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“E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

É tão bonito quando a gente pisa firme 
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração...” 
 

Gonzaguinha (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 
NEIVA, Sonia Maria de Sousa Fabricio. O laptop educacional em sala de aula: práticas 
pedagógicas construídas. 2013. 287f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Esta tese teve o objetivo de investigar as práticas pedagógicas com o uso do laptop 

educacional em sala de aula, tendo em vista a implantação do Projeto Um Computador por 

Aluno (UCA). A pesquisa teve como local o Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday em Palmas (TO). O referencial teórico trata da contextualização da sociedade do 

conhecimento e das políticas educativas voltadas para inserção das tecnologias nas escolas. 

Investigamos as práticas pedagógicas associadas ao uso das tecnologias, sua articulação 

com o currículo e a metodologia de projetos, tendo como suporte Boaventura de Sousa 

Santos, Toffler, Dowbor, Hargreaves, Burbules, Mattelart, Fuks, Chauí, Almeida, Moraes, 

Pacheco, Apple, Silva, Gimeno Sacristán, Costa, Monteiro e Loureiro, Batista, Cuban, 

Dewey, Schön, Goodson, Hernández, Prado, Freire, Papert, Almeida e Valente, 

Cappelletti, Esteban, entre outros. Os aportes teórico-metodológicos fundamentaram-se 

nos princípios da investigação qualitativa apoiados na pesquisa interpretativa de Erickson 

(1984, 1986, 1989). Os dados foram coletados das seguintes fontes: documentos 

relacionados ao Projeto UCA, projeto político-pedagógico, diário de campo, entrevistas, 

grupo focal e questionários. Os sujeitos da pesquisa foram alunos, pais, professores, 

gestores e formadora do projeto Formação Brasil-UCA no colégio. Este estudo mostra que 

a escola convivia com algumas ações diferenciadas e práticas convencionais ao mesmo 

tempo. Os pais apontaram que seus filhos se tornaram mais autônomos. Apesar de 

favoráveis à inserção do laptop no espaço escolar, os pais tiveram um olhar cauteloso sobre 

as alterações que o computador provoca na prática pedagógica e afirmaram que não houve 

mudança na relação pais-escola. Os gestores deixaram transparecer a concepção de as 

tecnologias serem adereço, apêndice do processo de ensino e aprendizagem. Os alunos 

reconheceram que a aula era mais interessante. Podem explorar muitas ferramentas. 

Aprendem melhor e de um jeito diferente. A visão docente sobre o uso do laptop 

educacional em sala de aula é condicionada à apropriação tecnológica, ao apoio técnico-

pedagógico e à influência da formação inicial. No quinto e sexto anos do Dom Alano 

Marie Du Noday, o estudo revelou que duas professoras  criavam brechas, davam novo 

significado ao que faziam, quando incorporavam o trabalho cooperativo, o diálogo e a 



 

 

reflexão à prática pedagógica, estabelecendo melhoria na relação professor-aluno e aluno-

aluno. Essas duas docentes tinham o aluno como centro do processo de ensino e 

aprendizagem. Entre outros professores do Dom Alano Marie Du Noday, com os quais 

também houve abordagem sobre o assunto estudado, foi possível verificar que eles 

caminhavam rumo a uma prática reflexiva, mas as atividades desses docentes envolvendo 

o laptop ainda não tinham o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Em 

muitos casos, o uso do computador reforçava ações realizadas com lápis e papel.  Por fim, 

considera-se que as respostas são provisórias e concernentes ao momento pesquisado.  

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Laptop educacional. Curriculum. 

                           Tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NEIVA, Sonia Maria de Sousa Fabricio. The educacional laptop in the classroom: 
pedagogical practices built. 2013. 287f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

This research aimed to investigate the teaching practices that occur with the use of 

educational laptop in the classroom, in order to implantation the Project One Computer per 

Student (UCA). The research took place at the State School Dom Alano Marie Du Noday 

Palmas (Tocantins, Brazil). The theoretical reference adopted treats the context of the 

knowledge society, education policies aimed to insertion of technology in schools, 

pedagogical practices through the use of technology and its articulation with the 

curriculum and project methodology, supported by Boaventura de Sousa Santos, Toffler, 

Dowbor , Hargreaves, Burbules, Mattelart, Fuks, Chauí, Almeida, Moraes, Pacheco, 

Apple, Silva, Gimeno Sacristán, Costa Monteiro and Loureiro, Batista, Cuban, Dewey, 

Schön, Goodson, Hernández, Prado, Freire, Papert, Almeida and Valente, Cappelletti, 

Esteban, among others. The theoretical-methodological principles are based on qualitative 

research supported in interpretive research of Erickson (1984, 1986, 1989). The data were 

collected from the following sources: documents related to UCA Project, Political-

Pedagogical Project, field diary, interviews, focal group and questionnaires. The research 

subjects were students, parents, teachers, project managers and Training Brazil-UCA 

trainer at school. This study shows that the school lived with some different actions and 

conventional practices in the same time. The parents indicated that their children became 

more autonomous. Despite favorable to the insertion of the laptop at the school, parents 

had a wary eye about the changes that the computer causes in teaching practice, and they 

said that there was no change in the relationship between parents and the school. Managers 

betray the conception of the technologies being adornment, teaching and learning 

appendage. The students recognize that the class is more interesting. They can explore 

many tools. They learn better and in a different way. The teachers’ conceptions about the 

education laptop use in class is conditioned to technological appropriation, the technical-

pedagogical support and influence of initial training. In the fifth and sixth years of the Dom 

Alano Marie Du Noday, the study revealed that two women teachers created loopholes. 

They gave new meaning to what they did when incorporated cooperative work, dialogue 



 

 

and reflection on teaching practice, establishing improvement in the teacher-student and 

student-student relationship.  Those two women teachers had the student how the center 

teaching and learning process. Among other teachers of the Dom Alano Marie Du Noday, 

with whom there was also approach on the subject studied, it was verified that they walked 

toward a reflective practice, but the those teachers’ activities involving the laptop had not 

student how center of the process of teaching and learning. In many cases, the use of 

computer reinforces actions carried out with pencil and paper. Finally, it is considered that 

the answers are provisional and concerning the researched moment.  

 

Keywords: Pedagogical practices. Educational laptop. Curriculum. Information   

technologies and communication.  
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INTRODUÇÃO 

CAMINHOS PERCORRIDOS: MINHA TRAJETÓRIA 

 

Eu nasci no celeiro da arte/No berço mineiro/ Sou do campo, da serra/ Onde impera 
o minério de ferro/[...]Meu caminho primeiro/Vem brotar dessa fonte/ Sou do seio de 
Minas/ Nesse estado um diamante (FERNANDES, 2010). 

Paula Fernandes 

 

A epígrafe retrata minhas origens, minha identidade e minha história. Quando era 

criança, gostava de saber o porquê das coisas. Sempre fazia uma pergunta a meus pais, e 

eles, com toda a paciência, iam respondendo. E, a cada nova resposta, eu formulava outra 

pergunta. Hoje me vejo na condição de meus pais buscando respostas, o porquê de tudo: 

coisas, fatos, fenômenos, atitudes. E recordo a atitude de meu pai, que, muito detalhista e 

criterioso, encontrava textos, histórias e músicas para ilustrar as respostas às minhas 

perguntas. 

Esse é o motivo de iniciar com trechos da música “Seio de Minas”, que, em minha 

visão e numa linguagem metafórica, traduz a minha vivência, embates, desafios e 

conquistas em relação ao tema investigado. Tomei o objeto de pesquisa como algo a ser 

lapidado, decifrado, compreendido, traduzido, partindo de quem está com a mão na massa, 

no chão da escola. Respeitei a identidade e o modo como cada um se situa e as condições 

que lhe são dadas, focando o todo e compreendendo que ele é constituído por partes que o 

tornam um todo, cada qual com suas especificidades. Esse todo em estado bruto tem um 

sentido e significado e, quando tomado como objeto de análise, revela as interfaces e as 

particularidades impregnadas em sua constituição. 

Entendo que a escola é um “estado-diamante” diante da riqueza de acontecimentos 

e possibilidades de lapidar o ser humano, para que ele possa Ser Mais (FREIRE, 2005), e 

isso se faz pela emancipação, conquista por meio do exercício da autonomia, permeada de  

relação dialógica,  coautoria e  construção do conhecimento. Por essa razão, interessei-me 

em investigar as práticas pedagógicas com o uso do laptop educacional em sala de aula. 

Refletir sobre a nossa história pessoal e trajetória profissional é uma tarefa não tão 

fácil, porque é preciso associar as etapas: umas mais difíceis de decifrar, outras apagadas; 

umas incompreendidas, outras lúcidas. Mas, à medida que se consegue configurar essas 
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construções do universo social vivido, é que podemos analisar as contribuições dos 

processos educativos em suas diferenciadas concepções – conservadoras ou críticas –, os 

conteúdos e as formas das histórias arquitetadas e contadas nas interações sociais, com 

objetivos de construção de ideários das sociedades humanas. 

É necessário que assumamos o processo de ação-reflexão-ação, que 

necessariamente exige compreensão do que venha a ser experiência e reflexão, bem como 

sua repercussão na nossa trajetória de formação pessoal/profissional. Por isso me apoio na 

seguinte concepção: “Experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2004, p.116). Nesse 

aspecto, o “sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como 

uma superfície sensível que é afetada de algum modo por aquilo que acontece, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixam alguns vestígios, alguns efeitos” 

(LARROSA, 2004, p. 123). É válido ainda ressaltar: 

Reflexão (ou “reflectere”) significa virar ou “dar a volta”, “voltar para 
trás” e, também, “jogar ou lançar para trás”. O autoconhecimento, pois, 
aparece como algo análogo à percepção que a pessoa tem de sua própria 
imagem na medida em que pode receber a luz que foi lançada para trás de 
um espelho. Para que o autoconhecimento seja possível, então, se requer 
certa exteriorização e objetivação da própria imagem, um algo exterior, 
convertido em objeto, na qual a pessoa possa se ver a si mesma 
(LARROSA, 2004, p.59). 

 
Nessa perspectiva, os cursos realizados durante a minha trajetória profissional 

mostraram que a escola precisa compreender o fato de não ser possível ignorar que as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão presentes no cotidiano das pessoas. 

Isso exige que a escola repense seu papel social e, ao mesmo tempo, compreenda as novas 

relações que se estabelecem em face das formas de articulação com o conhecimento para 

construção do currículo que as incorpora. 

Quando atuei no programa Um Salto para o Futuro, do Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação a Distância (MEC/Seed), numa turma com 38 professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, pude vivenciar uma primeira experiência quanto à 

utilização das tecnologias. Todas as noites a turma se reunia para assistir ao programa da 

TV Escola; em seguida, realizava-se a leitura do tema em evidência. Posteriormente, pude 

atuar no Programa de Capacitação de Professores (Procap).1 Analisando a minha 

                                                           
1 Instituído no Estado de Minas Gerais, em 1997, que teve como área de abrangência todo o território 
mineiro, beneficiando todas as escolas públicas estaduais e municipais que ofereciam o ciclo de quatro anos 
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participação nesses programas, vejo quanto as tecnologias evoluíram e o sonho se torna 

realidade; o computador chega às escolas por meio dos laboratórios de informática. No 

entanto esse uso não propiciava a inclusão, visto que era utilizado em momentos pontuais e 

não havia um computador para cada aluno. 

Em 2004, ingressei na Universidade Federal do Tocantins (UFT) como professora 

assistente do curso de Pedagogia. Em 2007 e 2008, participei do Curso de Especialização 

em Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores em parceria com 

UFT/MEC/Undime e atuei como coordenadora do Projeto Vivencial, oferecido na 

modalidade à distância. Nessa caminhada, percebi o diálogo entre aluno e professor como 

elemento essencial. Em termos sociológicos,  

o trabalho modifica profundamente a identidade do trabalhador: o ser 
humano torna-se aquilo que ele faz. O agir, quer dizer, a práxis, deixa 
então de ser uma simples categoria que exprime as possibilidades do 
sujeito humano de intervir no mundo, e torna-se a categoria central 
através da qual o sujeito realiza sua verdadeira humanidade (TARDIF; 
LESSARD, 2005, p. 28-29). 

Nessa trajetória, em virtude da criação do Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA) em 2007, evidenciou-se a mesma situação visualizada na pesquisa do mestrado, 

quando investiguei a avaliação da aprendizagem nos ciclos de formação. O que me leva a 

inferir que a inserção do laptop educacional no cotidiano escolar não se coaduna com a 

concepção de educação e de currículo vigente. A escola ainda carece de iniciativas que 

acarretem a integração das tecnologias ao currículo. 

Em geral, os professores afirmam que as tecnologias de informação e comunicação 

podem ser incorporadas à prática pedagógica e contribuir para formar cidadãos críticos e 

reflexivos. Outros, por não terem tido oportunidade de utilizá-las, acreditam que elas 

representam perda de poder, são perigosas e podem acabar com a figura do professor. 

Ademais, acreditam que eles podem cumprir seu papel sem fazer uso delas. Minha 

experiência profissional também mostra que existem professores que agregam essas 

tecnologias à prática pedagógica, pois compreendem o papel delas ante as necessidades 

geradas pelo contexto em que vivemos. 

A presença do laptop educacional demanda repensar o trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola, com ênfase para a prática pedagógica. Para tanto, é necessário que 

                                                                                                                                                                                

iniciais do ensino fundamental. A capacitação dos profissionais visou à valorização do professor e à melhoria 
da qualidade do ensino (MINAS GERAIS, 1997). 
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os professores tenham conhecimento técnico e pedagógico para construir, com a 

comunidade escolar em que atuam um projeto pedagógico condizente com essa realidade. 

O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um 
maior entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a busca de 
soluções para problemas nele existentes, tendo em vista a sua 
modificação para melhor. Para aí chegar, a pesquisa é um excelente meio 
(LAVILLE; DIONNE, 1999,p. 85). 

 

Portanto, a minha trajetória profissional, o ingresso como professora na UFT, a 

atuação no grupo de professores que estuda o trabalho pedagógico e as tecnologias 

educacionais, a experiência no Programa Escola de Gestores e de coordenação no curso de 

Pedagogia instigaram-me a refletir sobre a prática pedagógica com o uso do laptop 

educacional em sala de aula. E, como pesquisadora da rede de acompanhamento e 

avaliação do Projeto UCA no Estado do Tocantins, pela UFT, percebi a oportunidade de 

dedicar-me ao estudo dessa temática que, na minha percepção, chama os profissionais que 

atuam nas escolas públicas a rever a prática pedagógica por eles desenvolvida e a relação 

professor e aluno. 

