) ajuda o pai                     
(   x   ) ando de skate                     
(   x   ) jogo bola                         
(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) cuidei do meu irmão                   
(   x   ) cuidei do meu irmão                   
(   x   ) escrevo, mais as vezes de final de semana eu venho aqui na 
escola                 
(   x   ) ouçi música                    
(   x   ) limpo a casa                    
(   x   ) assito TV                   
(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) jogo video-game                         
(   x   ) jogo bola                          
(   x   ) brincando com amigos                         
(   x   ) jogo bola                         
(   x   )eu  ajudo a minha  mãe  lavo alouça  e etc                      
(   x   )dormi                       
(   x   )ajudo a minha mãe e estudo em casa                        
(   x   )ajudo a minha mãe                       

 
6 Que trabalho você faz em casa? 
       Respostas Obtidas: 

� Ajudo a minha mãe em casa 



� Ajudo a minha mãe em casa 
� Ajudo a minha mãe em casa 
� eu lavo a loça ,varo a casa inteira, arumo a minha cama,da minha 

mãe ea da minha mãe,faço arroz as vezes e faço a lição.  
� Ajudo a minha mãe em casa 
� As vezes eu ajudo as minhas irmã a limpar a casa 
� ajudo  limpar a casa, depois faz lição 
� nenhum trabalho 
� por que  pra ser  alguem na vida tem que estudar 
� eu lavo a loça ,etc 
� eu lavo a loça ,varo a casa inteira, passo pano 
� Lavo a louça ,seco a louça ou guardo a louça. 
� eu  limpo  a  casa,lavo  roupa, etc...  
� eu lavo a louça,arrumo a minha cama,lavo o banheiro e varo a casa 
� Ajudo a minha mãe em casa 
� Ajudo a minha mãe em casa. eu lavo a louça,arrumo a minha 

cama,lavo o banheiro e varo a casa 
� nenhum trabalho 
� Ajudo a minha mãe em casa 
� Ajudo a minha mãe em casa e faço outras atividades 
� nenhum trabalho 
� eu lavo a loça 
� cuida do irmão 
� cuida do irmão 
� Sou eu que faço a maior parte das coisas como lavar a louça e 

arrumar a cama,cuidar do meu cachorro 
� nenhum trabalho 
� eu linpo  a   casa   linpo  a  casa  do  cachorro  linpo  a  gaiòla  do  

pasaro  e  cuido  do  coelho. 
� eu lavo a loça 
� cuida do irmão 
� nenhum trabalho 
� arrumo a minha cama é a cama da minha mâe  varo o chão é 

arrumo o sofa de casa. 
� não faço muita coisa mais as vezes eu ajudo minha mãe 
� arrumo   a  minha cama, lavo louça. 

  
7 Você planeja estudar? Por quê? 
   Respostas Obtidas: 

� boa profissão 
� engenheiro 
� goleiro da seleção brasileira 
� ser do exército 
� futuro:arrumar um emprego bom  
� só para as provas 
� é bom  
� ser alguém na vida 
� ser alguém na vida 
� MÉDICO 
� biologa marinha 
� mais matemática e leitura 
� com computador  
� futuro:arrumar um emprego bom  
� advogado 
� ser alguém na vida 
� não respondeu 
� por que a gente está sempre aprendendo coisas  



� porque eu gosto de estudar 
� ser alguém na vida 
� porque eu gosto de estudar 
� Quero  ser  alguem   no   futuro 
� para quando eu precisar trabalhar eu estarei inteligente 
� não soube explicar 
� futuro melhor 
� porque e bom aprender um pouco  
� ciência 
� é chato 
� não soube explicar 
� ser advogado 
� ser alguém na vida 
� futuro melhor 
� para ficar esperto 
� arrumar um bom empergo 
� por tudo 
� irá ajudar no futuro 
� ser alguém na vida 
� futuro melhor 
� por que quando  eu trabalha eu vou precisar de muito estudo 

 
8 Posso saber a sua idade? 
   Respostas Obtidas: 

� 12  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos 
� 12 anos  
� 13 anos  
� 11 anos 
� 12 anos 
� 13 anos 
� 12 anos 
� 11 anos 
� 11 anos 
� 12 anos 
� 12 anos 
� 13 anos 
� 12 anos 
� 13 anos 
� 12 anos 
� 12 anos 
� 13 anos 
� 12 anos 
� 13 anos 
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos  
� 12 anos 

 
9 Posso saber onde Você mora? 
...................................................................................................................................... 



 
10 Quais as suas aulas preferidas? Assinale um “X” 

 (     ) Matemática         (      ) Ciências         (      ) Português         (      )Inglês           
 (      ) Artes    
 (      )  

(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            (   x   ) Português           
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            (   x   ) Português           
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            (   x   ) Português           
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            (   x   ) Português           
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               (   x   ) Artes            
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               
(   x  ) Matem           (   x  ) Ciências               
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           
(   x  ) Matem           

 
11 Com quem Você fica na sua casa quando não está na escola? 

(      ) mãe           (      ) pai             (      ) tia             
(     )avós           (      ) empregada         (      ) sozinho                 
(      ) vizinho         (      ) irmão menor       (      ) irmão maior         

Respostas obtidas: 
 (  x    )avós 
 (  x    )pai 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe 
 (  x    )irmão maior 
 (  x    )mãe 
 (  x    )irmão maior 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe e irmão menor 
 (  x    )mãe 
 (  x    )irmão maior 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe e irmão 
 (  x    )não respondeu 
 (  x    )mãe 
 (  x    )avós 
 (  x    )vizinha 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe e irmão menor 
 (  x    )irmão maior 
 (  x    )avós 
 (  x    )mãe 
 (  x    )amigos no vai-vem 
 (  x    )irmão maior 
 (  x    )pai e tia 
 (  x    )irmão menor 
 (  x    )não respondeu 
 (  x    )mãe 



 (  x    )sozinho 
 (  x    )avós 
 (  x    )mãe 
 (  x    )mãe e irmão menor 
 (  x    )mãe 
 (  x    )avós 
 (  x    )pai, mãe, tia, vizinho, e irmão menor 

                
12  Como Você vem para a escola? 

(      ) andando         (     ) de ônibus          (      ) no carro de casa   
 
   Respostas obtidas:          

(  x    ) de ônibus          
(  x    ) andando          
(   x   ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando, às vezes de carro        
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) de ônibus          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) não respondeu         
(  x    ) de ônibus          
(  x    ) andando          
(  x    ) não respondeu         
(  x    ) não respondeu         
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando          
(  x    ) andando  e às vezes de ônibus        

     
13  Você coleciona alguma coisa? 

 Sim(   ) Não(   )   Quais? ................................................... 
 Resposta Obtidas: 

� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� Harry Potter 
� moedas 



� ursinho de pelúcia 
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� bichinho de pelúcia 
� NADA:.........                     
� cards Rebeldes                  
� NADA:.........                     
� colecionava tampinhas de garrafa 
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� pingente de celular 
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� cartão telefônico 
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     
� NADA:.........                     

14  Há algum livro que gostaria de ler? Qual 

 Sim(   ) Não(   ) 
 Quais? ................................................... 
 Respostas Obtidas: 

� livro com histórias intrigantes 
� gibi          
� sim, não sabe                     
� não                  
� gibi          
� gibi          
� não                  
� gibi          
� gibi          
� advocacia       
� gibi          
� livro de português         
� gibi          
� gibi          
� não respondeu          
� não respondeu          
� gibi          
� gibi          
� gibi          
� gibi          
� gibi          
� não respondeu         
� gibi          
� gibi          
� não respondeu         
� gibi          
� gibi          
� hary pooter                    
� não                  



� gibi          
� gibi          
� gibi          
� gibi          
� gibi          
� gibi      

15  Lê revistas? Quais? 

 Sim(   ) Não(   )  Quais? ................................................... 
 Respostas Obtidas: 

� sim       qualquer uma 
� não 
� não 
� não 
� sim       qualquer uma 
� não 
� sim       a que o pai compra, não a que ela quer 
� sim       Veja, 
� sim       Contigo 
� sim       Skate 
� sim       Notícias 
� sim       não sabe 
� sim       a Turma da Mônica 
� sim       não respondeu 
� não 
� sim        aquelas que tem código de vídeo-game 
� sim        não respondeu 
� sim        não respondeu 
� não 
� sim        qauqer uma que ceja interessante,que tenha augo ao 

ensinar 
� sim        não respondeu 
� não 
� não 
� não 
� não 
� sim       Veja 
� sim       horóscopo 
� não 
� sim       leio  revista  do  bernaldi 
� não 
� sim       Super homem 
� não 
� sim       livro de aventura e mistério 
� não 

 

16  Que outro divertimento você aprecia? 

(      ) jogar bola           (      ) ouvir música          (      ) ver TV    
Respostas Obtidas:                               
 

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música   (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                  

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                     (      )......................                    



(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(   x   ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV                              (   x   ) jogar volei                   

(   x   ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV            (   x   ) skate                   

(   x   ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV                              (   x   ) skate                   

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                          (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................     

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(   x   ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV       (   x   ) skate                   

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................  

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV                              (   x   ) skate                   

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                      (      )......................                    

(   x   ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(   x   ) jogar bola        (      ) ouvir música        (   x   ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )...................... 

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (      ) ouvir música        (      ) ver TV     (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(      ) jogar bola        (   x   ) ouvir música        (      ) ver TV                              (      )......................                    

(   x   ) jogar bola           
 

 

17 Quais os seus jogos preferidos? 

Respostas Obtidas: 
� vôlei 
� mario bros  
� mario bros  
� vôlei 



� dominó 
� vôlei 
� vôlei 
� video-game 
� dominó 
� hand-ball 
� futebol 
� andar de bicicleta 
� baralho/buraco 
� video-game 
� video-game 
� vôlei 
� mario bros  
� crash,bomber man e outros... 
� de pintar 
� não  posso  jogar  porque  tenho  bronquite 
� vôlei 
� futebol 
� basquete 
� mario bros  
� nenhum  
� nenhum  
� hand-ball 
� resident evil 
� video-game 
� nenhum  
� jogar bola 
� nenhum  
� basquete 
� futebol 
� não respondeu 
� video-game 
� computador 
� basquete 
� vôlei 
� vôlei 
� dama 
� futebol 

 
18 Qual o jogo de matemática mais interessante do projeto? 

Respostas Obtidas: 
� todos 
� castelo de matemágica 
� VIRA LATA. 
� jogo da velha 
� xadrez 
� xadrez 
� Mário 
� nenhum 
� nenhum 
� VIRA LATA. 
� jogo da velha 
� VIRA LATA. 
� avaliação eletrônica 
� caixa eletrônica. 
� contas de dividir 
� todos 



� castelo de matemágica 
� trilha macabra 
� todos 
� nenhum 
� Mário 
� VIRA LATA. 
� matemática 
� kid studio 
� nenhum 
� nenhum 
� faz contas 
� calculadora quebrada 
� VIRA LATA. 
� não respondeu 
� Mário 
� kid studio 
� não lembra 
� não lembra são vários 
� VIRA LATA. 
� jogo da velha 

 
19 O que Você mais gostava de brincar com jogos nas aulas do letramento? 

Respostas Obtidas: 
� o que estou a fim 
� pacpeixinho 
� mario bross...................................................  
� o do sapinho e outros 
� mario bross...................................................  
� mario bross...................................................  
� o do sapinho e outros 
� o do sapinho  
� o do sapinho  
� o do sapinho  
� mario bross...................................................  
� come come                 
� come come                   
� xadrez                  
� mario bross...................................................  
� come come                 
� Sim City                 
� Campo minado                  
� mario bross...................................................  
� the factory 
� jogo da velha  
� todos 
� todos 
� não sabe 
� Paint 
� kid studio 
� roleta dos provérbios 
� nenhum 
� nenhum 
� não lembra 
� todos 
� mario bross...................................................  
� não respondeu 
� todos 



� o do sapinho  
� mario bross...................................................  
� muitos 
� cruzadinha 
� mario bross...................................................  