Deve-se compreender bem que, quando um pesquisador conscientiza-se 
de um problema – assim que exprime suas interrogações iniciais –, o faz 
a partir de uma observação do real ou de uma leitura sobre o real e por 
meio de um quadro de referência determinado. Esse quadro de referência 
lhe fornece a grade de leitura pela qual percebe o real. É composto de 
saberes adquiridos pelo pesquisador – fatos brutos e fatos construídos –, 
mas este confere a esses saberes, devido a seus valores pessoais, um peso 
variável (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.95, grifo dos autores). 

 

Sob essa vertente, faço um retrospecto histórico da concepção dessa pesquisa e 

resgato meu interesse em estudar a prática pedagógica. Fiquei sabendo sobre a proposta do 

laptop educacional pela mídia, quando foi amplamente divulgado o projeto da Fundação 

OLPC em 2005. O presidente dessa fundação Nicholas Negroponte defendia que cada 

aluno tivesse um computador portátil com acesso à internet. Mas o que me despertou 

interesse era a possibilidade de os alunos de regiões mais empobrecidas serem os 

beneficiados. Acompanhava as notícias e ficava imaginando como seria a sala de aula, 

como os alunos se comportariam e o que aconteceria. 

Em março de 2007, tem início o movimento de implantação dos experimentos no 

Brasil, em cinco escolas brasileiras. O projeto foi intitulado “Um Computador por Aluno-

UCA” e pretendia melhorar a qualidade da educação, a inclusão digital dos professores e 

alunos e na área econômica objetivava a inserção da cadeia produtiva brasileira no 



25 

 

processo de fabricação e manutenção dos equipamentos (MEC/SEED, 2007). Um desses 

experimentos aconteceria no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday em Palmas, e 

a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo era responsável pelo acompanhamento e 

pela orientação ao colégio. 

As experiências teriam que ser acompanhadas e registradas para análise da 

viabilidade de sua expansão. Nesse ínterim, entrei em contato com a Prof.ª Dra. Maria 

Elizabeth Bianconcini de Almeida integrante do Grupo de Trabalho e Assessoramento 

Pedagógico do Projeto UCA (GTUCA), professora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP) responsável pelo acompanhamento do projeto no Colégio Dom Alano 

Marie Du Noday. Por eu morar no Tocantins, ser professora da UFT e ter interesse em 

estudar sobre o projeto, fui convidada para integrar a equipe que avaliaria as ações do 

projeto na escola. Conheço também a professora Leila Ramos que era coordenadora 

estadual do projeto no Estado do Tocantins. Quando fui à escola tive a convicção de que 

era aquilo que eu queria pesquisar. Fiz o processo de seleção para o doutorado, fui 

aprovada e ingressei no curso. Não podia mais integrar a equipe, avaliaria as ações do 

projeto na escola, pois estava de mudança para São Paulo. 

Estava determinada a acompanhar as ações mesmo morando em São Paulo. 

Enquanto cursava as disciplinas ocorreu a expansão do projeto. Então, reorganizei a 

proposta de trabalho para analisar o processo de expansão. Localizei artigos, dissertações, 

que retratassem o que ocorrera no Colégio Dom Alano Marie Du Noday. 

Destaco as oficinas realizadas pela PUC-SP em que surgiram questões dos 

professores relacionadas ao design, possibilidades educacionais, utilidade do computador. 

Os professores apontavam o seguinte: “a mudança agora é muito maior, pois não é sala de 

informática, mas sim os computadores na própria sala de aula; quando a gente põe na 

mão dos alunos, eles fazem de um jeito que a gente nunca imaginou... a gente tem 

dificuldade porque já tem tudo formatado; a escola tem que ter uma proposta 

educacional para trabalhar com esses computadores (apud ALMEIDA, 2010, grifos da 

autora). 

Os resultados da pesquisa realizada por Mendes (2008) também revelavam que algo 

diferente estava acontecendo na escola. Percebi que o Projeto UCA instigava-nos a refletir 

sobre a participação dos pais e da comunidade escolar, sobre a formação dos professores e 

o tratamento dado aos conteúdos na construção do projeto pedagógico. 
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Moreira (2010) realizou um estudo de caso no Colégio Dom Alano Marie Du 

Noday e descreve que havia interesse e envolvimento dos professores, que estavam cheios 

de expectativas quanto ao uso dos laptops. Apesar das dificuldades, havia reconhecimento 

por parte dos docentes de que o Projeto UCA poderia transformar as relações no processo 

de ensino-aprendizagem. Contudo, havia um alerta: a falta de apoio técnico-pedagógico e 

de conhecimento sobre o uso dos aplicativos e softwares gerava resistência dos professores 

em usar o laptop. Passei a compreender melhor e a refletir sobre o que Perrenoud (2002) 

descrevia:  

a tarefa mais fundamental do professor é semear desejos, estimular 
projetos, consolidar com arquitetura de valores que os sustentem e, 
sobretudo, fazer com que os alunos saibam articular seus projetos 
pessoais com os da coletividade na qual se inserem, sabendo pedir junto 
com os outros, sendo, portanto, competentes (PERRENOUD et al., 2002, 
p.154). 

Entretanto, se essa atitude do professor não fosse apresentada e discutida em torno 

de um contrato didático com os alunos, mesmo sendo apontada como formativa, poderia 

tornar-se excludente e reforçar práticas existentes. Sob essa compreensão, o foco para 

romper com as ações pautadas no comodismo, na falta de discussão e debate, ainda 

presentes na escola, é a adoção de uma prática em que alunos e professores se arrisquem e 

não tenham receio de se expor ante a inserção do laptop no espaço escolar. Via a 

possibilidade de criação de uma rede interativa que poderia estabelecer um contingente de 

ideias e conhecimentos novos. Tal rede geraria também questionamentos sobre critérios e 

condições de uso do computador, capacitação de professores, gestores, comunidade 

escolar, entre outras, e ainda a ideia de que, nos dias atuais, o professor não seria o único 

detentor de conhecimento. A aprendizagem agrega o que o aluno aprende na escola e o que 

é visto fora dela, já que o discente tem todos os estímulos à sua disposição.  

O desafio para os professores estava posto e era conveniente que assumissem 

mecanismos e possibilidades de inclusão no mundo digital e de construção do 

conhecimento. Estamos diante de uma tecnologia educativa que pode propiciar o acesso à 

educação para alunos e pessoas do seu cotidiano e, com isso, em muitos casos, tem-se o 

acesso a contextos sociais e profissionais antes inimagináveis. 

Considerando as questões apresentadas e o fato de a investigação sobre o uso do 

laptop educacional em sala de aula ser um tema ainda pouco explorado, que requerer 

estudo, levou-me a levantar a seguinte questão: que práticas pedagógicas acontecem com o 

uso do laptop educacional em sala de aula? 
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Dessa indagação elaborei as finalidades da pesquisa. 

Objetivo geral: 

•  identificar as práticas pedagógicas que acontecem com o uso do laptop educacional 

em duas turmas do ensino fundamental. 

Objetivos específicos: 

• investigar a concepção que professores, alunos, coordenadores pedagógicos e pais 

têm sobre o uso do laptop educacional; 

• identificar a concepção de prática pedagógica nas turmas investigadas; 

• identificar indícios de mudança na prática pedagógica dos professores das turmas 

investigadas. 

Assim, este estudo visa a investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no 

quinto e sexto anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday, em Palmas, Estado do Tocantins, com base na implementação do Projeto Um 

Computador por Aluno, no período de 2011-2012.  

O trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo, “A sociedade do 

conhecimento: transformações sociais”, apresenta a sociedade contemporânea marcada por 

mudanças estruturais que envolvem as tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

Esse capítulo apresenta o contexto atual, enfatizando a sociedade do conhecimento, as 

mudanças causadas pela globalização, as tecnologias de informação e comunicação, a 

repercussão dessas na escola e no currículo escolar. Evidenciam-se algumas políticas 

públicas criadas para inserção de mídias educativas nas escolas com destaque para a 

inserção do computador no espaço escolar com finalidade pedagógica para melhoria do 

processo de ensino e apresenta o projeto Um Computador por Aluno - Brasil. 

O segundo capítulo, “As práticas pedagógicas com o uso das tecnologias e sua 

articulação com o currículo e a metodologia de projetos”, aborda a prática pedagógica com 

o uso das tecnologias. O referencial teórico está estruturado em duas grandes áreas, tendo 

como eixo as práticas pedagógicas: a primeira trata do currículo e sua relevância no 

processo educacional, tece considerações sobre a construção da prática pedagógica, discute 

sobre essa prática no espaço escolar e, finalmente, apresenta a prática criadora ou reflexiva 

como a mais coerente com o uso do laptop educacional em sala de aula. A segunda aborda 

a metodologia de projetos. 
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O terceiro capítulo, “Tecendo um olhar para o contexto: percurso metodológico”, 

identifica e fundamenta a pesquisa interpretativa (ERICKSON, 1989) como a metodologia 

empregada na pesquisa. Descreve o contexto, o Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday; os sujeitos, alunos, professores, gestores, pais de alunos, tutora/formadora.  Além 

disso, reflete sobre os procedimentos: diário de campo, entrevistas, grupo focal e 

questionários. E, finalmente, organiza algumas informações para posterior análise. 

O quarto capítulo,“O desvelar da realidade: análise dos dados obtidos”, apresenta a 

análise das informações coletadas no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday,fundamentada em dados teóricos e empíricos que, contemplados em diálogo com a 

realidade, resultam numa visão do problema que procura ser a mais coerente possível com 

o cotidiano encontrado.  Também, nessa seção do trabalho, são avaliadas duas categorias: 

possibilidades e limites da implantação do Projeto UCA na escola e a formação. Por fim, o 

texto situa o experimento e a expansão do projeto Um Computador por Aluno no Colégio 

Dom Alano Marie Du Noday. 

O quinto capítulo,“A prática pedagógica com uso do laptop educacional”, apresenta 

a análise das categorias a prática pedagógica e os indícios de mudança nas turmas 

estudadas. Situa as turmas investigadas e, na sequência, as categorias prática pedagógica e 

indícios de mudança. 

Após a trajetória, apresento as considerações finais, indicando os limites e as 

possibilidades em relação ao tema. São apresentados os achados da investigação, 

considerando que todo ponto de chegada se torna um ponto de partida para outras 

investigações cujos resultados exprimem a situação vivenciada na escola, em suas 

dimensões espaciais e temporais.  
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1 A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

Este capítulo apresenta o contexto atual, enfatizando a sociedade do conhecimento, 

as mudanças causadas pela globalização, as tecnologias da informação, bem como a 

comunicação, a repercussão desses fatos na escola e no currículo escolar. Evidenciam-se 

algumas políticas públicas criadas para inserção de mídias educativas nas escolas, com 

destaque à inserção do computador no espaço escolar com finalidade pedagógica para 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.  

Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto 
saber que estamos abertos e aptos à produção de conhecimento ainda não 
existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos 
do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já 
existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não 
existente (FREIRE, 2002, p.31). 
 

 

1.1 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

Vivemos momentos de mudanças, vistas pelo senso comum como novidades. A 

humanidade é marcada pelo processo histórico, cujos paradigmas se transformam, uma vez 

que são mutáveis relativos e seletivos. Os valores, as crenças, os conceitos e as ideias sobre 

a realidade, o espaço e o tempo são alterados. O momento atual é fortemente influenciado 

pelas possibilidades de relacionar-se e comunicar-se criadas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

O contexto mundial passa por transformações tecnológicas, políticas, culturais e 

econômico-sociais que caracterizam o que denominamos de globalização.  Santos (2005) 

compreende que não existe globalização e sim globalizações. Para o autor, “o que 

habitualmente designamos por globalização são, de fato, conjuntos diferenciados de 

relações sociais, diferentes conjuntos de relações sociais dão origem a diferentes 

fenômenos de globalização” (2005, p. 55-56). O termo é utilizado frequentemente para 

referir-se à separação entre poder, política e o que está acontecendo conosco. 

“Globalização indica uma espécie de ‘naturalização’ do curso que as questões mundiais 

estão tomando, isto é, estão ficando essencialmente fora de limites e de controle, 

adquirindo um caráter quase elementar, não planejado, não antecipado, espontâneo e 

contingente” (BAUMAN, 2008, p.156).  Podemos considerar a globalização como uma 
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condição histórica concreta que modifica não só as relações de mercado, as relações 

sociais, a comunicação, mas também a vida cotidiana. A globalização tem como fio 

condutor a informação que circula de forma muito veloz, graças aos recursos tecnológicos 

existentes, ampliando e criando novos espaços de comunicação, criação e veiculação de 

ideias até então sob o domínio de poucos. Como fenômeno de massa, a globalização afeta 

sistematicamente a estrutura das sociedades, dos governos, das formações educacionais e 

culturais. A um só tempo, provoca questionamentos importantes e respostas ainda incertas. 

Ocorrem mudanças estruturais relacionadas à concepção de espaço/tempo, em que o 

espaço não pode mais ser contido em fronteiras preestabelecidas, e a ação do homem sobre 

a natureza tem repercussão em todas as dimensões da vida. 

A realidade hoje é mutável, flexível, dinâmica, em constante transformação. Esses 

deslocamentos ocorrem na forma de olhar o real e o não-real. Vivemos em um tempo “[...] 

marcado por ambiguidades e complexidades [...], um tempo de transição, síncrone com 

muita coisa que está além ou aquém dele, mas descompassado em relação a tudo o que o 

habita” (SANTOS, 2006, p.6). Tudo isso reclama conhecimento. 

De acordo com Japiassú e Marcondes (2008, p.53), conhecimento significa 

apropriação intelectual de determinado campo empírico ou ideal de dados, tendo em vista 

dominá-los e utilizá-los. O termo “conhecimento” designa tanto a coisa conhecida quanto o 

ato de conhecer (subjetivo) e o fato de conhecer. O conhecimento relativo à realidade 

adquire um caráter complexo e polissêmico, no sentido de atrair diversos campos do saber 

pela abrangência e ambiguidade estrutural. Exige o rompimento com a visão de 

conhecimento com forte cunho discursivo. Impõe uma concepção de conhecimento que 

seja mais operativo, interativo, comunicativo, pragmático, global e valorativo.  

Autores como Gimeno Sacristán (1999) e Perrenoud (1999), ao tratarem do 

conhecimento, esclarecem que ele é carregado de significados e comporta as 

representações da realidade e da experiência que cada um constrói no percurso de sua 

formação. Por isso não se reduz ao conhecimento científico. Consideramos de fundamental 

importância situar o caráter peremptório que o conhecimento adquire nos dias atuais, 

promovendo rupturas epistemológicas, pressões sustentadas pelo processo de globalização 

e pela lógica de mercado sobre a sociedade, especificamente sobre o ser humano. Faz-se 

necessária a compreensão de que o conhecimento não pode se restringir ao ato de informar. 

Pede-se uma relação transformadora do sujeito com a comunicação. 



 

A 
estocada, inclusive em um banco de dados; está “sob a primazia da 
objetividade”. O 
ligada à atividade de um sujeito provido de qualidades afeto
como tal, é intransmissível, está “sob a primazia da subjetividade”; mas é 
uma informação de que o sujeito se apropria (CHARLOT, 2000, p.61). 

O conhecimento possibilita ao homem tornar

sua atuação no contexto em

informações que se adquire pela interação com outros sujeitos e com a realidade empírica, 

graças ao estudo, à reflexão, à pesquisa, à observação e à experiência.

Machado (2000), ao analisar questões rel

docente, destaca o processamento da informação no qual os níveis se articulam.

Figura 1- Pirâmide informacional

 

                                     

                                                Fonte: Machado, 

Na figura acima,

que parte dos dados (matéria bruta a ser apreendida, interpretada e transformada), seguida 

de uma análise quantitativa, ou qualitativa e/ou quali

organização de dados. 

As informações devem conter significados. Isso ocorre com base em um referencial 

teórico que conduz a um grau de compreensão sobre a situação em análise, permeada por 

valores que se expressam por meio de projeto. O conhecimento,

pirâmide informacional, remete à ideia de teoria, de compreensão que “consiste em 

A informação é um dado exterior ao sujeito, pode ser armazenada, 
estocada, inclusive em um banco de dados; está “sob a primazia da 
objetividade”. O conhecimento é resultado de uma experiência pessoal 
ligada à atividade de um sujeito provido de qualidades afeto
como tal, é intransmissível, está “sob a primazia da subjetividade”; mas é 
uma informação de que o sujeito se apropria (CHARLOT, 2000, p.61). 

O conhecimento possibilita ao homem tornar-se sujeito do seu tempo por meio de 

sua atuação no contexto em que está inserido. É um conjunto de saberes, noções, 

informações que se adquire pela interação com outros sujeitos e com a realidade empírica, 

graças ao estudo, à reflexão, à pesquisa, à observação e à experiência.

Machado (2000), ao analisar questões relacionadas ao conhecimento e à prática 

docente, destaca o processamento da informação no qual os níveis se articulam.

 

Pirâmide informacional 

Fonte: Machado, 2000, p.65 

, existe uma síntese do processo de aprimoramento da informação 

que parte dos dados (matéria bruta a ser apreendida, interpretada e transformada), seguida 

de uma análise quantitativa, ou qualitativa e/ou quali-quantitativa, que de

As informações devem conter significados. Isso ocorre com base em um referencial 

teórico que conduz a um grau de compreensão sobre a situação em análise, permeada por 

valores que se expressam por meio de projeto. O conhecimento,

pirâmide informacional, remete à ideia de teoria, de compreensão que “consiste em 
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é um dado exterior ao sujeito, pode ser armazenada, 
estocada, inclusive em um banco de dados; está “sob a primazia da 

é resultado de uma experiência pessoal 
ligada à atividade de um sujeito provido de qualidades afeto-cognitivas; 
como tal, é intransmissível, está “sob a primazia da subjetividade”; mas é 
uma informação de que o sujeito se apropria (CHARLOT, 2000, p.61).  

se sujeito do seu tempo por meio de 

É um conjunto de saberes, noções, 

informações que se adquire pela interação com outros sujeitos e com a realidade empírica, 

graças ao estudo, à reflexão, à pesquisa, à observação e à experiência. 

acionadas ao conhecimento e à prática 

docente, destaca o processamento da informação no qual os níveis se articulam. 

  

existe uma síntese do processo de aprimoramento da informação 

que parte dos dados (matéria bruta a ser apreendida, interpretada e transformada), seguida 

quantitativa, que demanda 

As informações devem conter significados. Isso ocorre com base em um referencial 

teórico que conduz a um grau de compreensão sobre a situação em análise, permeada por 

valores que se expressam por meio de projeto. O conhecimento, o terceiro nível da 

pirâmide informacional, remete à ideia de teoria, de compreensão que “consiste em 
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proceder a uma apreensão imediata e íntima da essência de um fato humano, isto é, seu 

sentido” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.49). 

Conforme Machado (2000), isso requer esforço para instituir ligações entre os 

dados supostamente desconexos com objetivo de estruturá-los em sistemas conforme 

critérios de importância. Nessa linha de raciocínio, o autor salienta a produção de 

significação como o centro das atividades escolares abastecidas pelos dados e informações 

oriundos de seu exterior “que acumulados historicamente num movimento contínuo 

buscam construir e/ou desenvolver o conhecimento e a inteligência das novas gerações” 

(p.64). 

A transformação das informações em conhecimento é descrita por Choo (2003) 

como resultado da estruturação de dados e informações, que impõem ou revelam certa 

disposição metódica pela ação humana em processos que se complementam gerando 

sentido e importância, ou seja, conhecimento. 

Figura 2 - Dados, informação, conhecimento 

 

 
                                Fonte: CHOO, 2003, p.132. 

 
A sociedade do conhecimento oferece condições à circulação de dados e 

informações disponíveis que podem ganhar significado e contribuir para a construção de 

novos conhecimentos. Não há unanimidade entre os teóricos quanto à concepção de 
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sociedade do conhecimento. Encontramos diversos termos para designar o momento 

histórico contemporâneo, entre os quais o de sociedade pós-moderna, pós-industrial ou 

pós-mercantil e economia do conhecimento. Neste trabalho assumiremos a denominação 

de sociedade do conhecimento. 

Vários autores discutem o tema. Porém, cada um analisa e o compreende sob 

perspectiva diferente, conforme seu campo de investigação. Entre eles, destacamos Toffler 

(1995), Santos (2006), Dowbor (2004), Hargreaves (2004), Burbules (2004), Bauman 

(1999), Mattelart (2002); Fuks (2003) e Chauí (2006). 

Toffler (1995) entende que a sociedade caracterizada como de “produção em 

massa” passa a ser designada como “sociedade do conhecimento” desde o fim do século 

XX, tendo como causa os progressos decorrentes do desenvolvimento nas áreas da 

microeletrônica, possibilitando a geração de novas tecnologias de informação que por sua 

vez são assentadas na produção de informação e de serviços mediatizada pelo 

conhecimento.  

Santos (2006) usa o termo pós-moderno para registrar sua posição de crítica à 

modernidade, ao mesmo tempo em que discorda de uma pós-modernidade que nega a 

contribuição da modernidade. O autor demonstra preocupação com aqueles e aquelas que 

insistem em desprezar as contribuições advindas da modernidade, bem como as falhas e/ou 

demandas não-alcançadas. 

Existe também o entendimento de que estamos numa modernidade tardia. 

Independentemente da nomenclatura assumida, os traços que caracterizam essa sociedade 

são comuns: mudanças no processo de produção articuladas ao crescimento da ciência e da 

tecnologia; colapso da divisão entre realidade e imagem, arte e vida; surgimento de ações 

específicas de sujeitos individuais ou grupos particulares e locais; mudanças no modo de 

fazer política que dão origem a novos movimentos, sujeitos sociais, novas identidades 

sociais e culturais; novas formas de produção, circulação e consumo da cultura; construção 

social do conhecimento; pluralidade de linguagens. 

Dowbor (2004) analisa a sociedade do conhecimento como as relações sociais que 

afetam a natureza, as organizações e instituições, tais como o planeta, a empresa, a 

universidade, tendo como elementos significativos de sua estrutura a informação e o 

conhecimento. No entendimento de Dowbor (2004), a sociedade do conhecimento é dotada 
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de três dimensões: a primeira está voltada para a esfera científica, técnica e educacional; a 

segunda, para a complexidade da circulação de informações e conhecimentos; a terceira, 

para o âmbito das transformações no funcionamento das organizações que geram, num 

fluxo contínuo, produtos e serviços na criação de sistemas, equipes e culturas ampliando as 

oportunidades para aprendizagem mútua e espontânea. Hargreaves (2004) considera que 

estamos na sociedade do conhecimento, que é balizada pelas fontes de inovação, pelo 

produto interno bruto definindo o peso da sociedade e pela fatia considerável de emprego 

fixada no campo do conhecimento. Ele enfatiza a velocidade com que a informação 

expande mediatizada pelos recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados. 

Distinguem-se, segundo Burbules (2004), aspectos relacionados aos níveis político, 

econômico e cultural que influenciam a sociedade do conhecimento: no político, o Estado-

Nação passa a funcionar como instituição medial e tenta equilibrar as pressões internas e 

externas às quais está sujeito, agindo como árbitro com normas a serem observadas; no 

econômico, o mercado dita as regras para convivência em sociedade por meio das agências 

de financiamento internacionais; no cultural, ocorrem mudanças em meios de 

comunicação, tais como televisão por cabo, digital, satélite, internet. Surgem corporações 

globais que não são ligadas a nenhuma base ou fronteira nacional. Amplia-se a mobilidade 

com os setores de viagens e de produtos. 

Esses aspectos têm sua origem nas alterações relacionadas à atuação do Estado-

Nação, pressionado pela estrutura que se instaura, quando o conhecimento é tomado como 

recurso norteador para as relações tecidas entre as pessoas. Muitos elementos que 

estruturaram a sociedade industrial se encontram presentes na sociedade do conhecimento. 

Existem também distinções. Vejamos! 
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Quadro 1 - Diferenças entre sociedade do conhecimento e sociedade moderna 

Elementos Sociedade do conhecimento Sociedade industrial moderna 

Produção Acionada pelos investimentos em 
inovações tecnológicas realizadas 
pelo Estado e empresas 
multinacionais que usam 
simultaneamente gigantesca 
máquina de propaganda e através 
da mídia induzem os 
consumidores a adquirirem os 
bens produzidos. 

Acionada pela preexistência de 
uma demanda por bens, para 
atender às necessidades da 
população, induzindo os 
proprietários de capital a 
produzirem esses bens. 

Crescimento 
econômico 

Gerado pela acumulação de 
capital e por outros fatores cujo 
determinante é o conhecimento 
científico e tecnológico. 

Gerado consideravelmente pela 
acumulação de capital. 

Classe 
dominante 

Tecnocratas e burocratas que 
administram o conhecimento e a 
informação. 

Classe operária e sindicatos 

Noção de 
tempo 

Intemporal reduzido ao instante, 
cultura do efêmero, da 
virtualidade. 

Cronológico, grande evidência ao 
mundo real. 

Conceito de 
ambivalência 

Objeto e eventos possuem grande 
possibilidade de ocupar mais de 
uma categoria, são ambivalentes 
por natureza, como consequência: 
sensação de confusão, perda do 
controle, incerteza. Não-aceitação 
da causalidade. 

Ordenada, com categorias claras e 
distintas, exigindo uma ordem e 
pouco espaço para a ambivalência, 
negação do acaso ou da 
contingência. Representa a luta 
pela ambivalência 

            Fonte: FUKS, 2003, p.75. 

 

Esses elementos apontados como diferenças entre a sociedade industrial moderna e 

a sociedade do conhecimento são relevantes, pois sinalizam pontos marcantes de cada 

sociedade que têm sido confirmados por autores que discutem o assunto, entre os quais 

Bauman (1999) e Mattelart (2002). Percebe-se a necessidade de redefinição da visão de 

homem, mundo e sociedade.  

Acerca de tal situação, a filósofa Marilena Chauí (2006) expressa sua preocupação 

com o caminho tomado pela sociedade do conhecimento, delegando aos detentores de 

conhecimentos técnicos e científicos plenos poderes diante daqueles privados desses 
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conhecimentos. Segundo ela, esta sociedade surgiu “[...] com a chamada ‘organização 

científica’ do trabalho industrial, ou ‘gerência científica’, e se espalhou para todas as 

esferas da existência social” (p.4). Com esse direcionamento, a sociedade do conhecimento 

alarga os processos de exclusão legitimados pelo controle do conhecimento que se instaura 

de modo capcioso, tendo como estratégia a “ideologia da competência” (p.4). 

Considerados esses apontamentos, sintetizamos algumas das principais 
características da sociedade do conhecimento e as relacionamos a autores que estudam o 
tema. 

• A lógica comunicacional de um para muitos é substituída pela de muitos para 

muitos através da internet e pela digitalização de documentos (LÉVY, 2000; 

VAZ, 2004). 

• O papel da pesquisa científica para o desenvolvimento dos países 

(MATTELART, 2002; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002). 

• A criação de conhecimento organizacional, que se tornou fator estratégico 

chave para as organizações, sendo fonte de inovação e vantagem competitiva 

(DRUCKER, 1993; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; CHOO, 2003). 

• Os fluxos de informação e conhecimento entre os países são acrescentados aos 

fluxos de capital e de bens já existentes, gerando uma economia transnacional 

(FUKS, 2003; MATTELART, 1997; CORTÉS, 2005). 

• Os produtos são valorados pelo conhecimento neles agregado, legitimando-se o 

poderio econômico das organizações e dos países, que está diretamente 

relacionado ao conhecimento (BORGES, 1995; FUKS, 2003). 

• O conhecimento, a comunicação, os sistemas e os usos da linguagem são 

objetos de pesquisa científica e tecnológica, e o estado um agente estratégico 

para o desenvolvimento científico (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1995, 2002). 

As questões aqui apresentadas mostram que se privilegia o aumento do valor e da 

quantidade de conhecimento utilizado na elaboração de um produto. Surge em tela o 

conceito de obsoleto, gerado pelo desejo de ter o que é mais novo, com maior 

conhecimento agregado. Significa maior investimento em pesquisas para criação e 

aperfeiçoamento de produtos, mercadorias ou serviços. 

Os governos são chamados a assumir novos papéis em razão das demandas que 

surgem entre os quais se destaca o de fomentar a pesquisa. Temos uma rápida substituição 
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de um produto por outro, que traz um componente maior de conhecimento. Criam-se novas 

máquinas, novas formas de produção, cresce a exigência por conhecimento para operá-las 

num fluxo permanente. Cresce também a exigência por competência, conhecimento, 

rapidez e criatividade. 

Fuks (2003) considera que tais questões são parte de um conjunto de fatos sociais 

característicos dessa sociedade e vê, na rapidez da transmissão da informação feita pela 

ciência por meio da tecnologia, a “democratização do conhecimento” (grifo nosso). Isso é 

contestado por Mattelart (2002), ao afirmar a existência de um monopólio de informação 

mantido pela desigualdade na velocidade da comunicação. 

É importante reconhecer a necessidade de uma base de conhecimento, já existente, 

e da experiência das pessoas, para que se estabeleçam mecanismos de capacitação, em 

virtude da concepção de conhecimento condizente com essa realidade. Implica reconhecer 

que o nível de letramento da população dos países mais desenvolvidos permite a 

assimilação do conhecimento inovador, o que não acontece nos países subdesenvolvidos. 