 
20 Conte-me alguma coisa sobre Você:  

Respostas Obtidas: 
� x 

� vem almoçado 
� vem almoçado 
� não vem almoçada 
� mora perto, dá tempo de almoçar 
� mora um pouco longe 
� mora perto, dá tempo de almoçar 
� mora mais ou menos perto, dá tempo de almoçar 
� mora perto, dá tempo de ir para casa 
� mora mais ou menos perto, dá tempo de almoçar 
� eu gosti muito na hora do almoso eu trago lanhe de ves 

enquando. 
� não gosta de vir para a escola 
� gosta de ler 
� eu sou a camila eu gosto muito de escutar musica e entra na 

internet não gosto muito de ir pra escola pois essa escola cada 
dia qquie passa ta ficando pior o lanche da escola não é muito 
bom tem criança que espera até 4 horas pra lanchar e quando ve 
é bolacha as vezes nem isso é bem dificil da comida ...mais 
mudando de assunto eu tenho varias amigas aqui na escola e eu 
gosto mais de fiacar aqui na escola pora causa delas gosto de 
dançar musicas agitadas ,eu fazia curso de computação faz 
algum tempo mais deu pra aproveitar esse tempo q eu fiquei 
aqui eu só não gostei do horario mais é legal do mesmo jeito 
moro com os meus pais e tenho um irmão mais velho que se 
chama felipe ele é meio chato mais faze o que é irmão mais 
velho né tenho 4 cachorros eu gosto muito deles,gosto de 
sorvete e chocolate na escola eu tenho que espera até 4 horas 
pra come mais o lanche da escola é muito ruim principalmente 
mingual e bolacha salgada. bom é isso  

� bom eu sou legal gosto muito de curtir com os amigos 
� eumorro narua professora antonio nunes numero 1039 e estou 

com muita fome não da tempo de ir em casa almosar .agora vou 
falar do que eu mais gosto;eu gosto de jogar bola ,comer ,jogar 
vidiogame eeu quiria  que a escola desse lasanha pissa  coca cola  
bife a milanesa pão com catupiri e cavia 

� lanche às vezes, espera até o intervalo 
� lanche ou dinheiro na 6ª 
� lanche ou dinheiro  
� colegas bate papo 
� gosta das colegas 
� gosta dos pais junto com ela  
� aulas vagas 
� jogar volei 
� legal 
� gosta de cuidar de crianças 
� agradece a Deus 
� ed.física 
� extrovertida 



� mora longe da escola 
� vaidosa 
� gosta de fazer bolos 
� gosta de conversar / valoriza as amigas 
� gosta de dar e receber muita atenção 
� gosta de conversar / divertir com amigos 
� gosta de se divertir com os pais 
� inteligente 
� divertida 
� divertida 
� divertida 
� vaidosa 
� colaborativa 
� engraçada 
� legal 
� organizada 
� honesta 
� é querida 
� às vezes ignorante 
� quer fazer espanhol mas tem que esperar a irmã terminar o 

inglês 
� alegre 
� tem uma amiga íntima 
� muitos amigos 
� deseja tudo de bom para a família 
� gostaria de ter um celular 
� gosta de bincar 
� gosta de jogar bola em campo 

 
21  Você mora longe?  

 Sim(   ) Não(   ) 
 

22  Quando vem para o projeto dá tempo de ir na sua casa para almoçar? 

 Sim(   ) Não(   ) 
� não 
� não 
� SIM 
� SIM 
� não 
� não 
� não 
� não responderam  

23 Espera até a hora do recreio da tarde para comer? 
 Sim(   ) Não(   ) 
 

� não ( x    )                      
� não ( x    )                      
� sim (   x   )  
� sim (   x   )  
� sim (   x   )  
� sim (   x   )  
� sim (   x   ) 
� não responderam 

 

 



 

 

ANEXO 4 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS PROFESSORES 

Para ver e registrar sistemática e fielmente fatos e circunstâncias comparecemos 

às aulas munidos de listagem de comportamentos. 

ASPECTO PESSOAL-SOCIAL: O trabalho docente implica numa integração com o 

ambiente.  Procuramos observar se o professor: 

 

figura 7 – “quadro 1” -  Roteiro de Observação dos Professores 

trabalha sempre sozinho (    ) sim (    )não 
compreender a educação como forma de intervenção no mundo  (    ) sim (    )não 
demonstra comprometimento  (    ) sim (    )não 
demonstra alegria e esperança  (    ) sim (    )não 
demonstra amorosidade com os alunos (    ) sim (    )não 
demonstra entendimento da realidade escolar (    ) sim (    )não 
demonstra convicção de que a mudança é possível  (    ) sim (    )não 
demonstra cuidadoso  planejamento nas suas atividades (    ) sim (    )não 
demonstra curiosidade (    ) sim (    )não 
demonstra gostar da profissão docente  (    ) sim (    )não 
demonstra interesse pelo trabalho docente (    ) sim (    )não 
demonstra não gostar dos alunos (    ) sim (    )não 
demonstra respeito pelo aluno (    ) sim (    )não 
demonstra ver  no HTPC  uma oportunidade de aprender (    ) sim (    )não 
Demonstra disponibilidade para o diálogo  (    ) sim (    )não 
é amável com os alunos (    ) sim (    )não 
é assíduo e aos compromissos (    ) sim (    )não 
é interessado em atividades sociais (    ) sim (    )não 
é muito querido  pelos colegas (    ) sim (    )não 
é organizado (    ) sim (    )não 
é pontual (    ) sim (    )não 
é rejeitado pelos colegas (    ) sim (    )não 
entra em contato com os pais de alunos (    ) sim (    )não 
fala sobre os alunos procurando saber de sua situação escolar (    ) sim (    )não 
faz críticas construtivas (    ) sim (    )não 
faz queixas constantes (    ) sim (    )não 
faz reflexão crítica sobre a prática (    ) sim (    )não 
gosta dos contatos sociais, procurando sempre fazer amigos (    ) sim (    )não 
Demonstra atuar com  liberdade e autoridade  (    ) sim (    )não 
luta em defesa dos direitos dos educadores (    ) sim (    )não 
mantém seu material didático pronto para ser utilizado (    ) sim (    )não 
oferece-se voluntariamente para tarefas que beneficiam os alunos (    ) sim (    )não 



participa ativamente do trabalho escolar (    ) sim (    )não 
participa como um espectador (    ) sim (    )não 
pede auxílio aos colegas (    ) sim (    )não 
possui autocrítica (    ) sim (    )não 
procura informações que são úteis aos seus amigos (    ) sim (    )não 
propõe soluções para melhoria de aprendizagem (    ) sim (    )não 
demonstra querer bem aos educandos (    ) sim (    )não 
reconhece que a educação é ideológica  (    ) sim (    )não 
relaciona-se bem com todos os colegas (    ) sim (    )não 
saber escutar  (    ) sim (    )não 
tem segurança, competência profissional e generosidade  (    ) sim (    )não 
tem (   ) muitos    (   )poucos       (   ) nenhum       amigo(s) (    ) sim (    )não 
tem bom senso  (    ) sim (    )não 
tem consciência do inacabamento  (    ) sim (    )não 
tem humildade  (    ) sim (    )não 
tem tolerância  (    ) sim (    )não 
tem iniciativa  (    ) sim (    )não 
tem reconhecimento de ser condicionado  (    ) sim (    )não 
tem respeito à autonomia do ser do educando  (    ) sim (    )não 
tem sensibilidade social (    ) sim (    )não 
toma decisões de forma consciente (    ) sim (    )não 
trabalha a contragosto (    ) sim (    )não 
trabalha sem qualquer planejamento (    ) sim (    )não 
usa de sua capacidade para ajustar situações difíceis (    ) sim (    )não 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

DADOS OBTIDOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NOS PROFESSORES 



R A P O R T : Contato inicial (preparação psicológica). Conversamos previamente com os 
professores  a fim de deixá-los à vontade, explicando-lhes o porquê da entrevista e 
encorajando-os a falar espontaneamente. Permitimos anonimato aos professores que 
manifestaram receio de expor suas opiniões, respondendo o questionário sem identificação. 
 

Respostas Obtidas: mantidas na íntegra, conforme o professor respondeu 

� foi permitido mais de uma resposta para cada pergunta 

� quantidade de respostas obtidas indicadas nos parênteses 

 
1 - O que fez você escolher a docência como profissão?  
     (Teve professor que alegou mais de um motivo) 
   

Não exigir experiência        (1) 
Necessidade          (4) 
Vocação         (1) 
Vontade de ensinar, pois ensinando se aprende    (1) 
Sempre gostei de estudar e isso ajudou a escolha    (1) 
Por acaso, entrei na sala de aula lecionando matemática e me apaixonei. (1) 
Porque ensinando se aprende      (1) 
Sempre gostei da disciplina que leciono e isso foi uma conseqüência (1) 
Gosto de ensinar        (1) 
O gosto de lidar com pessoas, de ensinar, interagir    (1) 
Acreditar poder contribuir com a educação     (1) 
Me encantei com a área que leciono       (1) 
Vontade de se sentir útil e ensinar      (1) 
Vontade de contribuir para a formação de pessoas    (1) 
Dando aula com alfabetização descobri minha profissão   (1) 
Gostava de estudar e ensinava vizinhos e amigos    (1) 
Senti necessidade de aprender e ajudar os outros    (1) 
Iniciou sem saber e gostou       (2) 
É bonito o trabalho do professor      (1) 
A gente só aprende com prática, parou de estudar esquece...   (1) 
A melhor maneira de não parar de estudar é trabalhar estudando  (1) 
Não responderam        (3) 

 
 
2 - Que infra estrutura você tem para lecionar nesta escola? 

Básica do governo e temos que usar criatividade    (4) 
Livros, Internet e laboratório        (2) 
Computador, biblioteca e laboratório      (5) 
Quadra em boas condições       (1) 
Salas amplas         (1) 
Diversos materiais        (1) 
Rádio, DVD         (1) 
Giz, lousa, sala de vídeo, SAI        (7) 
Falta material didático        (1) 
É difícil encontrar boa administração pedagógica    (1) 
Não responderam        (3) 

 
a)- O que há de melhor ? 
corpo docente         (1) 
quadra          (1) 
ter livros para todos os alunos       (1) 
colaboração         (1) 
um acervo de obras de arte       (1) 
quadra          (1) 
o trabalho com o xadrez       (1) 
SAI1          (2) 

                                                 
1  SAI – Sala Ambiente de Informática 



espaço físico do laboratório       (1) 
pátio          (1) 
bom relacionamento entre professores     (1) 
trabalho coletivo        (1) 
vídeo          (3) 
alguns professores que fazem a diferença     (1) 

 
b)- O que falta? 
Preparo do professor para usar tecnologias                                                 (1) 
Mais computadores e sala ambiente       (2) 
Sala de computador maior       (2) 
Sala para xadrez        (1)  
Espaço físico         (1) 
Salas menores para poder usar o computador    (1) 
Compromisso de professores       (1) 
Organização         (1) 
Produtos para laboratório       (1) 
Responsável pela biblioteca, laboratório e SAI.  (1) 
Disciplina do lado externo à sala d aula  (1) 
Funcionários  (1) 
atitudes  (1) 
Recursos financeiros  (1) 
Materiais didáticos básicos        (1) 
Material pedagógico         (1) 
Livros didáticos para todos  (1) 
Retro-projetor de slides  (1) 
Filmes e gravações em vídeos  (1) 
Programas de computador   (1) 
Suporte multimídia  (1) 
Mais disciplina dos alunos   (1) 
Mais interesse com a educação  (1) 
Acesso à biblioteca  (1) 
Investimento          (1) 

   
 
3 - O que você poderia fazer para ser melhor professor? 

Procurar por mais cultura geral (1) 
Saber técnicas para tornar a aula mais agradável (1) 
Cobrar mais dos alunos (1) 
Exigir mais pontualidade e solicitar mais pesquisas (1) 
Ter condição financeira para se aprimorar (1) 
Além do que já faço, não sei... (1) 
Lecionar numa sala com menos alunos (1) 
Estudar mais  (1) 
Ter condições financeiras para investir  num mestrado (1) 
Dar aulas mais atrativas e mais dinâmicas (1) 
Se inteirar com colegas        (1) 
Especializar-me no uso de programas de computadores e colocar esse  
meio em prática (1) 
Buscar mais conhecimento sempre (1) 
Ter mais paciência para trabalhar com crianças que não conhecem limites (1) 
Ter mais paciência com crianças que não respeitam o próximo (1) 
Administrar o nosso  conhecimento com o do aluno  (1) 
Preparar melhor as aulas (1) 
Participar de capacitações (1) 
Utilizar outros meios como vídeos, slides e materiais diferentes. (1) 
Participar de cursos (1) 
Ler sempre para manter-se atualizado (1) 
Aprender sempre (1) 
Estar atualizada para passar o máximo de informação aos alunos  (1) 
Estudar sempre para manter-se atualizado (1) 
Organizar o tempo melhor (1) 

 



4 - Você conhece seus alunos pelo nome?     
até  20%             (1) 
até  40%           (5) 
até  60%           (5) 
até  80%          (5) 
até 100%           (3) 
não responderam          (9) 

 
5 - Imagine uma classe em que você dá aula. Quantos pais de alunos dessa classe 
você conhece? 

nenhum          (1) 
até 20%                   (11) 
40%           (3) 
até 60%          (1) 
até 80%                  ( --) 
não responderam         (9) 

 
6 - Você disponibiliza  um tempo  durante a semana, fora da sala de aula,  para 
conhecer melhor o seu aluno? 
 (   )Não   ( x  )Sim                 (20) 
   

7 - Se você respondeu SIM, à pergunta 6, indique o tempo e o local:  
      (responderam mais de uma) 
  (  )no intervalo na sala dos professores         (8)  
    (  )no HTPC1           (5)   
 (  ) 15 min no recreio conversando com alunos     (1)   (  

)na escola converso com a coordenadora      (7) 
(  ) na escola,  telefono para os pais quando há algum problema     (4) 

  (  )outros           (1) 
  (  )Internet 

(  ) conversando com o próprio aluno       (1) 
 (  )pelos corredores 

(  ) na sala de aula 
 (  )não responderam          (1)  
      
8 - Se você respondeu NÃO, à pergunta 6, é por que não acha importante dedicar 

esse tempo para isso? 
Pais desinteressados  (1) 
Não, é porque leciona em 3 escolas e não dá tempo  (1) 
Não. Não dá tempo.   (1) 
Não porque os alunos não se aplicam, não tem respeito,  
vem passar o tempo na escola. Mas atendo se eu for procurado   (1) 

 
9 - Você mora no bairro da Escola? 

  (  ) sim           (7) 
 (  ) não                     (21)     
                     

  a) - Que espaços culturais  e  de  lazer você conhece no Bairro Santa Luzia? 
A própria escola  (1) 
Campo Municipal e Quadra  (1) 
Campinho de futebol  (1) 
Igreja Santa Luzia  (1) 
ARIS  (1) 
Escola Paulo Freire  (1) 
Projetos Culturais (vizinho a Escola)  (1) 
Nenhum   (5) 
Desconhece   (3) 

                                 
  b)- Você  os  freqüenta ?             
       

                                                 
1  HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 



  (  ) sim           (1) 
 (  ) não     (3) 
 (  ) não responderam (16) 

                             
  b)- Você  os  indicaria para seus colegas?             
      

    (  ) sim                  (1) 
        (  ) não                        (1) 
         

10-  Você está contente com a  Escola Estadual Prof.ª Maria P. Menato?   
  (  ) sim                  (13) 
 (  ) não                       (5)   
             

  a) -O que mais te agrada nela? (indique duas coisas) 
harmonia entre professores   (3)  
corpo docente (3) 
pais participantes (1) 
receptividade (1) 
clientela (1) 
espaço físico (1) 
a amizade com alunos e professores (1) 
proximidade da residência (1) 
a solidariedade dos colegas (1) 
companheirismo dos colegas (1) 
a equipe e o ambiente (2) 
os profissionais que nela trabalham (1) 
a estrutura do prédio (1) 
um grupo de alunos (1) 
entrosamento entre os colegas (1) 
convívio com corpo docente e funcionários (1) 
bom ambiente de trabalho (2) 
administração (1) 

              
b) -O que poderia ser melhor? 

Desenvolver mais interesse por parte dos alunos     (1) 
A direção e o compromisso dos docentes      (1) 
O comprometimento e a disciplina dos alunos     (1) 
Mais inspetores para facilitar o trabalho       (1) 
Colaboração da diretoria        (1) 
A questão dos direitos e deveres                                                                 (1)  
A organização da escola        (1) 
Administração firme quanto à disciplina      (1) 
As providencias a serem tomadas em relação aos alunos    (1) 
A administração         (1) 
Relacionamento direção e professores      (1) 
O serviço de secretaria com os professores     (1) 
Os recursos didáticos disponíveis       (1) 

 
 
 

11 - Qual o melhor aluno que você tem?   
 

Viviane e Suellen (1) 
Jéssica                 (1) 
Viviane dos Santos (1) 
Juliana, Gabriela  (1) 
Ricardo, Kelly, etc (1) 
Alexandre (1) 
Maisa  (1) 
Fernando  (1) 
Gabriel (1) 
Aline (1) 
Kelly (1) 



Alexandre (1) 
Aline (1) 
Rodrigo (1) 
Tem muitos, acho injusto citar um apenas (1) 
Tenho vários alunos bons  (1) 
Não responderam (5) 

                                
12 -  Você se atualiza para a tarefa docente?   

(  ) sim                (18) 
(  ) não  (1)   
       

 
a) - O que você faz para se manter atualizado? (indique duas coisas) 
Lê (jornais, revistas) (1) 
Lê revistas técnicas (5) 
Faço simulados e resolve questões de concursos (1) 
Cursos (3) 
Filmes (1) 
Assiste documentários e programas culturais1 (1) 
Conversas com outros colegas   (5) 
Internet (6) 
TV (1) 
Lê livros (1) 
Apostila de Vestibular  (1) 
Contato com as novas tecnologias (1) 
Reuniões com Assistente Técnico Pedagógico da Diretoria de Ensino (1) 
Visita exposições (1) 

                               
         
  b) - Você está inserido em algum projeto da Secretaria de Estado da Educação? 

não     (6) 
sim (4) 
Projeto Água, Prevenção contra Drogas e Preservação do meio escolar (1) 
Projeto Hora de Leitura (1) 
Prevenção também se ensina (1) 
ducaRede   (1) 
Projeto de Artes Ciclo I             (1) 
 

  c) - Você faz os cursos propostos pela Secretaria de Estado da Educação por meio 
da Diretoria de Ensino? Quais? 

 (  ) sim                        (5) 
 (  ) não                                            (1) 
 (  )   não responderam                                     (14) 
Inclusão-Artes (1) 
Leitura (1) 
Recuperação de Ciclo (1) 
Inclusão Social (1) 

    Interaction Teachers               (1) 
  d) - Quais os tres últimos  cursos que você fez pela SEE? 
 

Medicina chinesa (1) 
Letra e Vida (1) 
EM em Rede11111 (5) 
Neurodesenvolvimento (1) 
O Corpo e suas apresentações (1) 
Corpos sonoros (1) 
Teia do Saber (8) 
Informática (1) 
Inclusão escolar (1) 
More than Words (1) 
Teatro Ciclo I (1) 
Música Ciclo I (1) 
Nenhum a Menos (1) 



Ler para Aprender (1) 
Metodologias de Ensino de Disciplinas da área de linguagens e Códigos    (1) 
         

           
13  - Você se acha bem preparado para a docência?   

Não (4) 
Sim  (12) 
Mas poderia ser mais pois a profissão pede (1) 
Preparada sim, bem preparada não pois tenho muito a aprender (1) 
Sim, mas é imprescindível continuar aprendendo e me atualizando (1) 
Sim, tenho aprendido a ser mais maleável para lidar com os alunos  

e com adversidades (1) 
Sim, tenho aprendido a lidar com salas de aulas lotadas (1) 
Sim, tenho aprendido a lidar com a falta de organização (1) 
Não totalmente (1) 
Estou em aprendizado  (1) 
Sim, mas não me acomodo e sempre me atualizo (1) 
Sim, mas se julga às vezes incapaz diante de tanta diversidade  
           sócio-econômica da escola. (1) 
Sim, mas sente falta de apoio familiar (1) 
Não, porque é preciso achar um meio de lidar com os adolescentes (1) 
Não muito, estou sempre me atualizando (1) 
Preparada sim, bem preparada não pois estou em constante aprendizado    (1) 

           
14- Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando  ouve: 
         (   ) Letramento 
  

alunos com conhecimento insuficiente (1) 
conhecer e montar palavras (1) 
alfabetização (2) 
leitura e escrita (1) 
suporte (1) 
alfabetização (1) 
projeto de sucesso (1) 

 
(  ) Números em Ação      

solucionar o problema com números (1) 
movimento (1) 
4 operações básicas (1) 
projeto de matemática (1) 
suporte (1) 
trabalhar a área de maneira concreta, informatizada (1) 

 
(  ) Reforço                 

 fracasso, por causa da progressão continuada (1) 
alunos com conhecimento insuficiente (1) 
necessidade de novas teorias didáticas (1) 
revisar conteúdos (1) 
trabalho especial (1) 
aprimoramento  (1) 
o aluno não precisa se esforçar para ser aprovado (1) 
ajuda1  (1) 
suporte  (1) 
falta de estrutura (1) 
auxílio (1) 
projeto necessário com alunos em diferentes níveis               (1)  
            

 
15 -  Como as tecnologias podem fazer o aluno aprender mais?   
  Resposta:                            

Mudando a forma de apresentar os conteúdos  (1) 
Usando  recursos visuais  (1) 
Pela facilidade na visualização dos fatos, o aluno passa a   



          ter maio interesse   (1) 
O virtual pode fazer o aluno  mais interessado (1) 
Como mais um instrumento de estudo  (1) 
Através de programas aplicados à educação (1) 
Tornando real a vivência do aluno nos tempos atuais (1) 
Com CD Rom seria uma interessante tecnologia para atrair o aluno (1) 
Quando o aluno passa a ser participante do processo de aprendizagem (1) 
Estimulando a vontade de aprender (1) 
Estimulando a curiosidade (1) 
Inserindo o aluno em novas metodologias que auxiliam na aquisição   
         de conhecimento (1) 
Incentivando pesquisas (1) 
Deixando as aulas mais interessantes e atuais (1) 
Ampliando o seu horizonte (1) 
Tornando a aula mais interessante (1) 
Jogos e simulações (1) 
Propicia conhecimentos e enriquece  pelas imagens, sons,  (1) 
Internet (1) 
Integração ao trabalho e o desenvolvimento pessoal    (1) 
Reforçando o aprendizado do aluno  (1) 

                                 
16 - Como as tecnologias podem ajudar você a ser um melhor professor?   