Sendo assim, é conveniente ter cautela e não afirmar que temos uma democratização do 

conhecimento. Ressaltamos que essa desigualdade não surge com a sociedade do 

conhecimento; é uma situação que acompanha a trajetória da humanidade e adentra os 

espaços e tempos da escola. A temática acerca da sociedade do conhecimento expressa 

grande complexidade, porque é intrincada de ramificações, sujeitos e abrangências. 

 

1.2 A ESCOLA NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

Como instituição social responsável pela difusão do conhecimento e formação de 

sujeitos para viver e conviver em sociedade, a escola incorpora tal situação. Estamos 

imersos num campo de informação, difundida pelos meios de comunicação, cuja certeza é 

a incerteza do saber, uma vez que a verdade é questionada a cada nova conquista. A escola 

assume a posição de agente desse processo. Enfim, o momento histórico atual é marcado 

por transformações no campo da filosofia, economia, sociedade e cultura, que repercutem 

na educação. Daí a necessidade de pensar as mudanças na educação. 

Pensar as mudanças em educação é uma tarefa urgente em face do surgimento de 

temáticas concernentes a essa sociedade, o que implica não só o perfil do profissional 

necessário para viver e atuar nela, como também a concepção de conhecimento a ser 
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trabalhado nas escolas. Urge discutir esses assuntos para construir a educação pautada nos 

princípios da democracia em que 

o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para 
quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem 
são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos 
desafios do nosso tempo (FREIRE, 2000, p.102). 

Atribuem-se à escola todos os papéis e todas as responsabilidades, entre os quais a 

transmissão de conhecimentos e certificação de saberes. Afinal, qual será o papel da escola 

nesta sociedade? 

A escola é o espaço para os processos de ensino e de aprendizagem reconhecidos 

pela sociedade e que ocorrem a partir do conhecimento culturalmente sistematizado, da 

troca de experiências, numa relação dialógica. É ponto de encontro de crianças, jovens e 

adultos. Nesta sociedade, o poder está centrado nas mãos de quem tem a posse e a 

capacidade de fazer uso do conhecimento. A escola tem o desafio de procurar respostas 

flexíveis e adequadas às demandas oriundas do mundo contemporâneo, na tentativa de 

amenizar as desigualdades sociais geradas pelo acesso desigual ao conhecimento. Ela 

convive com o conflito e procura relativizar essa situação. O mecanismo pelo qual a 

sociedade do conhecimento exerce influência junto às escolas ocorre através do discurso 

oficial e do discurso pedagógico (BERNSTEIN, 1996).  Essa engrenagem ganha status e se 

legitima porque apresenta fortes indícios de instabilidade, fruto de “políticas frágeis”, 

produto de acordos que podem ou não funcionar. Além do que, “sendo uma instituição de 

um campo político, torna-se um espaço fértil para a manutenção do poder” (APPLE, 2006, 

p.7). 

O caminho é o investimento num trabalho pautado nos valores democráticos, na 

autonomia e cidadania, utilizando diversificadas fontes de acesso ao saber. Para isso faz-se 

necessário revisão do projeto educacional que considere as consequências oriundas desse 

modelo de sociedade. Escola e comunidade podem elaborar, em conjunto, um projeto de 

trabalho para recriar ambientes de aprendizagem ricos em recursos, com acesso às 

inovações existentes no contexto da sociedade, entre as quais se incluem as tecnologias da 

comunicação e informação, caracterizadas pela interatividade, com currículos que 

ofereçam uma visão holística do conhecimento humano e do universo, com a finalidade de 

amenizar as desigualdades sociais, ou seja, um projeto em que as TIC podem fazer a 

diferença. 



39 

 

Educar numa sociedade do conhecimento vai além da exposição de conhecimentos 

sistematizados: requer uma proposta articulada com as questões econômicas, políticas, 

culturais e sociais. Cabe à sociedade munir as escolas com os recursos indispensáveis ao 

cumprimento de seu papel, sendo essencial repensar os modelos curriculares para atender 

às novas exigências que surgirem. É imprescindível ao currículo priorizar a vida, ligar-se 

ao cotidiano, ter e fazer sentido e ser contextualizado. Constitui-se num processo rumo à 

construção contínua da autonomia do aluno. 

Para responder ao conjunto de questionamentos impostos à educação pela 

sociedade do conhecimento, a escola deve organizar seu projeto pedagógico considerando 

quatro pilares: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a 
viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra 
as três precedentes (DELORS et al., 1998, p. 90, grifos dos autores). 

Esses pilares indicam uma mudança no papel do professor e do aluno, uma revisão 

quanto ao conceito de sala de aula, ao uso de distintos recursos tecnológicos e à maneira de 

explorar as ferramentas disponíveis. Dessa forma, a aprendizagem é um processo 

permanente para toda a vida. Envolve o conhecimento culturalmente sistematizado e as 

experiências de vida.  Envolve estudo das áreas, disciplinas ou matérias e a organização de 

propostas de trabalho, considerando os conflitos, a diversidade cultural, a alteridade e a 

formação da autonomia. 

A escola como instituição responsável pela transmissão do conhecimento 

culturalmente sistematizado, pela criação de condições para a construção de novos 

conhecimentos e pela formação de sujeitos autônomos, criativos e críticos2 precisa 

incorporar ao seu projeto pedagógico o uso adequado dos recursos tecnológicos. Nesse 

sentido, os estudos desencadeados pelos profissionais da educação no que diz respeito ao 

uso do computador na escola pública são importantes. Essa presença se resumia 

inicialmente ao uso administrativo, em seguida, aos laboratórios de informática para uso 

pedagógico. No entanto, não atendia de modo adequado ao aluno, pois as máquinas eram 

poucas e o trabalho se restringia a dois ou três alunos por computador. 

                                                           
2 Compreensão de mundo e de seu papel nele, reflexão sobre a intencionalidade de seus atos, ou seja, 
reflexão sobre suas ações. 
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Nossa experiência como docente permite-nos revelar que estudantes das escolas 

públicas convivem com pessoas que têm celular, computador, acessam a internet e sabem 

operar esses instrumentos com facilidade. Elas auxiliam os parentes no manuseio dos 

celulares. Em relação ao uso do computador a situação não é diferente. Mesmo os que 

moram distante da escola, em locais de difícil acesso, encontram um espaço para fazer uso 

do computador e da internet (viabilizado pela própria comunidade) por meio de 

associações comunitárias e LAN house. Esta pode ser vista desde os shoppings dos grandes 

centros até as regiões periféricas das cidades de menor porte. Entre as tecnologias de 

informação e comunicação, temos a TV digital, máquina fotográfica, celular, notebook, 

netbook, tablet. Entre esses, o que mais se destaca pelo uso frequente é o celular. 

Atualmente, temos aparatos tecnológicos que convergem para mobilidade e 

multifuncionalidade (muitas funções), o que permite realizar diferentes atividades com um 

mesmo aparelho. 

Passou a ser mais fácil transmitir informações, e “a informação resume-se numa 

pura mediação, num instrumento a serviço das intenções dos homens e das classes sociais” 

(VIEIRA PINTO, 2005b, p. 446-447). Nessa perspectiva o autor chama a atenção e critica 

posicionamentos que divinizam a velocidade com que a informação é tratada atualmente. 

Mostra que o diferencial que temos hoje é o fato de a informação chegar a um número 

maior de pessoas. Ele destaca o crescimento das massas abrangendo praticamente a 

humanidade inteira.  

Todas as demandas e descobertas têm razão e fundamento para o aprimoramento e 

aperfeiçoamento da vida dos seres humanos. Portanto, de acordo com Cappelletti (2009), o 

comprometimento ético com a informação é o elemento central. Ética é vida, direito à vida, 

qualidade de vida, a favor da vida. A questão principal da ética é o bem-estar social 

(informação verbal).3 Toda e qualquer tecnologia que possibilita o acesso à informação 

ganha status quando o “significado essencial é o conteúdo da mensagem” (VIEIRA 

PINTO, 2005b, p.449). 

Os dados transmitidos por meio das tecnologias são relevantes para a construção do 

conhecimento desde que apoiados nos princípios democráticos de uso para o bem-estar 

                                                           
3 Memória de aula na disciplina Currículo e Avaliação Educacional: Fundamentos e Modelos de Avaliação, 
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), em São Paulo, 22 set. 2009. 
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coletivo.  A “informação não iguala os homens porque, ainda na hipótese de chegar a todos 

ao mesmo tempo, a simples uniformidade externa não assegura a uniformidade interna das 

consciências individuais, de que nascem infalivelmente as ações” (VIEIRA PINTO, 2005b, 

p.450). As escolas públicas estão preparadas para assumir e trabalhar as questões oriundas 

da sociedade do conhecimento que exigem uma concepção e prática curricular diferente da 

que está em vigência? O currículo escolar requer considerar as indagações da sociedade do 

conhecimento. 

 

 

1.3 O CURRÍCULO E A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

Entendemos que o currículo como construção social e coletiva oriunda da ação 

intencional e educativa fundamentada em concepções teórico-metodológicas, atrelando 

aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais, materializado pelo trabalho pedagógico 

e por meio da organização do conhecimento, dos saberes da experiência em espaços e 

tempos, é o que respeita o processo de aprendizagem de cada aluno e propicia prática 

pedagógica coerente com as demandas da sociedade do conhecimento. 

Emerge dessa visão o valor da articulação entre os saberes da experiência, da 

prática, do conhecimento culturalmente acumulado, sustentados no princípio de que o fim 

maior da educação é a formação humana. Nessa ótica, currículo anunciado é um 

instrumento político, cultural e científico, fruto da construção coletiva, tendo como meta a 

dignidade humana. Entre os autores que analisam currículo destacamos: Silva (2007), 

Gimeno Sacristán (2000), Hamilton (1992) e Goodson (1997).  Tomás Tadeu da Silva 

compreende que depois das teorias críticas e pós-críticas o currículo adquire novos 

significados que ultrapassam a visão das teorias tradicionais. Segundo o autor, 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 
vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo 
é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade 
(SILVA, 2007, p.150). 

Conforme Gimeno Sacristán, o currículo é construção social que expressa a relação 

sociocultural e se efetiva mediante prática que agrega outras, entre as quais a pedagógica, 

realizada nas instituições escolares. 
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O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias 
das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do 
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da 
função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, 
entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em 
instituições escolares que comumente chamamos ensino (GIMENO 
SACRISTÁN, 2000, p.15-16). 

Oficialmente, sobre esse assunto, o Parecer n. 07/2010 (BRASIL, 2010a), do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNEB, BRASIL, 

2010b), que acentuam o caráter polissêmico da palavra currículo e chamam atenção para a 

influência exercida pelos fatores socioeconômicos, políticos e culturais que têm interferido 

na concepção, na organização de currículo. Explica-se currículo como as “[...] experiências 

escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente 

acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos” (BRASIL, 2010a, 

p.64; BRASIL 2010b, p.4-5). Por esse prisma, assume-se a visão de currículo como a 

totalidade das atividades implementadas pela escola no campo pedagógico, cuja intenção é 

a organização efetiva do processo educativo. 

A prática curricular direcionada à sociedade atual enfatiza para a educação infantil 

um currículo por eixos que promova a articulação entre os saberes da experiência, das 

vivências das crianças, com destaque para cuidar e educar, e dos conhecimentos 

culturalmente acumulados, considerando as especificidades das crianças da educação 

infantil. Em relação ao ensino fundamental o currículo considera os saberes da experiência 

trazidos pelos alunos, fruto da vivência e convivência numa determinada comunidade e sua 

articulação com os conhecimentos sistematizados apresentados, trabalhados pela escola. 

Disso decorre o desafio de identificar, conhecer o que seja a realidade do aluno bem como 

os saberes escolares, isto é, “criar situações que provoquem nos estudantes a necessidade e 

o desejo de pesquisar e experimentar situações de aprendizagem como conquista individual 

e coletiva, a partir do contexto particular e local, em elo com o geral e transnacional” 

(BRASIL, 2010a, p. 34). No ensino médio o currículo pressupõe articulação entre trabalho, 

ciência e cultura, competências e habilidades. Destaca trabalho, ciência e cultura como 

dimensões que se associam às tecnologias a serviço da produção humana, bem como a 

interdisciplinaridade e a contextualização.  
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Assim, o currículo do Ensino Médio deve organizar-se de modo a 
assegurar a integração entre os seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a 
tecnologia e a cultura, tendo o trabalho como princípio educativo, 
processualmente conduzido desde a Educação Infantil (BRASIL, 2010a, 
p.35). 

 
Dias (2010) compreende que o currículo vivo é a elaboração mais coerente com a 

realidade vivenciada no início do século XXI, cujas tecnologias da comunicação e 

informação (TIC) se caracterizam pela mobilidade e ubiquidade. Mobilidade é o 

movimento do corpo entre espaços, entre localidades, entre espaços privados e públicos. A 

mobilidade é vista como a principal característica das tecnologias digitais (LEMOS, 2009). 

Segundo Dias (2010), ubíquo e ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em 

toda parte. Dessa forma, os dispositivos móveis geram a mobilidade. Os dispositivos 

móveis, por sua vez, permitem a ubiquidade. Isso é possível através da rede mundial, a 

internet, que proporciona acesso ao ambiente computacional do usuário, ao espaço ubíquo 

do usuário em lugares distintos geograficamente todo o tempo, com qualquer dispositivo.   

Mobilidade e ubiquação demandam novas formas de conceber espaço, tempo e 

aprendizagem, constituídas e assentadas no diálogo, interação e inclusão, viabilizadas pelas 

tecnologias. “Cada vez mais é exigida a manifestação dos sentidos humanos – a audição, a 

visão, o tato, a emoção, a voz... – no envolvimento e na compreensão das mensagens 

multimidiáticas de acordo com o interesse e a sensibilidade dos interlocutores” (KENSKI, 

2008, p. 44). 