Exige um aprofundamento na didática e uso e manuseio das  
 didáticas da tecnologia (1) 
Pela informação               (11) 
Tornando a aula mais dinâmica e de acordo com a realidade atual do aluno     
(1) 
Atualizando o conhecimento (3) 
Pela facilidade na pesquisa, assuntos compactados e atuais  
 (1) 
Por meio de Cursos Convencionais (1) 
Usando DVD com temas ligados com a arte , matemática  e música (1) 
Deixando a aula mais interessante (1) 
EAD para cursos de aprimoramento contínuo (1) 
Fazendo a aula render mais (1) 
Favorece o trabalho docente (1) 
Sendo um recurso para tornar a aula interessante (1) 
Como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem capaz 
 de contribuir de maneira significativa para o conhecimento 
 (1) 
Pesquisando e aprendendo aplicar as novas tecnologias junto aos alunos
 (1) 
Internet pode ajudar a rever, ampliar e modificar muitas  
 formas de ensinar e aprender (1) 
Como recurso de atualização e instrumento de atividades pedagógicas 
 (1) 

 
 

ANEXO 6 

AVALIAÇÃO  ELETRÔNICA APLICADA NOS ALUNOS 

Os arquivos da avaliação eletrônica são gerados automaticamente pelo programa, assim que o 
último aluno termina a prova.  Mediante uma senha, conseguimos capturar esses dados e 
converte-los em arquivos do Microsoft Excel. 
 

 

figura 8 – Arquivos produzidos pela avaliação eletrônica 



 

 

 

figura 9 – Arquivos produzidos pela avaliação eletrônica no meio virtual 



 

Dados convertidos em planilha  

figura 10 –  “Quadro 1” - Arquivos produzidos pela Avaliação A (2006) 



Avaliação Eletrônica 
Relatório por avaliação organizado por aluno 

Data: 27/11/2006 

Nome da escola: MARIA PASTANA MENATO PROFA 23 ALUNOS > 50% acertos 
 

Diretoria de Ensino: MAUÁ                                                                  
Avaliações: Avaliação A - 15 questões 

Avaliações Acertos Erros 
n.º Registro / Matrícula Aluno 

Finalizadas (nº / %) (nº /%) 
1 44313816-3 ANA CAROLINA HONORATO RAMOS 1 9 60% 6 40% 
2 36426742-2 ANA CLARA FONSECA PEREIRA 1 4 27% 10 67% 
3 42895104-1 ANDRÉ FELIPE SANTOS DE SIQUEIRA 1 5 33% 9 60% 
4 43619092-8 BRUNA CARVALHO REIS 1 3 20% 11 73% 
5 48977026-5 BRUNA DA SILVA 1 8 53% 7 47% 
6 492951329 BRUNO FELIPE DA SILVA 2 22 73% 8 27% 
7 428960212 CAMILA MICHELLI SILVA BARROS 2 24 80% 6 20% 
8 43097067-5 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS 1 7 47% 7 47% 
9 42641328-3 DANIELA CRISTINA DA SILVA 1 7 47% 8 53% 

10 43841827X DANIELA DA SILVA VIANA 1 9 60% 6 40% 
11 42977546-3 DOUGLAS LEITE CALAZANS 2 12 40% 18 60% 
12 42874586-6 EDER SIQUEIRA NASCIMENTO 1 5 33% 10 67% 
13 473510741 EDUARDO FERREIRA DA SILVA 2 18 60% 12 40% 
14 49319215-3 FELIPE SILVÉRIO DA SILVA 1 11 73% 4 27% 
15 49287900-X GABRIEL ARAUJO BORGES 1 4 27% 11 73% 
16 44162642-7 GABRYELLA VITÓRIO 1 10 67% 5 33% 
17 474307700 GLAUCIA MENEZES FERREIRA 1 12 80% 3 20% 
18 42942311-1 GUILHERME EVANGELISTA 1 2 13% 13 87% 
19 428070280 GUSTAVO HENRIQUE SILVINO 2 25 83% 5 17% 
20 47401112-4 JAMYLE GONÇALVES DE ALMEIDA 1 3 20% 12 80% 
21 44025849-2 JENIFFER CERQUEIRA LEITE 1 7 47% 8 53% 
22 42940424-4 JÉSSICA ANTONIO DOURADO 1 5 33% 10 67% 
23 43932123-2 JOÃO GIOVANI DA SILVA 1 0 0% 0 0% 
24 103385037-8 JOÃO PAULO CUNHA 1 6 40% 9 60% 
25 36957593-3 JOSÉ JORDÃO MANGUEIRA DA SILVA 1 7 47% 8 53% 
26 47368702-1 KATHELEEN ALMEIDA DA SILVA 1 7 47% 8 53% 
27 429001162 KETHELEEN CRISTINA DE MELO COSTA 2 25 83% 5 17% 
28 42865851-9 LUCAS DA SILVA MÁXIMO ALVES 2 7 23% 23 77% 
29 4435985188 LUIZ FELIPE DE SOUZA ALVES 2 24 80% 6 20% 
30 43779864-1 LUIZ FERNANDO TOMAS DA SILVA 1 6 40% 9 60% 
31 45973939-6 MARISE S DA SILVA 1 9 60% 6 40% 
32 459739396 MARISE SANTANA DA SILVA 1 12 80% 3 20% 
33 42939374X MAYARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 2 18 60% 12 40% 
34 43875969-2 MICAELA OLIVEIRA DA SILVA 2 18 60% 12 40% 
35 431024297 MOISEIS DA SILVA 2 21 70% 9 30% 
36 42928111-0 NATHALIA CRISTINE DE SOUZA 2 8 27% 12 40% 
37 426537038 RAFAELA STEFANIE SIMÕES DE SOUZA 1 11 73% 4 27% 
38 430989301 RAYANE TAIS SANTANA GOMES 1 9 60% 6 40% 
39 44028100-3 RENAN EDUARDO RONCON DAS NEVES 1 6 40% 9 60% 
40 42940316-1 RENATA BATISTA DE OLIVEIRA 1 8 53% 7 47% 
41 438169669 ROBERT PEREIRA PEIXOTO 2 18 60% 12 40% 



42 43766710-8 TATIANE ALEXANDRE 1 6 40% 9 60% 
43 42935283-9 TATIANE DA CRUZ VENTURA 1 7 47% 8 53% 
44 44022489-5 THAÍS GOMES CHAVES 2 15 50% 0 50% 
45 43684760-7 VITOR STROBE DA SILVA 1 8 53% 0 47% 
46 49476832-0 VIVIAN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS 1 7 47% 0 53% 

Nota:  Cada prova deveria ter sido realizada apenas uma vez, pelo aluno, mas não foi o que aconteceu.   A 
prova "A" deveria ser no início do ano e a prova "B" no término. Sendo que aplicada em dois momentos 
distintos, individualmente,  com duração de 100 minutos. O aluno só poderá iniciar a prova após o 
professor/administrador do sistema (aquele que possuir as informações e a senha de gerenciamento do 
software) validar suas informações, pois o programa bloqueia o avanço do aluno, solicitando a senha do 
administrador. Conforme sugestão da apostila "Numeros em Ação", a turma precisa ser dividida em dois 
grupos.Deve ser garantido um dia de aula dupla, para cada grupo realizar a sua avaliação.A instrução 
recomenda que o professor deve lembrar-se de deixar habilitada somente a avaliação do grupo do dia, 
planejando: Grupo A nas aulas 6 e 7  e Grupo B nas aulas 8 e 9.   Fonte: Apostila Números em Ação – Fase 
I-– FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica: 2005.                                                                        

 
 

figura 11 –  “Quadro 2” - Gráfico produzido pela Avaliação A (2006) 

 

 

figura 12 –  “Quadro 3” - Arquivos produzidos pela Avaliação B (2006) 

Avaliação Eletrônica 
Relatório por avaliação organizado por aluno 

Data:27/11/2006  

  Nome da escola: MARIA PASTANA MENATO PROFA 80% alunos > 50% 



  Diretoria de Ensino: MAUÁ    
  Avaliações:   Avaliação B - 15 questões   

Avaliações Acertos Erros n.º Registro / Matrícula 
  

Aluno 
Finalizadas (nº / %) (nº / 

1 364267422 ANA CLARA FONSECA PEREIRA 2 14 47% 16 53% 
2 428951041 ANDRÉ FELIPE SANTOS DE SIQUEIRA 2 16 53% 14 47% 
3 436190928 BRUNA CARVALHO REIS 1 7 47% 8 53% 
4 489770265 BRUNA DA SILVA 2 23 77% 7 23% 
5 49295132 BRUNO FELIPE DA SILVA 1 11 73% 4 27% 
6 42896021-2 CAMILA MICHELE SILVA BARROS 1 7 47% 8 53% 
7 430970675 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS 2 22 73% 8 27% 
8 426413283 DANIELA CRISTINA DA SILVA 2 22 73% 8 27% 
9 429775463 DOUGLAS LEITE CALAZANS 2 18 60% 12 40% 

10 428745866 EDER SIQUEIRA NASCIMENTO 2 7 23% 9 30% 
11 493192153 FELIPE SILVÉRIO DA SILVA 1 8 53% 7 47% 
12 49287900X GABRIEL ARAUJO BORGES 2 12 40% 18 60% 
13 47430770 GLAUCIA MENEZES FERREIRA 2 22 73% 8 27% 
14 474011124 JAMYLE GONÇALVES DE ALMEIDA 2 26 87% 4 13% 
15 4402584492 JENIFFER CERQUEIRA LEITE 2 21 70% 9 30% 
16 429404244 JÉSSICA ANTONIO DOURADO 2 22 73% 8 27% 
17 439321232 JOÃO GIOVANI DA SILVA 2 14 47% 16 53% 
18 1033850378 JOÃO PAULO CUNHA 2 21 70% 9 30% 
19 369575933 JOSÉ JORDÃO MANGUEIRA DA SILVA 2 19 63% 11 37% 
20 473687021 KATHELEEN ALMEIDA DA SILVA 1 8 53% 7 47% 
21 43598518-8 LUIZ FELIPE DE SOUZA ALVES 1 9 60% 6 40% 
22 437798641 LUIZ FERNANDO TOMAS DA SILVA 2 18 60% 12 40% 
23 438759692 MICAELA OLIVEIRA DA SILVA 1 11 73% 4 27% 
24 4292281110 NATHALIA CRISTINE DE SOUZA 1 13 87% 2 13% 
25 440281003 RENAN EDUARDO RONCON DAS NEVES 2 18 60% 12 40% 
26 429403161 RENATA BATISTA DE OLIVEIRA 2 20 67% 10 33% 
27 437667108 TATIANE ALEXANDRE 1 10 67% 5 33% 
28 429352839 TATIANE DA CRUZ VENTURA 2 19 63% 11 37% 
29 440224895 THAÍS GOMES CHAVES 2 17 57% 0 43% 
30 436847607 VITOR STROBE DA SILVA 2 11 37% 0 63% 