Esse panorama das tendências contemporâneas a ser incorporadas pelo currículo 

escolar mostra que ele comporta contradições e conflitos. Segundo Hamilton (1992) e 

Goodson (1997), efetiva-se como um “artefato histórico e cultural”, no sentido de depender 

das variações, das mudanças que ocorrem no contexto social, que reproduz e também 

transforma a cultura. Nessa perspectiva, o currículo torna-se mecanismo que potencializa 

mudanças, uma vez que propicia às pessoas discutir crenças, quebra dogmas, reavalia 

padrões e promove questionamentos fomentando uma transformação em face da 

investigação do novo. Isso poderá acontecer em virtude de ser a educação um ato contínuo 

de reconstrução, o qual sugere que qualquer trabalho venha a ser tão somente um mapa de 

orientação, não garantindo um caminho uniforme e seguro, desprovido de desafios. Para 

tal, é preciso rever as práticas convencionais realizadas na escola. “É indispensável que os 

processos de ensino ajudem os alunos a se apropriar dos instrumentos e meios intelectuais 

necessários ao exercício da indagação crítica” (FREITAS, 2009, p.236). 
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Percebe-se a importância de assumir e incorporar as demandas advindas da 

sociedade do conhecimento, realizando estudo sobre a viabilidade e o modo como a escola 

deve trabalhá-las. No currículo, essas questões se materializam na nossa percepção, crença, 

valores, ideologia, visão política, cultural, entre outros componentes que permeiam a 

prática educativa, o que implica olhar, de forma contínua, a prática pedagógica, exigindo a 

compreensão de que “olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de 

si. Porque estamos certos de que a visão depende de nós e se origina em nossos olhos, 

expondo nosso interior ao exterior, falamos em janelas da alma. [...] Ver é olhar para tomar 

conhecimento e para ter conhecimento” (CHAUÍ, 1997, p.33-35). 

O que se espera é que o conhecimento da experiência do estudante passe a ser 

compreendido e explicitado pelo conhecimento escolar. Ao tomar o conhecimento da 

experiência e utilizá-lo para compreensão da realidade do educando, realiza-se uma síntese 

do conhecimento singular de cada aluno e o confronta com o conhecimento culturalmente 

acumulado. Recorremos a Freire (1992) para justificar esse nosso entendimento, pois 

reconhecemos que o autor, ao tratar da educação libertadora, nos mostra que é a partir dela 

que podemos incorporar à prática pedagógica à realidade do aluno. Ao identificarmos o 

nível de percepção do estudante sobre o mundo que o cerca, sua realidade imediata, torna-

se possível organizar e trabalhar um conteúdo libertador, porque esse conhecimento do dia 

a dia vai sendo inserido em totalidades mais abrangentes, mostrando as relações dessa 

realidade local com outras dimensões regionais, nacionais, continentais, planetárias e nas 

perspectivas social, política, econômica que se interpenetram. “A localidade dos educandos 

é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo em 

última análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo” (FREIRE, 1992, p. 86). O 

educador acrescenta: “Nunca, porém, eu disse que o programa a ser elaborado [...] deveria 

ficar absolutamente adstrito à realidade local” (FREIRE, 1992, p.86-87).  

Com essa compreensão, consideramos que a bagagem de experiência do aluno é 

superada no sentido de ser tomada como ponto de partida para a construção do 

conhecimento que vai além, extrapola a experiência. Entretanto, isso pouco acontece na 

prática pedagógica. O professor não consegue sair da intenção devido às limitações 

oriundas da formação, à quantidade de trabalho que lhe é imposta, além de salas de aula 

com número excessivo de alunos. 
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Isso exige dos educadores novas competências para a programação do trabalho 

pedagógico. Faz-se necessária a consciência da realidade em que estamos inseridos e da 

nossa condição de sujeitos participantes e atuantes desse contexto (FREIRE, 2002).  Cabe 

a nós, professores, repensar a relação estabelecida com os alunos. 

Não podemos ser ingênuos e acreditar que uma mudança curricular se estabelece 

por decreto. É um processo que envolve escolhas, requer planejamento, formação. “Há 

necessidade de aproximação da lógica dos discursos normativos com a lógica social, ou 

seja, a dos papéis e das funções sociais em seu dinamismo” (BRASIL, 2010a, p.8). Nessa 

perspectiva, Arroyo (1999) alerta acerca da formação dos professores para implantação de 

mudanças no âmbito do currículo escolar.  

Não se implantarão propostas inovadoras listando o que teremos de 
inovar, listando as competências que os educadores devem aprender e 
montando cursos de treinamento para formá-los. É [...] no campo da 
formação de profissionais de Educação Básica onde mais abundam as leis 
e os pareceres dos conselhos, os palpites fáceis de cada novo governante, 
das equipes técnicas, e até das agências de financiamento, nacionais e 
internacionais (p.151). 

Em face das opiniões sobre a realidade atual de que o mundo parece ser ora 

homogêneo, ora heterogêneo, entre as tarefas que surgem para a escola e, em particular, 

para o professor, está a de buscar e usar as informações que fundamentam o processo de 

ensino e de aprendizagem. A informação precisa ser trabalhada tendo em vista tanto o 

objetivo que leva o professor e o aluno a utilizá-la como a finalidade dessa utilização.  

Diante desse quadro, que políticas darão conta de tais demandas? Ao tratar das 

implicações advindas da sociedade do conhecimento no âmbito das políticas públicas que 

se criam, Ball (2001) apresenta as expressões “convergência de políticas”, “transferência 

de políticas” e “empréstimos de políticas” para falar do papel do Estado-Nação ante suas 

políticas específicas, que, segundo o autor, estão desaparecendo de forma gradual e 

repercutem de modo significativo nos campos econômico, social e educativo. Destaca que 

esses campos são conduzidos rumo a uma concepção única de políticas que assumem o 

caráter de “políticas para a competitividade econômica” em detrimento das questões 

sociais da educação. 

À luz desses argumentos, a educação parece condicionada aos aspectos 

econômicos, num contexto em que as habilidades são o fio condutor, o “princípio 

orientador e integrador” do projeto educativo. O que nos leva a refletir sobre a importância 
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e necessidade de as “políticas nacionais serem compreendidas como o produto de um nexo 

de influências e interdependências que resultam numa interconexão, multiplexidade e 

hibridização” (AMIN, 1997, p.129), compreendidas como a “combinação de lógicas 

globais, distantes e locais” (AMIN, 1997, p.133). 

Essa situação conduz ao que tanto tem sido propagado: a “unidade na diversidade”. 

Ao falar sobre isso, Ball (2001) lembra que os sistemas educativos receberam influência e 

estão centrados ou no modelo europeu, cuja característica é estar centrado no Estado, ou no 

modelo anglo-americano, calcado nas tradições liberais e no mercado. Para Apple (1996), 

tal questão nos incita a pensar na especificidade das diferentes práticas, assim como nas 

formas de unidade articulada que elas constituem. Nessa vertente são instituídas políticas 

públicas voltadas à inserção das tecnologias no espaço escolar. 

 

1.4 POLÍTICAS EDUCATIVAS VOLTADAS PARA INSERÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS 

 
 

Moraes (1993) aponta que estudos voltados para o uso dos computadores na 

educação no Brasil foram iniciados na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Segundo a autora, a UFRJ foi à primeira instituição a utilizar o 

computador em atividades acadêmicas, como objeto de estudo e pesquisa. Os estudos e 

pesquisas fomentavam uma proposta para informatização da sociedade. Àquela época, a 

utilização do computador visava à criação de “projetos de transformação social para o 

alcance do bem-estar coletivo, bem como para solução de problemas de diversas áreas tais 

como: energia, saúde, educação, agricultura, transporte dentre outras” (MORAES, 1993, 

p.17). A educação era o campo fértil para esse projeto de modernização.  

A inserção dos recursos tecnológicos no campo educacional brasileiro inicialmente 

foi marcada por uma tendência mais técnica, que considerava a tecnologia como a solução 

para os problemas educacionais, podendo até mesmo substituir os professores. Essa 

tendência vem sendo amenizada à medida que a discussão sobre a temática cresce, 

surgindo a possibilidade do uso dos recursos tecnológicos na organização educacional 

integrando aspectos técnicos e pedagógicos.  
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No ano de 1975 um grupo de pesquisadores da Unicamp iniciou a escrita de 

documento intitulado “ ‘Introdução a Computadores para ser usado nas escolas de 2º grau’ 

e contava com financiamento do Ministério da Educação e do Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (MEC/Bird). Mediante convênio com o Programa de 

Reformulação e Melhoria do Ensino (Premen), atualmente extinto” (MORAES, 1993, 

p.18). 

No início dos anos 1980, tivemos dois importantes seminários que versaram sobre a 

utilização do computador como ferramenta para auxiliar no processo de ensino e de 

aprendizagem. O I Seminário Nacional de Informática na Educação foi considerado o 

“primeiro fórum nacional a estabelecer uma posição sobre o uso do computador como 

ferramenta auxiliar do processo de ensino/aprendizagem” (MORAES, 1993, p.19). 

Naquela ocasião, destacava-se a discussão sobre o uso do computador como meio para 

subsidiar o trabalho e ampliar o foco de atuação do professor, sem jamais substituir o 

docente (MORAES, 1993, p.19). Defendeu-se a preponderância das questões pedagógicas 

no planejamento das ações a ser desenvolvidas. Daquele seminário nasceu o propósito de 

promover projetos-piloto nas universidades como experimentos para auxiliar e apoiar a 

criação de uma Política Nacional de Informatização da Educação. O II Seminário Nacional 

de Informática na Educação tinha intenção de coletar dados para subsidiar a “criação dos 

centros-piloto, a partir de reflexões de especialistas das áreas de educação, psicologia, 

informática e sociologia” (MORAES, 1993, p.20). 

Desses seminários, surgiram recomendações tais como: o computador deveria ser 

incorporado aos fins da educação, sem, contudo, determiná-la; o computador deveria ser 

utilizado “pelos diferentes graus e modalidade de ensino; que fossem desenvolvidas 

[experiências] por equipes brasileiras em universidades de reconhecida capacitação nas 

áreas de educação e informática e que tivessem o caráter interdisciplinar” (MORAES, 

1993, p.19-20). 

Esses encaminhamentos levaram à criação do Projeto Educação com Computadores 

(Educom), em 1984, uma iniciativa conjunta do MEC, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep) e Secretaria Especial de Informática da Presidência da República (SEI-PR), com o 

propósito de criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa e formação de recursos 
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humanos na UFRGS, na UFRJ, nas universidades federais de Pernambuco (UFPE) e de 

Minas Gerais (UFMG) e na Unicamp. 

Quando menciona o início da história da informática na educação no Brasil, 

Almeida (2008) relaciona as ações governamentais voltadas para inserção da informática à 

educação como estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico através dos espaços 

de diálogo entre pesquisadores e educadores envolvidos nos estudos sobre computadores. 

Iniciativa que fomentou o “preparo de profissionais com competência científico-

tecnológica para atuar nos setores produtivos” (ALMEIDA, 2008, p.25). Refere-se ao 

Educom como primeiro trabalho desenvolvido, no país, em informática na educação, que 

através dos centros-piloto tinha como finalidade “capacitar recursos humanos a fim de 

subsidiar o processo de informatização da educação pública brasileira” (ALMEIDA, 2008, 

p.26).   

Moraes (1993) evidencia que o Educom pode ser considerado o principal projeto de 

informatização da educação brasileira, originado a partir do I Seminário Nacional de 

Informática na Educação. Por influência do contexto marcado pela abertura política e 

defesa da democracia, naquele período, surge uma visão mais crítica acerca da utilização 

das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem.  

Segundo Almeida, o projeto Educom foi desenvolvido de 1984 a 1989, sendo que 

nesse período foram estabelecidos os “Centros de Informática na Educação de 1º e 2º 

Graus – CIEds, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação” (2008, p.26).  

Os resultados do projeto Educom contribuíram para que o MEC criasse o Programa 

de Ação Imediata em Informática na Educação de 1º e 2º grau (Projeto Formar) 

“operacionalizado através de dois cursos de especialização em informática na educação, 

em nível de pós-graduação lato sensu, realizados na Unicamp, em 1987 e 1989” 

(MORAES, 1993, p.24). O programa era destinado a capacitar professores e a implantar 

infraestrutura de suporte nas secretarias estaduais de Educação, centros de Informática 

Aplicada à Educação de 1º e 2º grau (CIEds), Escolas Técnicas Federais, centros de 

Informática na Educação Tecnológica (Ciets), Centro de Informática na Educação Superior 

(Cies) e universidades.  

Almeida (2008) destaca que o Projeto Formar “consistiu em cursos de 

especialização em nível de pós-graduação lato sensu com 360h ou mais, por meio do qual 
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os professores eram preparados para atuar nesses centros como multiplicadores na 

formação de outros professores mediante a oferta de cursos de informática na educação” 

(p.26). Competia a cada secretaria de Educação e a cada instituição de ensino técnico e/ou 

superior definir pedagogicamente sua proposta. Barrella e Prado (1996) registram que o 

Projeto Formar foi adotado como modelo; Almeida (1996) entende que a proposta de 

formação desse projeto possibilitava análise crítica que auxiliou os professores a 

compreender que a abordagem adequada com o uso do computador está ancorada na 

perspectiva crítico-reflexiva e ajudou ainda a refletir sobre o seu papel como mediador do 

processo de aprendizagem e na criação de situações favoráveis para que o aluno seja 

sujeito da própria aprendizagem e construção do conhecimento (VALENTE, 1996; 

ALMEIDA, 1996). Na visão de Almeida, os projetos Educom e Formar 

evidenciam um distanciamento entre o discurso dos documentos oficiais e 
a prática efetiva, uma vez que não ocorreram as mudanças educativas 
pretendidas, não foram encontradas as soluções almejadas, mas criaram 
uma ambiência para a continuidade das ações com professores e 
pesquisadores mobilizados para a inovação (2008, p.28). 

 

Valente e Almeida (1997) ao analisar as contribuições do Formar apontam que 

propiciaram a preparação de profissionais da educação que nunca tinham 
tido contato com o computador e que hoje desenvolvem atividades nesta 
área nos CIEds ou nas respectivas instituições de origem. Esses 
profissionais, em grande parte, são os responsáveis pela disseminação e a 
formação de novos profissionais na área de informática na educação. [...] 
O curso propiciou uma visão ampla sobre os diferentes aspectos 
envolvidos na informática na educação, tanto do ponto de vista 
computacional quanto pedagógico. [O] fato de o curso ter sido ministrado 
por especialistas da área de, praticamente, todos os centros do Brasil 
propiciou o conhecimento dos múltiplos e variados tipos de pesquisa e de 
trabalho que estavam sendo realizados em informática na educação no 
país (p.17). 

Tais ações contribuíram para que no ano de 1989 fosse criado o Programa Nacional 

de Informática Educativa (Proninfe) instituído pelo MEC através da Portaria Ministerial n. 

549/1989. Objetivava atender estudantes, professores, comunidade e preparar profissionais 

para o uso da informática “através de atividades e projetos articulados e convergentes com 

fundamentação pedagógica consistente e atualizada a fim de promover/garantir a unidade 

política, técnica e científica” (MORAES, 1993, p.25). Os objetivos e metas do Proninfe 

foram elaborados em consonância com a política nacional de ciência e tecnologia da época. 