Nota:  Cada prova deveria ter sido realizada apenas uma vez, pelo aluno, mas não foi o que aconteceu.   A 
prova "A" deveria ser no início do ano e a prova "B" no término. Sendo que aplicada em dois momentos 
distintos, individualmente,  com duração de 100 minutos. O aluno só poderá iniciar a prova após o 
professor/administrador do sistema (aquele que possuir as informações e a senha de gerenciamento do 
software) validar suas informações, pois o programa bloqueia o avanço do aluno, solicitando a senha do 
administrador. Conforme sugestão da apostila "Numeros em Ação", a turma precisa ser dividida em dois 
grupos.Deve ser garantido um dia de aula dupla, para cada grupo realizar a sua avaliação.A instrução 
recomenda que o professor deve lembrar-se de deixar habilitada somente a avaliação do grupo do dia, 
planejando: Grupo A nas aulas 6 e 7  e Grupo B nas aulas 8 e 9.   Fonte: Apostila Números em Ação – Fase 
I-– FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica: 2005.                                                                        

figura 13 –  “Quadro 4” - - Gráfico produzido pela Avaliação B (2006) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

figura 14 –  “Quadro 5” - Arquivos produzidos pela avaliação eletrônica (2007) 

Avaliação Eletrônica 
Relatório por avaliação organizado por aluno 

Data: 7/8/2007 

Nome da escola: MARIA PASTANA MENATO PROFA   56,6% dos alunos erraram 

Diretoria de Ensino: MAUÁ    
Avaliações:   Avaliação A - 15 questões   

Avaliações Acertos Erros 
quantidade 

RA                           
(registro do 
aluno) 

Nome do aluno Finalizadas 
Prova A 

(nº / %) (nº / %) 



1 459776927 Adenilson Cordeiro De Almeida 2 15 50% 15 50% 

2 429364106 Alef Gomes Florenço Lima 1 10 67% 5 33% 

3 1000146789 Alexandre Luis Da Silva Nascimento 2 18 60% 12 40% 

4 492839219 Allan De Santana Amaral 2 18 60% 12 40% 

5 100770488-3 Amanda Alves 2 14 47% 16 53% 

6 42940661-7 Bruno Eduardo Bernardes Cabral 3 28 62% 17 38% 

7 1001350388 Bruno Freitas Novaes 3 18 40% 27 60% 

8 467934848 Danley Lopes Ferreira De Lima 1 3 20% 12 80% 

9 456948326 David De Souza Brito 2 9 30% 21 70% 

10 1001348333 Dayane De Araujo Da Silva 3 12 27% 33 73% 

11 45676825-7 Dayse Silva De Oliveira 1 0 0% 0 0% 

12 473508461 Denilson De França 3 21 47% 24 53% 

13 1003914822 Denise Barbosa Urbano 1 7 47% 8 53% 

14 1001349891 Everton Da Silva Dias 2 17 57% 13 43% 

15 49283077x Fefter Gabriel Bernardes Silva 1 6 40% 9 60% 

16 1001227670 Fernanda Cristina Alves De Souza 1 7 47% 7 47% 

17 473683052 Gabriel Berlamino 2 25 83% 4 13% 

18 1007699589 Gabriela Faustino Leite 2 9 30% 21 70% 

19 1000127540 Gabriele Campos Santos 3 32 71% 13 29% 

20 100132853x Gabrielle Cristina De Santana 1 6 40% 8 53% 

21 493971415 Guilherme Henrique Braga De Souza 1 6 40% 9 60% 

22 43884260-1 Guilherme Lopes Medina 1 8 53% 7 47% 

23 100463304x Igor Borges Soares 2 12 40% 18 60% 

24 47420859-X Ingrid Ferreira Balbino Dias 3 19 42% 26 58% 

25 467242008 Izabely Xavier Do Nascimento Santos 1 5 33% 10 67% 

26 492846352 Jaine Santana Silva 3 20 44% 25 56% 

27 45460262-5 Janderson Hilton Gomes Tomaz 2 13 43% 17 57% 

28 438906846 Janilson Alves Cunha 2 12 40% 18 60% 

29 45695980-4 Jaqueline Dos Santos Bispo 1 4 27% 11 73% 

30 1001328589 Jean Carlos Ferreira 2 9 30% 21 70% 

31 474223218 Joyce Cristina Ferreira 3 17 38% 28 62% 

32 428998823 Kaique Cardoso De Jesus 3 28 62% 17 38% 

33 473688773 Letícia Batista Dos Santos Silva 3 12 27% 18 40% 

34 1022019867 Manuel Francisco Gamas De Almeida 2 15 50% 15 50% 

35 491586255 Marcio Junior Da Silva 3 30 67% 15 33% 

36 42901464-8 Marcos De Melo Costa 3 32 71% 13 29% 

37 474231069 Maryne Tayná Pauloto Souza 3 26 58% 19 42% 

38 47423454x Matheus De Araujo Silva 3 21 47% 24 53% 

39 456297248 Mayara Costal Silva 1 11 73% 4 27% 

40 47406166-8 Michael César Gomes Pereira 2 17 57% 13 43% 

41 435845172 Murilo Ribeiro 2 14 47% 16 53% 

42 473327971 Nathalia Da Conceição Bento Silva 1 6 40% 9 60% 

43 1000986962 Raquel Alaminus De Lima 2 10 33% 20 67% 

44 473893927 Renan Gabriel Silva Barbosa 3 30 67% 15 33% 

45 456943146 Rodrigo Cavalcanti Borges 3 29 64% 16 36% 

46 492908722 Rodrigo Matheus Gomes Pereira 2 17 57% 13 43% 

47 474890417 Tamiris Oliveira Da Silva 1 8 53% 7 47% 

48 47631533-5 Tayná Conceição Silva 2 20 67% 10 33% 



49 48392364-3 Vinicius Henrique Bontempo De Souza 2 10 33% 18 60% 

50 100649490x Vinícius Silva Dos Santos 2 8 27% 22 73% 

51 473459279 Wesley Felipe Silva 2 21 70% 9 30% 

52 429289844 William Barbosa Leite Santana 2 10 33% 20 67% 

53 429293653 William Monteiro Vieira 3 17 38% 28 62% 
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legenda 

17,65% fizeram a mesma prova 3 vezes 
3 17 

apenas 8 dos 17 obtiveram > 50% 
9,09% fizeram a mesma prova 2 vezes 

2 22 
apenas 10 dos 22 obtiveram > 50% 
7,14% fizeram a prova apenas 1 vez  

1 14 
apenas 4 dos 14 obtiveram > 50% 

Apenas 1 aluna obteve 73% realizando a prova apenas uma vez (MAYARA COSTAL SILVA) 

Apenas 1 aluno obteve 83% após realizar a prova duas vezes (GABRIEL BERLAMINO) 
Nota:  Cada prova deveria ter sido realizada apenas uma vez, pelo aluno, mas não foi o que aconteceu.   A 
prova "A" deveria ser no início do ano e a prova "B" no término. Sendo que aplicada em dois momentos 
distintos, individualmente,  com duração de 100 minutos. O aluno só poderá iniciar a prova após o 
professor/administrador do sistema (aquele que possuir as informações e a senha de gerenciamento do 
software) validar suas informações, pois o programa bloqueia o avanço do aluno, solicitando a senha do 
administrador. Conforme sugestão da apostila "Numeros em Ação", a turma precisa ser dividida em dois 
grupos.Deve ser garantido um dia de aula dupla, para cada grupo realizar a sua avaliação.A instrução 
recomenda que o professor deve lembrar-se de deixar habilitada somente a avaliação do grupo do dia, 
planejando: Grupo A nas aulas 6 e 7  e Grupo B nas aulas 8 e 9.   Fonte: Apostila Números em Ação – Fase I-– 
FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica: 2005.                                                                        

 

 

 

 

figura 15 –  “Quadro 6” - Gráfico produzidos pela Avaliação A (2007) 



 

 

figura 16 –  “Quadro 7” - Arquivos produzidos pela avaliação eletrônica (2007) 

Avaliação Eletrônica 
Relatório por avaliação organizado por aluno 

Data:7/8/2007 a 16/09/2007           
Nome da escola: MARIA PASTANA MENATO PROFA    

      
Diretoria de Ensino: MAUÁ           
Avaliações: Avaliação B - 15 questões   61,3% alunos < 50% 

  
Acertos Erros 

n.º Registro / Matrícula / Aluno 
Data 

realização da 
Prova 

(nº / %) (nº / 

1 492839219 Allan De Santana Amaral 7/8/2007 12 80% 3 20% 
2 100770488-3 Amanda Alves 7/8/2007 5 33% 10 67% 
3 42940661-7 Bruno Eduardo Bernardes Cabral 7/8/2007 11 73% 4 27% 
4 1001350388 Bruno Freitas Novaes 9/8/2007 9 60% 6 40% 
5 1001348333 Dayane De Araujo Da Silva 7/9/2007 2 13% 13 87% 
6 45676825-7 Dayse Silva De Oliveira 16/8/2007 0 0% 0 0% 
7 473508461 Denilson De França 7/8/2007 5 33% 10 67% 
8 473683052 Gabriel Berlamino 14/9/2007 14 93% 1 7% 
9 1000127540 Gabriele Campos Santos 7/8/2007 9 60% 6 40% 

10 47420859-X Ingrid Ferreira Balbino Dias 7/8/2007 3 20% 12 80% 
11 492846352 Jaine Santana Silva 7/8/2007 5 33% 10 67% 
12 45460262-5 Janderson Hilton Gomes Tomaz 7/8/2007 2 13% 13 87% 
13 438906846 Janilson Alves Cunha 9/9/2007 6 40% 9 60% 
14 45695980-4 Jaqueline Dos Santos Bispo 7/8/2007 4 27% 11 73% 



15 1001328589 Jean Carlos Ferreira 7/8/2007 3 20% 12 80% 
16 474223218 Joyce Cristina Ferreira 7/8/2007 5 33% 10 67% 
17 428998823 Kaique Cardoso De Jesus 16/9/2007 10 67% 5 33% 
18 473688773 Letícia Batista dos Santos Silva 7/8/2007 4 27% 11 73% 
19 1022019867 Manuel Francisco Gamas De Almeida 16/8/2007 6 40% 9 60% 
20 491586255 Marcio Junior Da Silva 7/8/2007 8 53% 7 47% 
21 42901464-8 Marcos De Melo Costa 7/8/2007 10 67% 5 33% 
22 474231069 Maryne Tayná Pauloto Souza 9/8/2007 6 40% 9 60% 
23 47423454x Matheus De Araujo Silva 9/8/2007 7 47% 8 53% 
24 47406166-8 Michael César Gomes Pereira 7/9/2007 10 67% 5 33% 
25 473893927 Renan Gabriel Silva Barbosa 7/8/2007 7 47% 8 53% 
26 456943146 Rodrigo Cavalcanti Borges 9/8/2007 9 60% 6 40% 
27 492908722 Rodrigo Matheus Gomes Pereira 7/8/2007 9 60% 6 40% 
28 47631533-5 Tayná Conceição Silva 7/8/2007 12 80% 3 20% 
29 48392364-3 Vinicius Henrique Bontempo de Souza 7/8/2007 5 33% 10 67% 
30 100649490x Vinícius Silva Dos Santos 7/8/2007 2 13% 13 87% 
31 429293653 William Monteiro Vieira 7/8/2007 3 20% 12 80% 
Nota:  O sistema não exibiu a quantidade de vezes que o aluno fez a mesma prova.Exibiu entretanto que, as 
provas foram realizadas em dversos dias distintos:7/8/2007, 9/8/2007, 16/08/2007, 7/09/2009, 
9/09/2009,14/09/2009 e 16/09/2009. Tal procedimento, está em desacordo com as instruções da apostila. A 
prova "A" deveria ser no início do ano e a prova "B" no término. Sendo que aplicada em dois momentos 
distintos, individualmente,  com duração de 100 minutos. O aluno só poderá iniciar a prova após o 
professor/administrador do sistema (aquele que possuir as informações e a senha de gerenciamento do 
software) validar suas informações, pois o programa bloqueia o avanço do aluno, solicitando a senha do 
administrador. Conforme sugestão da apostila "Numeros em Ação", a turma precisa ser dividida em dois 
grupos.Deve ser garantido um dia de aula dupla, para cada grupo realizar a sua avaliação.A instrução 
recomenda que o professor deve lembrar-se de deixar habilitada somente a avaliação do grupo do dia, 
planejando: Grupo A nas aulas 6 e 7  e Grupo B nas aulas 8 e 9.   Fonte: Apostila Números em Ação – Fase I-– 
FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica: 2005.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 17 –  “Quadro 8” - Gráfico produzidos pela Avaliação B (2007) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 18 –  “Quadro 9” - Gráficos produzidos pelas Avaliação A e B (2006/2007) 



 

ANEXO 7 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO 



figura 19 –  Ficha de Acompanhamento do Aluno 

 

ANEXO 8   
QUESTÕES DA AVALIAÇÃO ELETRÔNICA DIAGNÓSTICA 

Questão 1 - Em uma calculadora, foi digitado o número 2586. Que operação deve ser 
feita para que no lugar do algarismo 8 apareça o algarismo 1, sem modificar os outros 
algarismos? 
 
 



Questão 
2 - Se em 3 pacotes temos um total de 15 figurinhas, quantas figurinhas teremos em 
12 pacotes? 
 
Questão 3 - Dona Rosália comprou 3 das 4 mercadorias mostradas abaixo e gastou 

exatamente R$80,50.  

 

  Tênis                     Camisa                  Sapato              Jaqueta 

 

 

  $35,70                 R$15,50                 R$22,60                R$29,30 

 

Dona Rosália não comprou 

(a) o tênis  (b) a camisa. 

        (c) sapato   (d) a jaqueta. 
 
 
Questão 4 - Em um jogo, vence aquele que, ao final da 3ª rodada, fizer 100 ou mais 
pontos. Analise as anotações do jogo, mostradas na tabela abaixo. Quem ganhou o 
jogo? 
 

Participante 1a rodada 2a rodada 3a rodada 

Guida Ganhou 53 Perdeu 27 Ganhou 67 

Rosa Ganhou 49 Ganhou 41 Perdeu 45 

Beto Ganhou 35 Ganhou 45 Ganhou 17 

Marcos Perdeu 17 Ganhou 63 Ganhou 67 
 

 

 

Questão 5 Júlio faz coleção de gibis. Dos 130 gibis que tem, 80 são nacionais. 
Dentre os estrangeiros, 15 são gibis japoneses. Quantos são os gibis estrangeiros da 
coleção de Júlio que não são japoneses? 
 



 
 
 
Questão 6 - Renato e Alexandre mediram o comprimento do quarto onde dormem. 
Renato disse que o comprimento do quarto equivale a 15 passos e Alexandre disse 
que equivale a 20 passos. Quanto ao tamanho dos passos de Renato e Alexandre, 
podemos afirmar que:  

(   ) o de Alexandre é maior que o de Renato;  
(   ) o de Renato é maior  que o  de  Alexandre;   
(   ) eles têm o  passo  do  mesmo  tamanho; e  
(   ) não é possível comparar o tamanho dos passos. 

 
 
Questão 7 - Um vendedor está fazendo o balanço das vendas de hoje. 
 

   6   bombons    7 barras de chocolate    24 balas   . . . ?.  .caixas de chicletes  
 

Foram vendidas 46 mercadorias. Quantas caixas de chicletes foram vendidas? 
(a) 6  (b) 7  (c) 8  (d) 9 

 
 
Questão 8 - Sílvia comprou um aparelho de som e pagou em dinheiro. Ela usou 2 
notas de 100 reais, 3 notas de 10 reais, 4 notas de 1 real e não recebeu troco. O 
preço que Sílvia pagou pelo som, em reais, foi: 

(a) 234  (b) 432  (c) 243  (d) 342 
 
Questão 9 - Josiane fez uma compra na padaria, no valor de R$6,30. Ela pagou com 
uma nota de 10 reais, uma nota de 1 real e 3 moedas de 10 centavos. Quanto 
Josiane recebeu de troco? 

(   ) 5 reais       (   )4 reais    
(   ) 5 reais e 70 centavos    (   )4 reais e 70 centavos 

 

Questão 10 - Ana vai fazer uma receita que leva 800 gramas de açúcar. Ana não tem 
balança para pesar os ingredientes, mas ela sabe que em uma xícara cabem, 
aproximadamente, 250 gramas de açúcar. Para conseguir a quantidade mais próxima 
de açúcar indicada na receita e usando a xícara como medida, Ana deve colocar:   

(a) 3 xícaras.  (b) 2 xícaras.   
(c) 4 xícaras.  (d) 1 xícara. 

 
 
Questão 11 - A carga máxima permitida em uma balsa é de 640kg. Qual é o maior 
número de pessoas com 70kg, em média, que podem ser transportadas juntas nessa 
balsa?   

(   ) 7  (   )8  (   ) 9  (   )10 
 
 
Questão 12 - Uma turma de 15 amigos está na fila da roda gigante em um parque de 
diversões. Na roda gigante, podem ir 4 pessoas em cada cadeira. Eles devem ocupar 
o menor número possível de cadeiras. Quantos amigos ocuparão a última cadeira 
destinada a esse grupo?     

(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   )4 
 



 
Questão 13 - O resultado da operação  1 098 + 987  está entre: 
 (   ) 1 000 e 1 500    (   ) 1 500 e 2 000       
 (   )2 000 e 2 200        (   )2 200 e 2 500 
 
 
Questão 14 - Na biblioteca da escola, as estantes são de dois tamanhos. Há 3 
estantes com 4 prateleiras para 50 livros em cada prateleira e há 2 estantes de 3 
prateleiras para 60 livros em cada prateleira. 
O número máximo de livros que podem ser colocados nas prateleiras dessa 
biblioteca é:  
 (   ) 122 (   ) 1220 (   ) 960 (   ) 9600 
 
 
Questão 15 - No supermercado, a seção de produtos de limpeza está fazendo uma 
promoção. Comprando duas caixas de sabão em pó, leve grátis um vidro de 
detergente. São 20 vidros de detergente. Quantas caixas de sabão em pó serão 
vendidas nessa promoção? 
(   ) 40  (   )30  (   )20  (   ) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9   
INTERPRETAÇÃO  E ANÁLISE  DOS DESCRITORES 

 



  
 

Questão 1 - Descritor – Reconhecer e utilizar características do SND1, tais como: 
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de utilizar o valor posicional como recurso de 
cálculo. Pelos índices INAF, atinge o nível 2 de letramento matemático. 
Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de utilizar o valor posicional como recurso de 
cálculo 

 

Prova A- Em uma calculadora, foi digitado o número 2586. Que operação deve ser 
feita para que no lugar do algarismo 8 apareça o algarismo 1, sem modificar os outros 
algarismos? 

O objetivo é fazer com que os alunos analisem e interpretem escritas numéricas, visando a 
agilização do cálculo para valor posicional. Segundo LERNER, D.2, é muito importante não 
esquecer que, nesta conta armada, o 8 não é apenas um 8: na verdade, ele ‘vale 80’, ou 8 
dezenas. Portanto, fazer com que no lugar do 8 apareça 1 é necessário subtrair 7 dezenas. Esse é 
o conceito que o aluno tem que ter em mente, na resolução de valor posicional nesta questão. Isso 
significa que tem que se aplicar o princípio do valor posicional conforme prevê o descritor 

corretamente. Entretanto, o descritor não mencionou na questão que o problema pode ser 
resolvido por tentativa e erro, numa situação autoverificadora, onde o  aluno pode confirmar   
diferentes estratégias de cálculo mental e estimado estabelecendo relações. 

 

                1000 + 1000 ............................................................               
            
2000 

                100 + 100 + 100+ 100+ 100 ...................................     
   500 

                10 + 10 + 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10  ......................                           
80 

                1 + 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 .............................................                               
6 

                                         2586 

                1000 + 1000 ............................................................                               2000 
                100 + 100 + 100+ 100+ 100 

................................... 
                10 + 10 + 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10  ......................(-70)                      10 
                            1 + 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 .............................................                            6 
                                         2516 

 

 

 

 

                                                 
1  SND – Abreviação de Sistema de Numeração Decimal 
2  LERNER, D. in A Aprendizagem e o Ensino da Matemática – Abordagens Atuais. 6º. Encontro Nacional 

de Intercâmbio e Atualização Educacional, organizado por "Novedades Educativas" - Argentina. 
Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo – FDE – DTI – GIP – Gerência de 
Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. 

 

2586 
-70 

2516 

2586 = 



Questão 2 

Descritor – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 

que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos.  

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
multiplicativo, que envolve a idéia de proporcionalidade. Pelos índices do INAF, atinge o 
nível 2 de letramento matemático. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
multiplicativo, que envolve a idéia de proporcionalidade.  

 
Prova A - Se em 3 pacotes temos um total de 15 figurinhas, quantas figurinhas 

teremos em 12 pacotes? 

Segundo LERNER D.1, objetivo da questão é o raciocínio proporcional. O raciocínio 

proporcional nasce quando se ensina a multiplicação, usando a idéia de correspondência e 

instigando na mente do aluno uma representação para a relação entre duas variáveis. Os  

conceitos que o aluno tem que ter em mente, são as idéias de correspondência e  comparação, 

não mencionadas pelo descritor. 
 

Ao nosso ver, uma condição não foi citada na questão: que cada pacote tem quantidades 

iguais de figurinhas. Será que isso já é sabido do aluno? E se o aluno pensar que os pacotes 

poderão não ter quantidades iguais, como poderia resolver?  
 

 

                                                 
1  LERNER, D. in A Aprendizagem e o Ensino da Matemática – Abordagens Atuais. 6º. Encontro 

Nacional de Intercâmbio e Atualização Educacional, organizado por "Novedades Educativas" - 
Argentina. Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo – FDE – DTI – GIP – Gerência 
de Informática Pedagógica. Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. 

3 pacotes  = 15 figurinhas 

3 pacotes  = 15 figurinhas 

3 pacotes  = 15 figurinhas 

3 pacotes  = 15 figurinhas 

               12 pacotes =  60 figurinhas 

 



 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 

que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de efetuar operações no campo aditivo, 
envolvendo quantias relacionadas à idéia de comparação, analisando informações apresentadas 
em forma de esquema. Atinge o nível 3 de letramento matemático, conforme índices do INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de efetuar operações no campo aditivo, 
envolvendo quantias relacionadas à idéia de comparação, analisando informações apresentadas 
em forma de esquema. 

 

Prova A - Dona Rosália comprou 3 das 4 mercadorias mostradas abaixo e gastou 

exatamente R$ 80,50.  Dona Rosália não comprou......................................... 

  Tênis                   Camisa                     Sapato                   Jaqueta 

 

         

R$35,70                  

R$15,50                  R$22,60                 R$29,30 

 
 

O objetivo da questão é trabalhar com estimativa de quantias, por arredondamento dos 

valores envolvendo números racionais, analisando esquemas, conjeturando e comparando. O fato 

de a atividade envolver valores em reais, em situações relacionadas com compra, propicia a 

ampliação da habilidade de calcular de maneira aproximada, de forma rápida, usando operação do 

campo aditivo, além de análise da situação apresentada em forma de esquemas.  Como os alunos 

foram treinados em aula trabalhando com situações do cotidiano, utilizando um supermercado 

virtual,  vivenciando estimativas e valores aproximados, poderão utilizar a mesma estratégia, 

arredondando os valores e obtendo um valor aproximado do valor, já descartando de início, a 

hipótese improvável. A nosso ver, segundo SEQUERRA, M. L.1, o descritor ficou incompleto, pois 

não apontou o principal ponto trabalhado com as crianças: o arredondamento. 
 