Na sequência, aprovou-se, para o período de 1991 a 1993, o primeiro Plano de Ação 
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Integrada (Planinfe). Em relação ao Proninfe, Almeida (2008) informa que esse programa 

era fundamentado 

 [...] na abordagem educacional construcionista (Papert, 1985; Valente, 
1999) e na educação transformadora freiriana (Freire, 2001; Almeida, 
2005), segundo as quais a construção do conhecimento deve ser baseada 
na realização de algo concreto decorrente de uma experiência conjugada 
à prática pedagógica crítico-reflexiva vinculada à realidade da escola e à 
finalidade de formar cidadãos que se percebem como sujeitos de sua 
história, comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária (p.26). 
 

 O Proninfe e o Planinfe ressaltavam a “necessidade de um programa de formação 

de professores [...] acreditando que as mudanças só deveriam ocorrer se estivessem 

amparadas por um programa de capacitação de recursos humanos” (MORAES, 1993, 

p.26). 

Em 1996 foi criada a Secretaria de Educação a Distância (Seed) com objetivo de 

subsidiar a inserção das tecnologias de informação e comunicação na educação e auxiliar 

no desenvolvimento da educação a distância, com a intenção de democratizar e 

proporcionar acesso à educação com qualidade. Naquele mesmo ano foi criada a TV 

Escola.  

Nesse sentido, Valente e Almeida (1997, p.1) reconhecem dificuldades no processo 

de inserção da informática à educação no Brasil, entre as quais se destacam a falta de 

verbas e o preparo inadequado dos professores para sustentar uma mudança no âmbito das 

práticas pedagógicas como preconizavam os projetos. Mas não podemos desconsiderar as 

iniciativas e conquistas que ocorreram mesmo que distante do que se desejava e que 

estimularam a continuidade das ações voltadas para inserção das TIC no espaço escolar.  

Essa trajetória sustentada pelos documentos dos organismos internacionais, que 

expressam orientações sobre as políticas educativas, resultou na criação do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Visava-se à promoção do uso pedagógico 

das tecnologias de informática e comunicação nas escolas da rede pública de ensino. A 

proposta foi uma maneira de aproximar a cultura escolar dos recursos tecnológicos 

presentes na sociedade. O programa implantou os Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs), estruturas descentralizadas que dão apoio e suporte ao processo de informatização 

das escolas. Os professores que atuam nesses núcleos são formadores e auxiliam no 

processo de incorporação, planejamento e uso dos recursos tecnológicos. Eles são 
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responsáveis pela capacitação dos professores e equipe administrativa. Atualmente, o 

ProInfo atende escolas das zonas urbana e rural que tenham a infraestrutura necessária. 

Em 2007, o governo federal instituiu o ProInfo Integrado através do Decreto 6.300 

(BRASIL), de dezembro, programa que agrega um conjunto de ações articuladas ao Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE) por meio de parceria entre o MEC e o 

Ministério das Comunicações por meio de regime de colaboração entre o governo federal, 

governos estaduais e municipais. Entre as metas definidas pelo MEC, com previsão de 

serem efetivadas até o ano de 2010 estavam: a instalação de computadores em todas as 

escolas públicas e a formação de pessoal envolvido com a educação pública. Segundo 

Bielschowsky (2009), “[...] dos 380 NTE e 27 NTM que encontramos em 2006, [foram 

ampliados] para 447 NTE e 140 NTM em setembro de 2009” (p.24). Ainda de acordo com 

Bielschowsky (2009, p. 18),“só é possível avançar neste complexo problema em um 

regime de estreita parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal”. O autor 

explica que, em relação à aquisição de laboratórios para as escolas urbanas e rurais no 

Brasil pelo MEC, no período de 2004 a 2009, houve aumento significativo no quantitativo 

de laboratórios e destaca-se que até 2006 havia laboratórios apenas nas escolas urbanas. A 

partir de 2007 é que começam a ser implantados nas escolas rurais.  

Em 2011, com a mudança de governo, ocorreram alterações nas políticas públicas 

voltadas para as tecnologias, entre as quais o ProInfo, ações e projetos ligados a ele, que 

foram inseridos na Secretaria de Educação Básica. Apesar de, na página da Secretaria de 

Educação a Distância na internet,4 encontrarmos a informação de que os programas e ações 

da Seed foram vinculados à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi). 

O ProInfo comporta dois objetivos de enorme abrangência: ofertar letramento 

digital aos alunos da rede pública de ensino e usar as tecnologias de informação e 

comunicação no aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Nesta tese, o foco de 

interesse centra-se no segundo objetivo.l 

                                                           
4 Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356>, acessado  

em 1 fev. 2013. Mensagem que está na página: “Devido à extinção desta secretaria, seus programas e ações 

estão vinculados a SECADI. Confira o decreto de reestruturação.” 
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A inserção da tecnologia no espaço escolar como apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem requer, segundo Freire (1992), compreensão de sua importância. O autor 

adverte-nos sobre o modo como os recursos tecnológicos são usados em nossas escolas. 

Destaca quatro pontos importantes a serem considerados em relação à utilização da 

tecnologia. 

O primeiro deles trata do uso intencional e político da tecnologia. Na visão do 

autor, o uso da tecnologia está impregnado de ideologia. Devemos, pois, considerar essa 

questão uma vez que softwares, páginas da web, programas ou aplicativos contêm uma 

concepção de mundo, ser humano, conhecimento, ensino, aprendizagem e precisam ser 

investigados para identificar o que fundamenta as práticas e usos tecnológicos. Se a serviço 

de uma educação democrática ou não. 

O segundo se refere à necessidade de compreender, controlar e dominar a 

tecnologia, saber como utilizar. Caso contrário, seu uso se restringe a um ato mecânico, em 

que não há reflexão sobre o que se faz e por que se faz, o que não propicia crescimento da 

pessoa que a utiliza. Essa situação implica tratar as pessoas como máquinas, e não como 

sujeitos. 

No terceiro ponto, há referência à contextualização, indagando sobre a implicação 

do uso da tecnologia no cotidiano das pessoas, bem como a melhor forma de sua utilização 

e incorporação a serviço de determinado grupo ou comunidade. Por fim, destaca a 

necessidade da criticidade, curiosidade, vigilância diante da tecnologia. 

O que me parece fundamental para nós, hoje, mecânicos ou físicos, 
pedagogos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção de uma 
posição crítica, vigilante, indagadora, em face da tecnologia. Nem, de um 
lado, demonologizá-la, nem, de outro, divinizá-la (FREIRE, 1992,           
p. 133). 

 

Dos apontamentos feitos por Freire, sublinhamos a relevância (como educadores) 

de saber em que teoria e paradigma se sustenta a nossa prática, se somos leitores da nossa 

prática educativa, e que concepção de educação e currículo norteia nossas atividades. Essas 

questões são pensadas à luz do entendimento de estarmos imersos em uma sociedade 

marcada pelo uso intensivo das tecnologias. Somos simultaneamente agentes e sujeitos do 

processo educativo deste tempo que exige conhecimento técnico e pedagógico sobre os 

recursos tecnológicos a serviço da formação humana, em especial no momento em que 

computadores portáteis (laptops) são inseridos em escolas. 
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1.4.1 O Projeto Um Computador por Aluno no Brasil 
 
 

A criação e a implementação do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foram 

uma iniciativa da Presidência da República, sob coordenação do MEC, por meio da Seed. 

No Fórum Mundial em Davos, Suíça, em janeiro de 2005, foi apresentado ao 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto One Laptop per Child (OLPC). A proposta 

de custo por laptop era de 100 dólares. Sob responsabilidade da Fundação OLPC, 

constituída por pesquisadores, entre os quais se destacam Nicholas Negroponte, Seymour 

Papert e Alan Kay, o projeto trata da desenvolução e distribuição de laptops adaptados e de 

baixo custo para crianças de países em desenvolvimento. 

A Seed/MEC, após ter conhecimento do projeto da OLPC, em 2007, decidiu 

realizar sondagens em estados e municípios objetivando ter adesão desses para realização 

de experimentos acerca da utilização dos laptops educacionais em sala de aula por alunos e 

professores. 

Para avaliar as questões pedagógicas, foi organizado um grupo de acompanhamento 

pedagógico dos experimentos, formado por pesquisadores com conhecimento e experiência 

em pesquisas e projetos de informática educativa: José Armando Valente, Unicamp; Léa 

da Cruz Fagundes, UFRGS; Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Mauro Cavalcante Pequeno, Universidade 

Federal do Ceará (UFC); Paulo Gileno Cysneiros (UFPE); e Roseli de Deus Lopes, 

Universidade de São Paulo (USP). Essa equipe instituída por portaria do Ministério da 

Educação elaborou, em março de 2007, os princípios norteadores para o uso pedagógico do 

laptop na educação escolar (MEC/SEED, 2007). No Brasil, o projeto OLPC foi adequado à 

realidade, ressignificado e intitulado Projeto UCA. Em junho de 2006, o projeto foi 

lançado oficialmente pelo MEC e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

De acordo com Mendes (2008), a diferença mais marcante entre o OLPC e o 

Projeto UCA se relaciona à prática pedagógica com uso dos computadores, que, no Projeto 

UCA, ocorre no contexto escolar, em sala de aula, em outros espaços da escola e ainda 

pode ser levado para casa pelos alunos, o que certamente provocará alterações no cotidiano 

escolar, no processo de ensino e de aprendizagem. A possibilidade de o laptop ser levado 

para casa contribui para a inclusão digital das famílias, conforme preconizam os princípios 
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norteadores do uso pedagógico do laptop na educação escolar. Esse é um diferencial, pois 

não faz sentido o equipamento ficar retido na escola. 

No pré-piloto foram escolhidas cinco escolas públicas de ensino fundamental, que 

se tornaram campo de pesquisa para avaliação dos laptops educacionais. Foram utilizados 

três modelos de laptops, fabricados por empresas diferentes, os quais foram doados ao 

governo federal. Os estabelecimentos de ensino receberam 1.390 laptops, assim 

distribuídos: 

• 800 unidades dos laptops Classmate da Intel (400 para o Colégio Estadual Dom 

Alano Marie Du Noday em Palmas, no Tocantins, e 400 para o Centro 

Integrado de Educação Pública – Ciep - Professora Rosa da Conceição Guedes 

em Piraí, no Estado do Rio de Janeiro); 

• 40 unidades dos laptops Mobilis da Encore para o Centro de Ensino 

Fundamental 01 da Vila Planalto em Brasília (DF); e 

•  550 unidades do modelo XO da OLPC (275 para a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Luciana de Abreu em Porto Alegre (RS) e 275 para a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno, situada em São Paulo - 

SP (BRASIL, 2008, passim). 

 

Figura 3 - Modelos de laptops pré-piloto XO, Mobilis e Classmate 

      

     Fonte: PILOTOS DO PROJETO UCA, 2007. 
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Critérios de escolha das escolas para essa fase. 

• Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Planalto em Brasília (DF): situar-se 

numa comunidade caracterizada por um alunado do qual 20% das crianças não 

tinham endereço e residiam em invasões ao redor do Lago Paranoá.  

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Luciana de Abreu em Porto Alegre 

(RS), Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno (São Paulo 

- SP) e Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professora Rosa da Conceição 

Guedes em Piraí (RJ): proximidade com diferentes centros de pesquisa e 

consultores, possibilitando uma avaliação mais de perto.  

• O Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday em Palmas/TO, pela distância 

dos grandes centros, localizada na Região Norte, e pela adesão do Estado. 

Segundo o MEC, a primeira fase avaliaria a funcionalidade pedagógica do 

computador em sala de aula, a capacitação de professores, condições de uso, a 

interatividade entre os alunos e a segurança dos aparelhos na escola. O experimento exigiu 

reorganização das escolas, abrindo discussão para o currículo e a sua função social, pois, 

ao ter nas mãos o computador, professores e alunos investigam e aprendem. 

Os computadores continuam subutilizados por distintos motivos que 
dependem menos da presença da tecnologia na escola e mais de aspectos 
político-pedagógicos e de uma adequada formação dos educadores 
(Valente & Almeida, F., 1997; Silva, 2001; Almeida, 2004; Costa, 2004; 
Valente & Almeida, 2007) que propicie conhecer tanto as características 
e principais propriedades intrínsecas das tecnologias como suas 
potencialidades pedagógicas e formas de integrá-las ao currículo. Ainda 
há muito que produzir sobre as contribuições das tecnologias para o 
desenvolvimento de currículos em ação, novas concepções de avaliação, 
outras estruturas e modos de organizar a escola (ALMEIDA, 2008, p. 33). 

 

Em 2009 o MEC, através das equipes de pesquisadores e coordenadores 

responsáveis pela avaliação dos experimentos, iniciou a análise (fase pré-piloto). Em 

setembro de 2010, as experiências realizadas entre 2007 a 2009 foram organizadas nos 

relatórios de sistematização I (BRASIL, 2010c), II (BRASIL, 2010d) e III (BRASIL, 2010e) 

Instituições e pessoas responsáveis pela execução: 

• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Programa de Pós-
Graduação em Educação: Currículo. 

• Laboratório de Estudos Cognitivos – Instituto de Psicologia – UFRGS 
• Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico     

(LSI-TEC) –  USP. 
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• Mediateca – Organização para Inclusão Social e Digital          
(BRASIL, 2010c, p.1; 2010d, p.1; 2010e, p.1). 

A consolidação das informações foi realizada pela Fundação Centros de Referência 

em Tecnologias Inovadoras (Certi). A Fundação Pensamento Digital foi indicada pelo 

governo brasileiro como executora da cooperação técnica estabelecida entre o MEC e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Para a expansão do programa, o MEC 

contou com o BID para apoiar a documentação e disseminação das experiências relevantes 

das cinco escolas pré-piloto. 

Para cada escola foram gerados três relatórios elaborados pelas universidades 

responsáveis pelo acompanhamento da escola. 

• Relatório I - Descrição da Escola. 

• Relatório II - Infraestrutura e Conectividade. 

• Relatório III - Gestão (que gerou um conjunto de dez relatos de experiência e 

três estudos de experiências educacionais). 

A avaliação das ações desenvolvidas na fase do experimento no Colégio Dom 

Alano Marie Du Noday foi realizada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP, Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo), apoiada pelo BID, 

Coordenação Executiva da Fundação Pensamento Digital. Os autores foram: Maria 

Elizabeth Bianconcini de Almeida (orientadora); Maria Elisabette Brisola Brito Prado 

(coordenadora); Marilene Andrade Ferreira Borges; e George França. Os relatórios 

produzidos trouxeram como destaque a criação da figura do coordenador pedagógico do 

Projeto UCA na escola; planejamento da prática pedagógica; e o projeto aluno monitor, 

reconhecimento pela comunidade escolar que será tratado detalhadamente no tópico 

seguinte. 