 

                                                 
1  SEQUERRA, M. L. Sequerra, Mirian Louise. Desarmando Contas. Cadernos da TV Escola. PCN na 

Escola Matemática 1 – p. 55 – MEC: 1998 



     

 
 
 

 

               R$35,00                  R$15,00                  R$22,00                 R$30,00 

 
 

        Arredondando valores: a resposta aproximada é 80. Depois, faz-se a conta para 
conferir a resposta. 

        
        
        
        

 

 

Questão 4 

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 

que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
aditivo que compreende mais de uma transformação: alterações positivas e negativas. Pelos 
índices do INAF, atinge o nível 3 de letramento matemático. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
aditivo que compreende mais de uma transformação: alterações positivas e negativas. 

 
Prova A - Em um jogo, vence aquele que, ao final da 3ª rodada, fizer 100 ou mais 

pontos. Analise as anotações do jogo, mostradas na tabela abaixo. Quem ganhou o jogo? 
 

Participante 1a rodada 2a rodada 3a rodada

Guida Ganhou 53 Perdeu 27 Ganhou 67

Rosa Ganhou 49 Ganhou 41 Perdeu 45

Beto Ganhou 35 Ganhou 45 Ganhou 17

Marcos Perdeu 17 Ganhou 63 Ganhou 67
 

De acordo com o texto ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: SIGNIFICADOS in  Projeto Números em 

Ação. Apostila Fase I: 20051, essas situações façam parte do campo aditivo, elas evidenciam níveis 

diferentes de complexidade, envolvendo quantias relacionadas à idéia de comparação, analisando 

informações apresentadas em forma de esquema. O texto menciona desenvolvimento do trabalho 

conjunto dos problemas com adição e subtração,  baseado no fato de que eles compõem uma 

mesma família, ou seja, há estreitas conexões entre situações aditivas e subtrativas. 

Assim, conforme o texto ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: SIGNIFICADOS, dentre as situações que 

envolvem adição e subtração podem-se destacar as idéias de:  

                                                 
1  ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: SIGNIFICADOS in  Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. 

Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo – FDE – DTI – GIP – Gerência de 
Informática Pedagógica.  (Extraído dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática. 
Operações com Números Naturais)  

 



     

 
 
 

 

 1. Combinação de dois estados para obter um terceiro, mais 

comumente identificada como ação de “juntar”. Exemplo: Em uma classe há 15 meninos e 13 

meninas. Quantas crianças há nessa classe?;  

2. Transformação, ou seja, alteração de um estado inicial a noção positiva 

ou negativa. 1ºExemplo: Paulo tinha 20 figurinhas. Ele ganhou 15 figurinhas num jogo. Quantas 

figurinhas ele tem agora? (transformação positiva). 2º Exemplo:  Pedro tinha 37 figurinhas. Ele 

perdeu 12 num jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? (transformação negativa);  

3. Comparação. Exemplo: No final de um jogo, Paulo e Carlos conferiram 

suas figurinhas. Paulo tinha 20 e Carlos tinha 10 a mais que Paulo. Quantas eram as figurinhas de 

Carlos?;  e, 

4. Compreensão para mais de uma transformação (positiva ou negativa). 

Exemplo: No início de uma partida, Ricardo tinha um certo número de pontos. No decorrer do jogo 

ele perdeu 20 pontos e ganhou 7 pontos. O que aconteceu com seus pontos no final do jogo? 

No caso da questão em análise, o objetivo é compreender a existência de mais de uma 

transformação, numa situação-problema do campo aditivo, entender o significado da operação e ao 

mesmo tempo,  interpretar uma tabela. 

  

Participante 1a rodada 2a rodada 3a rodada explicaçãoresultado

Guida Ganhou 53 Perdeu 27 Ganhou 67 53-27+67 94 
Rosa Ganhou 49 Ganhou 41 Perdeu 45 49+41-45 44 

Beto Ganhou 35 Ganhou 45 Ganhou 17 35+45+17 98 
Marcos Perdeu 17 Ganhou 63 Ganhou 67 63+67-17 112 

 

 

 

 

 



     

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5  

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 

que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 

aditivo, que envolve mais de uma transformação (positiva e negativa). Pelos índices do INAF, 

atinge o nível 3 de letramento matemático. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 

aditivo, que envolve mais de uma transformação (positiva e negativa).  
 

Prova A - Júlio faz coleção de gibis. Dos 130 gibis que tem, 80 são nacionais. Dentre 

os estrangeiros, 15 são gibis japoneses. Quantos são os gibis estrangeiros da coleção de 

Júlio que não são japoneses? 

O desenvolvimento da investigação na área da Didática da Matemática traz referências para 

o tratamento das operações. Nesse sentido, o Vídeo Inventado Estratégia de Cálculo1, trata de 

diferentes estratégias utilizadas para resolver uma situação, mostrando procedimentos. Os 

problemas de adição e subtração, devem ser desenvolvidos concomitantemente na construção do 

significado dos números naturais. No caso da subtração, o maior desafio é explicar o significado do 

‘empresta 1’. Antes de aprenderem a conta armada, as crianças devem lidar com diversas 

                                                 
1  INVENTADO ESTRATÉGIA DE CÁLCULO – Direção: Eduardo N 
unes e Alberto Salvá; Série PCN na Escola/Matemática; Duração 14’11”; TV Escola/MEC, Brasil, 1999 
 
 



     

 
 
 

 

 situações e esboçar o que sabem por esquemas. Uma das idéias é pedir para elas 

decomporem o número 130 em grupos de 10. O objetivo da questão é interpretar o texto de uma 

situação-problema do campo aditivo, entendendo o significado da operação, fazendo  duas 

transformações negativas (duas subtrações) 

 

 
 

Questão 6 

Descritor – Utilizar procedimentos de cálculo mental exato ou aproximado, estimado 
ou não, por meio de estratégias pessoais. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de comparar grandezas de mesma natureza, que 
utilizam unidades de medida não-convencionais, fazendo uso de estimativa. Atinge o nível 2 de 
letramento matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de comparar grandezas de mesma natureza, que 
utilizam unidades de medida não-convencionais, fazendo uso de estimativa. 

 
Prova A - Renato e Alexandre mediram o comprimento do quarto onde dormem. 

Renato disse que o comprimento do quarto equivale a 15 passos e Alexandre disse que 
equivale a 20 passos. Quanto ao tamanho dos passos de Renato e Alexandre, podemos 
afirmar que: (   ) o de Alexandre é maior que o de Renato; (   ) o de Renato é maior  que o  
de  Alexandre;  (   ) eles têm o  passo  do  mesmo  tamanho; e (   ) não é possível comparar 
o tamanho dos passos. 

 
No dia-a-dia é necessário usar diversos tipos de medidas. A atividade proposta propõe que 

os alunos imaginem instrumentos de medida não convencionais, utilizando estimativa. Além disso, 

ao fazerem cálculos com números aproximados e unidades não convencionais, os alunos 

exercitarão a interpretação matemática, a comparação das medições feitas e o controle dos 

resultados que obtêm, verificando sua adequação à situação, pois se  as unidades utilizadas para 

medir uma mesma coisa são diferentes, os números que encontrarão serão também distintos. De 

acordo com Apostila Números em Ação1: 

                                                 
1  Projeto Números em Ação. Apostila Fase I: 2005. Secretaria de Estado da Educação do Estado d 
e São Paulo – FDE – DTI – GIP – Gerência de Informática Pedagógica.  (Extraído dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Matemática. Operações com Números Naturais) 
 



     

 
 
 

 

 “[...] a construção de representações, por exemplo, saber que comprimentos de 10 ou 30 

centímetros podem ser visualizados em uma régua, ajudará os alunos a raciocinarem 

proporcionalmente, por meio do estabelecimento de relação entre as unidades de medidas 

utilizadas.”  (Apostila Números em Ação, p. 69)  

 

 

 
 
 
Questão 7 
Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 
que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
aditivo, que envolve mais de uma transformação (positiva e negativa). Atinge o nível 2 de 
letramento matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
aditivo, que envolve mais de uma transformação (positiva e negativa).  

 
Prova A - Um vendedor está fazendo o balanço das vendas de hoje. 
   6   bombons    7 barras de chocolate    24 balas   . . . ?.  .caixas de chicletes  
 

Foram vendidas 46 mercadorias. Quantas caixas de chicletes foram vendidas? 
(a) 6  (b) 7  (c) 8  (d) 9 

Os problemas de adição e subtração, devem ser desenvolvidos concomitantemente na 

construção do significado dos números naturais. O  maior desafio é explicar o significado do 

‘empresta 1’, no caso da subtração. O objetivo da questão é interpretar o texto de uma situação-

problema do campo aditivo, entendendo o significado das operações, fazendo  duas 

transformações, uma positiva e outra negativa, associando os valores que serão somados em 

separado do valor que será subtraído. O problema envolve entendimento por meio de esquemas. 

 



     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 8  

Descritor – Reconhecer e utilizar características do SND, tais como: agrupamentos e 

trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de utilizar o valor posicional como recurso de cálculo, 

para resolver situações de compra e venda com cédulas e moedas. Atinge o nível 2 de letramento 

matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de utilizar o valor posicional como recurso de 

cálculo, para resolver situações de compra e venda com cédulas e moedas. 

 

Prova A - Sílvia comprou um aparelho de som e pagou em dinheiro. Ela usou 2 notas 

de 100 reais, 3 notas de 10 reais, 4 notas de 1 real e não recebeu troco. O preço que Sílvia 

pagou pelo som, em reais, foi: 

(a) 234  (b) 432  (c) 243  (d) 342 

 

O objetivo da questão é trabalhar valor posicional do SND1, envolvendo situação de compra, 

agrupando valores no campo aditivo. O fato de a atividade envolver situação relacionada com 

compra, propicia a ampliação da habilidade de calcular de forma rápida, pois os alunos foram 

treinados em aula trabalhando com situações do cotidiano, utilizando um supermercado virtual e 

                                                 
1  SND - Sistema De Numeração Decimal 



     

 
 
 

 

 um caixa bancário eletrônico. No supermercado recebiam um valor “X” para gastarem e no 

caixa eletrônico faziam saques com cédulas determinadas pelo professor.  

 

 



     

 
 
 

 

 Questão 9 

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 
diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 
que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de facilitar o troco em uma situação de compra e 
venda. Atinge o nível 2 de letramento matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de facilitar o troco em uma situação de compra e 
venda. 

 
Prova A 
Josiane fez uma compra na padaria, no valor de R$6,30. Ela pagou com uma nota de 

10 reais, uma nota de 1 real e 3 moedas de 10 centavos. Quanto Josiane recebeu de 
troco? 

(   ) 5 reais   (   )4 reais   (   ) 5 reais e 70 centavos    (   )4 reais e 70 centavos 
 

O  desafio consiste em relacionar o problema com uma situação do cotidiano, de facilitação 

de troco, envolvendo número decimal. O objetivo da questão é interpretar o texto de uma situação-

problema do campo aditivo, entendendo o significado das operações, fazendo  duas 

transformações, uma positiva e outra negativa, associando os valores que serão somados em 

separado do valor que será subtraído e com aplicação do valor posicional. O problema envolve 

interpretação de texto. Ao nosso ver, o descritor está incompleto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 
 

 

 Questão 10 

Descritor – Utilizar procedimentos de cálculo mental exato ou aproximado, estimado 
ou não, por meio de estratégias pessoais. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de utilizar estratégias de cálculo estimado, usando 
unidades de medida não-convencionais. Atinge o nível 2 de letramento matemático, conforme 
INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de utilizar estratégias de cálculo estimado, 
usando unidades de medida não-convencionais. 

 
Prova - Ana vai fazer uma receita que leva 800 gramas de açúcar. Ana não tem 

balança para pesar os ingredientes, mas ela sabe que em uma xícara cabem, 
aproximadamente, 250 gramas de açúcar. Para conseguir a quantidade mais próxima de 
açúcar indicada na receita e usando a xícara como medida, Ana deve colocar:  (a) 3 
xícaras.  (b) 2 xícaras.  (c) 4 xícaras.  (d) 1 xícara. 

 
O objetivo da questão é trabalhar com estimativa de quantias, por aproximação dos valores, 

presumindo, comparando e utilizando raciocínio proporcional utilizando campo aditivo  ou do campo 
multiplicativo. Ao nosso ver, o descritor está incompleto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 
 

 

 Questão 11 

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 

diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 

que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de fazer cálculos aproximados que envolvem 
multiplicações e divisões de números naturais. Atinge o nível 3 de letramento matemático, 
conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de fazer cálculos aproximados que envolvem 
multiplicações e divisões de números naturais. 

 

Prova - A carga máxima permitida em uma balsa é de 640kg. Qual é o maior número 

de pessoas com 70kg, em média, que podem ser transportadas juntas nessa balsa? 

 (   ) 7  (   )8  (   ) 9  (   )10 

NUNES, TEREZINHA1, em entrevista à Revista Nova Escola, explica porque se ensina que a 

multiplicação é a adição repetida: “As pessoas (professores inclusive) pensam assim. Receberam a 

informação e passam para a frente, perpetuando uma idéia insuficiente. Para multiplicar você pode, 

sim, somar parcelas iguais, mas o conceito vai muito além.” Mais adiante, torna a dizer: “Por esse 

motivo, acredito que o ideal é trabalhar adição e subtração ao mesmo tempo. Multiplicação e 

divisão também. Estudos recentes mostram que dessa maneira o raciocínio da criança se 

desenvolve mais, porque ela não sabe de antemão o que o professor espera que ela faça.” 

Assim, o objetivo da questão é trabalhar com os diferentes significados das operações 

multiplicação e divisão, pois, tanto uma como outra podem solucionar a questão em pauta, além da 

idéia de adição. Trata ainda a questão de cálculo com valor aproximado, que envolve a noção de 

proporcionalidade e também a situação associada à multiplicação comparativa. O descritor não 

contemplou todas as possibilidades do  aprendizado. 

 

 

 

 

 

                                                 
1  NUNES,  TEREZINHA. É hora de ensinar proporção – Entrevista com Terezinha Nunes. Disponível em: 

http://novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/161_abr03/html/falamestre. Acesso em 27.09.2006 



     

 
 
 

 

 Questão 12 

Descritor – Utilizar procedimentos de cálculo mental exato ou aproximado, estimado 
ou não, por meio de estratégias pessoais. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de, nos cálculos necessários para resolver uma 
situação-problema de divisão, estabelecer relações entre o resto e o divisor. Atinge o nível 3 de 
letramento matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de, nos cálculos necessários para resolver uma 
situação-problema de divisão, estabelecer relações entre o resto e o divisor. 

 
Prova A 
Uma turma de 15 amigos está na fila da roda gigante em um parque de diversões. Na 

roda gigante, podem ir 4 pessoas em cada cadeira. Eles devem ocupar o menor número 
possível de cadeiras. Quantos amigos ocuparão a última cadeira destinada a esse grupo?    
(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   )4 

 

Assim, o objetivo da questão é trabalhar com os diferentes significados das operações 

multiplicação e divisão, pois, tanto uma como outra podem solucionar a questão em pauta, além da 

idéia de subtração e até a adição. Trata ainda a questão de cálculo com valor aproximado, que 

envolve a noção de agrupamento e resto/divisor. O descritor não contemplou todas as 

possibilidades, apenas a mais convencional. As estratégias pessoais, permitem que a criança se 

aproxime do algoritmo convencional de maneira significativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 13 

Descritor – Utilizar procedimentos de cálculo mental exato ou aproximado, estimado 
ou não, por meio de estratégias pessoais. 



     

 
 
 

 

 Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de fazer cálculos aproximados, envolvendo 
adições de números naturais. Atinge o nível 2 de letramento matemático, conforme INAF. 

Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de fazer cálculos aproximados, envolvendo 
adições de números naturais. 

 
Prova - O resultado da operação  1 098 + 987  está entre: 
(   ) 1 000 e 1 500    (   ) 1 500 e 2 000      (   )2 000 e 2 200     (   )2 200 e 2 500 
 

Geralmente quando perguntamos a uma criança, o que significa o ‘vai 1’, ela responde que 

não sabe, ou então que aprendeu desse jeito.  

Na maioria das vezes, as contas são ensinadas como técnicas, ou seja, como uma série de 

ações repetidas, que levam  ao resultado esperado. E essas ações são aplicadas sem que se saiba 

seu significado, sem que se saiba o porquê de cada etapa.  Além disso, com freqüência o ensino 

da conta armada se confunde com a própria operação a que se relaciona. Ouvimos dizer que 

“aquele aluno já sabe somar”, porque ele saber fazer uma conta de adição. A operação de adição é 

um conteúdo bem mais amplo e complexo, que envolve várias ações e várias idéias, não apenas 

uma técnica de cálculo. Então é comum encontrarmos crianças resolvendo uma adição da seguinte 

forma: 

 

Se quisermos que os alunos tenham contato com o algoritmo, como uma série de passos 

significativos, é importante dar-lhes tempo para experimentar outras estratégias, trocar 

experiências com seus colegas e até ‘inventar’ formas de calcular, antes de aprender o algoritmo. A 

busca de estratégias pessoais de realização do cálculo envolve diversos que são fundamentais 

para compreensão da conta armada. 
 

O objetivo da questão é trabalhar com estimativa de quantias, por aproximação dos valores 

envolvendo campo aditivo, analisando e comparando, por meio de representação esquemática do 

enunciado da questão. 

 
 

 

 

Questão 14 

Descritor – Utilizar procedimentos de cálculo mental exato ou aproximado, estimado 
ou não, por meio de estratégias pessoais. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de fazer cálculos exatos, envolvendo multiplicações 
e adições de números naturais. Atinge o nível 3 de letramento matemático, conforme INAF. 



     

 
 
 

 

 Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de fazer cálculos exatos, envolvendo 
multiplicações e adições de números naturais. 

 
Prova - Na biblioteca da escola, as estantes são de dois tamanhos. Há 3 estantes 

com 4 prateleiras para 50 livros em cada prateleira e há 2 estantes de 3 prateleiras para 60 
livros em cada prateleira. 

O número máximo de livros que podem ser colocados nas prateleiras dessa biblioteca 
é: (   ) 122 (   ) 1220 (   ) 960 (   ) 9600 

 

O raciocínio multiplicativo envolve muitos aspectos. Este problema envolve a idéia de 

combinação – são tantos livros para cada prateleira. O objetivo é trabalhar com cálculo exato, 

combinando e juntando os semelhantes, utilizando multiplicação e adição. Mas o aluno poderia 

simplesmente utilizar outra estratégia. Segundo DEUS, J.F.P  E TAHAN, S.P.1, o importante é 

que o aluno saiba reconhecer se a multiplicação é, ou não, o recurso mais adequado para a 

resolução de um problema.  

 

 

 

Questão 15 

Descritor  – Resolver situações-problema que envolvam os significados das 
diferentes operações, com números naturais e racionais, apresentados inclusive por textos 
que incluam esquemas, listas, tabelas ou gráficos. 

Acerto: O aluno demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do campo 
multiplicativo, que envolve a idéia de proporcionalidade. Atinge o nível 3 de letramento 
matemático, conforme INAF. 

                                                 
1  DEUS, J.F.P  E TAHAN, S.P. A NATUREZA DA MULTIPLICAÇÃO.. Brasília: MEC. SED. Cadernos da 

TV Escola. PCN na Escola - Matemática, vol 2. Brasília, 1998. 
 
 



     

 
 
 

 

 Erro: O aluno não demonstrou ser capaz de resolver uma situação-problema do 
campo multiplicativo, que envolve a idéia de proporcionalidade.  

 
Prova - No supermercado, a seção de produtos de limpeza está fazendo uma 

promoção. Comprando duas caixas de sabão em pó, leve grátis um vidro de detergente. 
São 20 vidros de detergente. Quantas caixas de sabão em pó serão vendidas nessa 
promoção? 

(   ) 40  (   )30  (   )20  (   ) 10 
 
Neste problema está presente a noção de proporcionalidade: 1 está para 2, enquanto 20 está 

para... Quando esse tipo de problema é apresentado aos alunos desde as séries iniciais, eles 
aprendem a realizar associações importantes entre a multiplicação e a divisão. O objetivo da 
questão proposta é a resolução de situação problema do campo multiplicativo, envolvendo a noção 
de proporcionalidade.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   ANEXO 10   

NÍVEIS DE ALFABETISMO MATEMÁTICO DETERMINADOS PELO INAF 
figura 20 –  Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional1 

INAF 
2º  INDICADOR NACIONAL DE ALFABETISMO FUNCIONAL  

                                                 
1 Fonte:  INAF - Indicador Nacional de A lfabetismo Funcional (iniciativa do Instituto Paulo Montenegro e da 
ONG Ação Educativa). INAF 2002. S.Paulo: Global:Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: 
Instituto Paulo Montenegro, 2004. 
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[AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA] 

aplicada em brasileiros entre 15 a 64 anos   
DEZEMBRO 2002 

 

 

HABILIDADE MATEMÁTICA: capacidade de mobilização de conhecimentos associados à 
quantificação, à ordenação, à orientação, e a suas relações, operações e representações, na 
realização de tarefas ou na resolução de situações-problema.  

Entrevistador 

� propôs situações de leitura, análise e cálculo  
� recorreu à manipulação de suportes conhecidos da população em 

geral, tais como calendário, cédulas e moedas, folhetos de propaganda, 
jornal, mapa, e aparelhos de medida  

Entrevistado 
� para executar as tarefas, lançou mão de recursos à sua 

disposição durante a entrevista (lápis, papel, calculadora) 
 

         Resultados:             analfabetismo matemático  ............................... 3% 
         Resultados:           alfabetismo matemático – nível 1.....................32% 

                alfabetismo matemático – nível 2 ....................44% 
                alfabetismo matemático – nível 3 ....................21% 

Legenda: 
 

1.analfabetismo matemático ���� Não domina habilidades matemáticas mais simples, como 

ler o preço de um produto em um anúncio ou anotar um número de telefone ditado. 

2.alfabetismo matemático – nível 1 ���� acertam as tarefas de leitura de números de uso 

freqüente em contextos específicos: preços, horários, números de telefone, instrumentos de 

medidas simples (relógio, fita métrica). 

3.alfabetismo matemático – nível 2 ���� domina completamente a leitura de números naturais 

e são capazes de ler e comparar números decimais que se refiram a preços, contar dinheiro e fazer 
troco. Resolvem situações envolvendo operações de adição e subtração, com valores em dinheiro, 
e mesmo situações que recaiam em uma multiplicação, quando não conjugada com outras 
operações. A maioria recorre à calculadora. É capaz de identificar a existência de relação 
proporcional direta entre preço e quantidade, e de relação proporcional inversa entre número de 

prestações e o valor da prestação. 

4. alfabetismo matemático – nível 3 ���� Tem  capacidade de adotar e controlar uma 

estratégia na resolução de problemas que demandam a execução de uma série de operações. 
Demonstra familiaridade com representações: mapas, tabelas e gráficos.                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 