Silva, R. (2009) fez um estudo por meio de oficinas com professores no espaço da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sobre o impacto inicial do uso do laptop 

educacional sob a ótica dos docentes. Investigou o uso dos três protótipos: XO, Mobilis e o 

Classmate. Entre os resultados da pesquisa, a autora apresenta a dificuldade dos 

professores em integrar o laptop à prática pedagógica pelo motivo de essa tecnologia não 

ter feito parte da formação inicial do docente. 
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Segundo a autora, “para os professores, o uso de qualquer um dos protótipos os 

ajudaria a vencer a resistência à tecnologia e os estimularia a refletir sobre a sua prática 

pedagógica e sobre novas possibilidades de uso do computador nas atividades em sala de 

aula” (SILVA, R., 2009, p.78-79). O trabalho destaca a importância do manuseio do laptop 

e que é a partir da utilização que os professores terão segurança e familiaridade na 

realização das atividades e terão mais conhecimento das ferramentas do laptop. A 

investigação apontou que um dos maiores desafios para os professores é a realização de 

atividades em turmas superlotadas num curto espaço de tempo. 

Os depoimentos dos professores revelaram a necessidade de refletir sobre a prática 

pedagógica existente. “[...] A prática atual não dará conta das possibilidades de uso 

pedagógico com a tecnologia móvel” (SILVA, R., 2009, f.106). As afirmações ganham 

valor. Representam o posicionamento dos docentes frente à vivência com essa tecnologia. 

Os professores “[...] se mostram críticos ao revelar consciência sobre a necessidade de 

replanejamento para desenvolverem novas práticas com o uso do laptop educacional na 

educação” (SILVA, R., 2009, f.94). 

 

 

1.4.2 Projeto Um Computador por Aluno – Expansão 

 

Toda a documentação referente às experiências das escolas pré-piloto, elaborada 

pelos pesquisadores do Grupo de Trabalho de Assessoramento Pedagógico ao Projeto Um 

Computador por Aluno (GTUCA), universidades e parceiros envolvidos no projeto, 

subsidiou o planejamento para a expansão e início da fase-piloto. Foram estruturados os 

grupos de trabalho de formação (GT Formação), avaliação (GT Avaliação) e, 

posteriormente, de pesquisa, o GT Pesquisa. A equipe elaborou documento com os 

princípios orientadores do Projeto UCA (MEC/SEED, 2007). 

O projeto assumiu como princípios: “a melhoria da qualidade da educação; a 

inclusão digital e a inserção da cadeia produtiva brasileira no processo de fabricação e 

manutenção dos equipamentos” (MEC/SEED, 2007, p.10). Esses fundamentos apontam 

preocupação com as questões contemporâneas e com a elaboração de propostas 

pedagógicas voltadas à inclusão digital, à inserção do aluno na sociedade do conhecimento 

e ao uso pedagógico do laptop educacional – mobilidade, conectividade, imersão e 

tecnologia um para um (MEC/SEED, 2007). “A proposta piloto nasce em 2009, e os 
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laptops chegam com essa proposta desenhada por todo o experimento, a estrutura física, 

elétrica, de rede, desenhada para o experimento no Brasil para os pilotos do Brasil” (FE, 

entrevista em agosto de 2012). 

Em 2010, foi realizada a expansão do Projeto Um Computador por Aluno sob a 

responsabilidade da Seed, elaborado por um grupo de técnicos dessa Secretaria e GTUCA, 

formado por pesquisadores especialistas no uso de TIC na educação, das seguintes 

universidades: UFRGS, USP, Unicamp, PUC-SP, PUC Minas, UFRJ, Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), UFC, UFPE. Essas universidades são denominadas no Projeto 

como instituições de ensino superior (IES) globais. 

A expansão se inicia com um processo avaliativo estruturado e a abertura para 

pesquisa na área, o que não ocorreu na fase pré-piloto, porque o processo avaliativo estava 

sob responsabilidade do GTUCA, das escolas participantes da fase experimental e do BID. 

Essa expansão foi estruturada adotando o trabalho numa concepção de rede em que 

as questões técnicas e pedagógicas se articulam e alimentam constantemente as ações 

previstas, que têm na flexibilidade a possibilidade de correções necessárias, detectadas pela 

avaliação diagnóstica e processual.  

A expansão teve como objetivo a formação continuada e em serviço, respeitando os 

sujeitos, suas necessidades e demandas de aprendizagem, além do comprometimento com 

a realidade local e o contexto das pessoas envolvidas. O desenho do currículo da formação 

está alicerçado nas dimensões teórica, técnica e prática. Esse tripé aponta a concepção de 

currículo do projeto, que preconiza a prática reflexiva. Para tanto, promove a articulação 

dos conhecimentos técnicos sobre a funcionalidade dos recursos tecnológicos existentes no 

laptop, o que é essencial para a proposição de metodologias condizentes com o computador 

educacional em sala de aula. A estrutura da formação idealizada inicialmente, que já previa 

“[...] a criação de uma rede de apoio às comunidades escolares na implementação do 

projeto” (PIORINO, 2012, f.82) está representada abaixo. 
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Figura 4 - Estrutura da Formação Brasil (I) 

 
   Fonte: Almeida (2010b, p.16). 

 

A formação envolveu a participação das IES, secretarias de educação estaduais e 

municipais, centros de formação de multiplicadores dos núcleos de tecnologia educacional, 

estaduais (NTEs) e municipais (NTMs), professores, gestores (pedagógico e 

administrativo) e alunos monitores das escolas, formando uma rede de 

cooperação/colaboração (BRASIL, 2009a). Segundo o documento, 

Formar educadores de comunidades escolares com contextos sociais, 
infraestrutura física, projetos político-pedagógicos e níveis de preparação 
profissional diferenciados resulta num conjunto que pode refletir as 
diversidades regionais e dos grupos sociais que compõem o nosso país 
(BRASIL, 2009a, p.2). 
 

O curso de formação foi realizado em momentos presencias e a distância com 

acompanhamento de um formador/tutor e carga horária de 180 horas. Os cinco módulos da 

formação estão alocados na plataforma do e-Proinfo: 

[...] ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a 
concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, 
como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de 
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pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a 
distância e ao processo ensino-aprendizagem (BRASIL, [s.d.]). 

 

Para melhor compreensão da estrutura da formação geral, apresentamos a 
esquematização a seguir. 

             Figura 5 - Estrutura da Formação Brasil (II) 

 
      Fonte: BRASIL, 2009a, p.9. 

 

A dimensão prática da ação é o momento de uso do laptop no ensino-aprendizagem 

e da gestão dessa prática na escola, na comunidade. O lado teórico chama atenção para o 

aporte que sustentará o trabalho pedagógico do professor e necessariamente deve 

incorporar as questões advindas das tecnologias digitais da informação e comunicação 

presentes no laptop. A formação assume a perspectiva de construção do conhecimento, 

através da experimentação, do desafio, da problematização, do diálogo, da cooperação. O 

aluno é estimulado a experimentar, a utilizar os recursos existentes no laptop. Nessa 

perspectiva encontramos o referencial de Freire (2002, 2005), Papert (1985), Piaget (1972) 

e Vygotsky (1989). Esses autores preconizam que o/a educando/a deve ser instigado/a 
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aprender, buscar, percorrer caminhos, vivenciar a situação. Isso certamente dará sentido ao 

seu aprendizado.  

Na fase de expansão do projeto para mais de trezentas escolas públicas, os critérios 

foram, aproximadamente, 10 escolas por estado; cada escola ter cerca de 500 alunos, 

energia e armários para guardar e carregar os laptops; localização próxima a universidades; 

núcleo de tecnologia e informática, pelo menos em uma escola na capital e uma na zona 

rural, em cada estado; assinatura do termo de adesão pelo estado e pelo município; e 

anuência do corpo docente. 

O início das atividades dessa fase foi marcado por uma reunião em Sergipe, em 

março de 2010, com a participação de membros do GT Formação e GT Avaliação, 

representantes do MEC, pesquisadores, representantes de IES, para apresentação da 

proposta de operacionalização, a estrutura geral da formação que se ancora no aprender-

fazendo na inserção do uso da tecnologia ao projeto pedagógico da escola. 

A avaliação para expansão prevê a identificação de limites, possibilidades, avanços 

e ainda a apresentação de recomendações para superar os obstáculos que emergirem. A 

concepção assumida se fundamenta no pressuposto do/no trabalho coletivo, na formação 

em serviço, na correção de rumos, na participação e na ética como prática educativa.  

Para consolidar essas opções, consideram-se a realidade social, o conhecimento 

reflexivo, a inserção sócio-histórica e cultural, situações concretas como ponto de partida 

e integração da teoria à prática. No que diz respeito à opção teórica e aos fundamentos, as 

modalidades de avaliação assumidas são as seguintes: 

• avaliação diagnóstica - é aquela que precede as ações de execução e orienta 

para alterações do projeto no início de sua implementação; 

• avaliação em processo - caracteriza-se por detectar os fatores que facilitam ou 

dificultam o desenvolvimento de um projeto, oferecendo aos interessados 

informações úteis para melhorar a iniciativa; 

• avaliação de resultados - procura saber quanto e com que qualidade se atingiu a 

expectativa; 

• avaliação de impacto: busca as mudanças significativas na realidade em que o 

projeto intervém, o que pontua a relevância da avaliação diagnóstica que 

delimita a linha de base, permitindo comparações futuras (BRASIL, 2009b). 
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A proposta de avaliação do projeto pretendeu mapear a infraestrutura da escola, 

identificar as parcerias estabelecidas e as questões técnicas e pedagógicas. A investigação 

do projeto pedagógico foi o fio condutor para as questões pedagógicas. O projeto político-

pedagógico delineia a concepção de currículo, a organização do trabalho, viabilizando-se 

por meio das práticas pedagógicas (BRASIL, 2009b). 

A participação da comunidade escolar na construção desse documento tem o 

propósito de apontar as ações implementadas pela escola e permitir avaliar a contribuição 

do projeto para a emancipação dos alunos, a melhoria da aprendizagem e a inclusão digital 

no município (BRASIL, 2009b). 

O fluxo da avaliação demonstra que serão considerados os contextos macro, meso e 

micro, identificando como cada nível se articula com os outros, o grau de 

comprometimento de cada um e as iniciativas, decisões e parcerias estabelecidas. Essas 

ações repercutirão no sucesso ou não do projeto, porque, mediante as parcerias, serão 

estabelecidas as competências em relação aos recursos físicos e tecnológicos: 

infraestrutura, material pedagógico, recursos humanos, manutenção e segurança dos 

equipamentos, entre outros (BRASIL, 2009b). 

As questões afetas à avaliação do Projeto UCA são importantes porque os grupos 

de trabalho se comunicam. As ações não são isoladas. O trabalho da equipe de formação é 

alimentado, subsidiado pelas informações dadas pela equipe de avaliação e 

acompanhamento que são analisadas à luz do referencial teórico pela equipe de 

pesquisadores. Essa estrutura do projeto permite os reajustes, o replanejamento das ações e 

correção de rumos. 

No próximo capítulo, apresentamos as práticas pedagógicas com o uso das 

tecnologias, sua articulação com o currículo e a metodologia de projetos. 
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2 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM O USO DAS TECNOLOGIAS E SUA    
ARTICULAÇÃO COM O CURRÍCULO E A METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

 

Este capítulo aborda a prática pedagógica que se serve do uso das tecnologias. O 

referencial teórico está pautado em duas grandes áreas, tendo como eixo as práticas 

pedagógicas: a primeira trata do currículo e sua relevância no processo educacional; tece 

considerações sobre a construção da prática pedagógica, pensando-a no contexto do espaço 

escolar; apresenta a prática criadora ou reflexiva como a mais coerente como o uso do 

laptop educacional em sala de aula. A segunda aborda a metodologia de projetos.  

Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 
responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever 
nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O respeito 
que devemos como professores aos educandos dificilmente se cumpre, se 
não somos tratados com dignidade e decência pela administração privada 
ou pública da educação (FREIRE, 2002, p.107). 

O contexto atual chama a atenção pela infinidade de possibilidades geradas pelas 

mais diversas formas de comunicação que surgem e rompem a barreira do espaço e do 

tempo, demandando outros modos de tratá-las e utilizá-las. Surge a necessidade de uma 

ação docente que favoreça uma aprendizagem crítica e transformadora coerente com esse 

novo contexto. Nessa perspectiva e consoante com a função social da escola e o papel da 

educação, o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) é uma política pública que 

disponibiliza um laptop educacional conectado em rede em sala de aula para cada aluno do 

ensino fundamental. É conveniente compreender que a inserção do laptop educacional no 

espaço escolar requer reorganização do processo de ensino e de aprendizagem. 

Consideramos que, na construção da prática pedagógica, os professores incorporam 

tanto os saberes disciplinares, quanto os oriundos do conjunto de experiências que se 

sucedem no contexto escolar. Nesse processo, localizamos as experiências adquiridas e os 

novos conhecimentos que se efetivam no percurso de um caminho aprimorado a cada dia.   

Julgamos que a definição de Pimenta e Ghedin, (2006) sobre o saber da 

experiência, sustenta a compreensão de que na construção da prática pedagógica não se 

exclui a experiência profissional, “[...] os saberes da experiência são também aqueles que 

os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão 
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sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, e os textos 

produzidos por outros educadores” (PIMENTA; GHEDIN, 2006, p. 20). 

Nessa vertente, a prática pedagógica caracteriza-se como o ofício diário do 

professor. Sua concretização se dá a partir dos conhecimentos obtidos na formação inicial e 

nas observações diárias acerca do seu trabalho. Desse modo, compreendemos que os 

saberes juntamente com a experiência profissional mesclam-se na atividade diária do 

professor. 

Consideramos também que a prática pedagógica é composta pela dimensão 

educativa na dinâmica das relações sociais. Ela é desenvolvida no espaço escolar e envolve 

professor, aluno e procedimentos em virtude de uma concepção de educação e de escola.  

Assim, entendemos que a prática institui a “relação pedagógica de diálogo e 

complementaridade entre os sujeitos no ensinar-aprender, na centralidade do ato de 

conhecer e na fundamentação antropológica do processo” (STRECK, 2010, p.307). 

Sob essa visão, a prática pedagógica pode ser considerada uma atividade social com 

caráter histórico e cultural vinculando as atividades pedagógicas da sala de aula ao projeto 

político-pedagógico e as relações da escola com a sociedade. Desse modo, ela se manifesta 

por meio de vários contextos: o da aula, o do pessoal, o do social, o de classe e do 

político.5 

 Compreendemos que a escola é uma instituição social que efetiva as relações entre 

educação, sociedade e cidadania e é responsável pela mediação entre as demandas sociais 

voltadas para a escolarização e autorrealização das pessoas, transformando-se e 

colaborando para a transformação da sociedade. A prática pedagógica é uma práxis e 

ultrapassa a visão ingênua de técnica embora ela faça parte dessa prática. 

 

 
                                                           
5
 O contexto de aula está associado ao mundo dos livros, dos professores, dos conteúdos, das crianças; o 

contexto pessoal e social, modelado pelas experiências que cada pessoa tem e traz para a vida escolar,  
reflete-se em aptidões, interesses, habilidades, etc., além do clima social que se produz no contexto de classe; 
existe,  também, o contexto histórico escolar criado  pelas formas passadas de realizar a experiência 
educativa, que deram lugar a tradições introjetadas em forma de crenças, reflexos institucionais e pessoais, 
etc., porque cada prática curricular cria, de alguma forma, incidências nas que sucederão; finalmente, se pode 
falar de um contexto político, à medida que as relações dentro de classe refletem padrões de autoridade e 
poder, expressão de relações do mesmo tipo na sociedade exterior (KING, 1986, p. 37). 
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2.1 PRÁTICA PEDAGÓGICA E CURRÍCULO 
 

Essas considerações acerca da prática pedagógica se inserem no currículo escolar 

que tem uma intencionalidade. Pacheco (2001) corrobora esse entendimento. E considera 

que essa se expressa no movimento contínuo efetivado pela comunicação que representa as 

conquistas e a trajetória da humanidade, legitimado pelos significados construídos pela 

ação do homem, transformados em patrimônio social. 

O autor salienta que o currículo pode ser tratado como “uma sequência ordenada, e 

como noção de totalidade de estudos” (PACHECO, 2001, p.15 e 16). E o compreende 

como “uma prática pedagógica que resulta da interação e confluência de políticas, 

administrativas, econômicas, culturais, sociais, escolares, na base das quais existem 

interesses concretos e responsabilidades compartilhadas” (PACHECO, 2001, p.20). Apple 

(2000) também enfatiza a intencionalidade e o permanente processo de reconstrução do 

currículo. 

Os princípios do Projeto UCA preconizam que o currículo tem a finalidade de 

cuidar, educar e preparar o ser humano para uma vivência e convivência com seus pares de 

modo mais humano, no sentido do respeito à alteridade e aos ideais de democracia, 

participação e justiça social, pois a vida não se dá de forma fragmentada, ela constitui um 

conjunto articulado de saberes e fazeres. 

Dessa forma, o currículo fundamenta-se na práxis iluminada pela ação e reflexão 

com vistas à solidariedade. “Práxis na qual  a ação e a reflexão, solidárias, se iluminam  

constante e mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se separa, 

implica também numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o 

recebe” (FREIRE, 2006, p.80). Nessa ótica, “a comunicação verdadeira não nos parece 

estar na exclusiva transferência ou transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, 

mas em sua co-participação no ato de compreender a significação do significado. Esta é 

uma comunicação que se faz criticamente” (FREIRE, 2006, p.70), que faz uso da 

racionalidade comunicativa, organização participativa, democrática e coletiva com 

interesse emancipatório. 

 Desse modo, o currículo integrado às tecnologias é aquele da era digital, que 

demanda aos professores competência técnica e pedagógica. A perspectiva técnica auxilia 

na construção da pedagógica. Juntas, propiciam ao professor pensar sobre mudança nas 
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atividades que realiza. “A integração de tecnologias ao currículo abre novos horizontes em 

relação à flexibilização de hierarquia espaçotemporal, dos tempos e espaços da escola, 

potencializando novas formas de aprender, ensinar e lidar com o conhecimento” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.19). “Há quem considere as tecnologias como recursos 

neutros e sua integração ao currículo como a transposição do conteúdo que faz parte do 

currículo oficial para uma nova mídia”(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.29). Ao fazerem 

isso, desconsideram que mesmo tendo um currículo prescrito, é no cotidiano da prática que 

professores e alunos dão existência ao currículo. 

Considerando esses apontamentos, a inserção e o acesso às tecnologias não são 

garantias para o sucesso; este se origina do esforço intelectual de tomar o objeto para si e 

decifrá-lo em busca do inédito viável. “O ‘inédito viável’ é, pois, uma categoria que 

encerra nela mesma toda uma crença no sonho e na possibilidade da utopia. Na 

transformação das pessoas e do mundo. É, portanto, tarefa de todos e de todas”. (ARAÚJO 

FREIRE, 2010, p.226). 

Nessa vertente, Damásio (2007) compreende que a tecnologia é fruto do constante 

processo de evolução do homem e se desenvolve por meio de acontecimentos numa 

sequência de fatos e/ou situações provocadas por fenômenos culturais, econômicos e 

sociais. Esta é alcançada por meio da cultura, que é criação do homem, assim como a 

tecnologia. Cultura é o processo dinâmico de socialização, no qual crenças, valores, 

costumes, leis, moral, línguas, etc., que dão sentido ao mundo, se comunicam e “[...] se 

impõem em determinada sociedade, seja pelos processos educacionais propriamente ditos, 

seja pela difusão das informações em grande escala, a todas as estruturas sociais, mediante 

os meios de comunicação de massa” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.63). 

 A cultura também diz respeito à capacidade do ser humano para construir e usar a 

linguagem. O laptop educacional é um bem cultural criado pelo homem e introduz uma 

linguagem. Por esse prisma, o Projeto UCA tem, em seus princípios e suas finalidades, a 

tecnologia, expressa não apenas no objeto físico, mas, principalmente, nas possibilidades e 

potencialidades de uso do laptop educacional. A educação está imersa na tecnologia. Os 

alunos convivem com essa realidade, são nativos digitais; os professores, em grande parte, 

migrantes digitais. A escola convive com os nativos e os migrantes.  

Segundo Papert (2008), ao propiciar à criança um computador pessoal, ela tem a 

possibilidade de aprender de forma mais natural, construindo e exercendo autonomia ante a 
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riqueza de possibilidades que lhe é aberta. O computador é uma “máquina multimídia que 

pode transmitir fala, material escrito, som, vídeo, foto, e assim por diante, tudo isso em 

rede. Isso significa que pessoas podem interagir em redes viabilizando debates, 

teleconferências, trabalhos colaborativos e assim por diante” (CARVALHO, 2001, p.4). 

Conforme Vieira Pinto, as máquinas com as quais convivemos e nos cercam são 

resultado de “um longo processo de acumulação de conhecimento a respeito das 

propriedades dos corpos, dos materiais e dos fenômenos da natureza” (VIEIRA PINTO, 

2005a, p.72). A incorporação dessas máquinas ao cotidiano contemporâneo provoca uma 

ressignificação na dinâmica do tempo e do espaço, que são redimensionados. Surge o 

ciberespaço e a cibercultura. Segundo Lévy (2000), a palavra “ciberespaço” é de origem 

americana, foi empregada pela primeira vez no romance pelo autor de ficção científica 

William Gibson, em 1984, no romance Neuromancer. “O ciberespaço designa ali o 

universo das redes digitais, como lugar de encontros e de aventuras terrenas nos conflitos 

mundiais, nova fronteira econômica e cultural” (LÉVY, 2000, p.104). Não é possível 

ignorar a repercussão e o papel que eles têm na sociedade: o de serem portadores e 

viabilizadores de informação, comunicação e aprendizagem. Lévy (1999) afirma: 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço 
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre 
relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a 
reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais 
encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, 
livre. As comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e 
surpreendente do universal por contato (LÉVY, 1999, p. 130). 
 

Nessa perspectiva, Valente (2007) enfatiza a leitura não apenas de textos, mas de 

imagens, sons, gestos, movimentos. Identifica diferentes tipos de letramentos necessários 

ao trabalho com as tecnologias, como a digital (emprego das tecnologias digitais), a visual 

(uso das imagens), a sonora (com base nos sons), a informacional (busca crítica da 

informação). Segundo Lévy (1999, p. 56), letramento presente no hipertexto “um texto 

móvel, caleidoscópio, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade 

frente ao leitor”. A internet móvel aproxima o homem do desejo de ubiquidade fazendo 

emergir uma nova cultura telemática, com novas formas de consumo de informação e com 

novas práticas de sociabilidade. “Hoje conhecemos um novo espaço de leitura e escrita. As 

letras concretas e palpáveis se transformaram em bites digitais; a página em branco é o 
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campo do monitor; a pena é o teclado e há uma estranha separação entre o nosso corpo, 

real, e o texto, virtual” (RAMAL, 2002, p. 65). 

Costa argumenta que Vannevar Bush, Ted Nelson e Douglas Engelbar, nas suas 

percepções de visionários em meados do século XX, já percebiam que as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) exerceriam forte influência na vida das pessoas. Seriam o 

“principal meio de arquivo, transferência ou pesquisa de informação e de comunicação, 

direta ou indireta” (COSTA, 2004, p.19), independentemente da condição e o local onde 

estivessem, faria parte do cotidiano das pessoas sendo que sua utilização seria incorporada 

à rotina das empresas, instituições e locais de trabalho. 

Inserido no dia a dia das pessoas, até mesmo em lugares de difícil acesso por meio 

de LAN house, atualmente o computador não é desconhecido para os alunos. Mesmo os 

que habitam regiões periféricas, compreendem até os termos que não estão em língua 

portuguesa. Acessam a internet, participam do Orkut, do Facebook e têm amigos de 

lugares distantes, inserem fotos, recados, seu perfil, gostos, preferências e falam sobre a 

vida. Enfim, fazem contato com o mundo. “Verticais e descontínuos, móveis, as imagens e 

os textos digitalizados a partir da conversão das informações em bites, têm seu próprio 

tempo e seu próprio espaço” (KENSKI, 2008, p.38). Cotidianamente, as transformações 

vão sendo inseridas na sociedade. Modificam-se as relações sociais, convivemos 

atualmente com o home banking, cartões inteligentes, voto eletrônico, pages, palms, 

celulares com TV digital. Todas são conquistas e representam interações possíveis que o 

computador e a internet favorecem. 

As tecnologias de informação e comunicação, notadamente o computador portátil 

presente na escola, dependendo da forma como são compreendidas, podem reforçar as 

exigências em relação às práticas pedagógicas. "Como as tecnologias são instrumentos 

simbólicos, é possível que sejam introduzidas ao currículo de modo descontextualizado, 

sem questionamento crítico" (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.30).   Essa situação endossa 

e reforça a lógica do currículo prescrito, que ignora o professor e o insere numa perspectiva 

tecnicista do ensino. Nesse caso, o educador executa o que é produzido por outros, exige 

do aluno o cumprimento do que está proposto, legitimando práticas corriqueiras, 

fortalecendo a “hierarquização da sociedade” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.30). 

Consideramos que a prática pedagógica em sintonia com o uso das TIC converge para o 

conceito de currículo como construção social. 
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O uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação chama atenção da 

comunidade escolar; provoca o questionamento do currículo como “grade” e insinua a 

necessidade de rompimento com práticas triviais, entre elas a ideia de “pré-requisitos”. 

Numa linguagem metafórica, os conteúdos podem ser dispostos sem o pressuposto de 

serem dados em pequenas “doses” ou “capítulos”. Ao contrário, o currículo 

se desenvolve na reconstrução desse conteúdo prescrito nos processos de 
representação, atribuição de significado e negociação de sentidos, que 
ocorrem primeiro no momento em que os professores elaboram o 
planejamento. Num segundo momento, este currículo é ressignificado na 
ação, momento em que o professor altera o planejado com a prática 
pedagógica em virtude das demandas emergentes de seus alunos 
(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 14-15). 
 

Apresentadas as considerações sobre a prática pedagógica e o currículo, passamos a 

tratar da prática pedagógica no espaço escolar. 

 

 

2.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Ao tratarmos da prática pedagógica no espaço escolar, precisamos fazer menção ao 

projeto político-pedagógico, doravante denominado PPP, o documento de identidade da 

escola. Dentre os autores que contribuem para a discussão em torno dessa temática, 

destacamos: Veiga (1996), Gimeno Sacristán (2000), Zabala (1998), Freitas (2000), Villas 

Boas (1998).   

Na escola e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(2010b), encontramos a denominação “projeto político-pedagógico”. Na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, aparece a terminologia “proposta 

pedagógica”. Nela, são delineados os fins e as metas da escola, bem como os 

procedimentos metodológicos. Trata-se do documento que define a identidade da escola, 

razão pela qual deve ser construído de forma cooperativa pela coletividade que constitui a 

escola. Nele, encontramos o delineamento das ações a serem desenvolvidas. O PPP é o 

documento que expressa a forma de organização do trabalho pedagógico escolar, em suas 

especificidades, seus níveis e suas modalidades. Envolve a participação da comunidade 

escolar e alicerça o trabalho escolar de modo contínuo e flexível. É o plano norteador que 
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fundamenta as transformações internas e explicita suas relações com a transformação 

econômica, política, social, cultural e educacional. 

 Desse modo, a dimensão pedagógica incorpora necessariamente o elemento 

político. No âmbito pedagógico, desenvolvem-se o conteúdo, os métodos e os 

procedimentos de aprendizagem, bem como o espaço e o tempo. O quesito político e o 

pedagógico são indissociáveis, porque propiciam a vivência democrática necessária à 

participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

A dimensão política se efetiva por meio da prática pedagógica, que tem como fim 

maior a emancipação do ser humano, firmada na função da escola que assume formar o 

cidadão crítico, consciente, criativo para ser sujeito de seu tempo. Assim sendo, o PPP é 

um instrumento institucional em que se inserem os programas e projetos desenvolvidos na 

escola e pela escola. Isso revela a relação entre a prática pedagógica e o currículo escolar, 

uma vez que este é “elemento imprescindível para compreender o que costumamos chamar 

de prática pedagógica” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.32). 

Reconhecemos que a concepção e a escolha da prática pedagógica estão repletas de 

crenças e valores, que refletem o entendimento sobre a função social da educação: 

O que justifica a maioria dos esforços educacionais e a valorização de 
determinadas aprendizagens acima de outras tem sido a potencialidade 
que lhe é atribuída para alcançar certos objetivos propedêuticos, ou seja, 
determinados por seu valor a longo prazo e quanto a uma capacitação 
profissional, subvalorando, deste modo, o valor formativo do processo 
que os meninos e meninas seguem ao longo da escolarização (ZABALA, 
1998, p.27). 
 

Sob esse ponto de vista, Veiga pontua a complexidade do processo de ensino e de 

aprendizagem enfatizando que “o ensino é uma prática social concreta, dinâmica, 

multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível. É um processo complexo que 

sofre influência de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, 

afetivos e estéticos” (VEIGA, 1996, p.79). 

Feitas essas considerações, destacamos que dentre as práticas pedagógicas situadas 

no espaço escolar, encontramos a prática reiterativa ou imitativa e a prática criadora ou 

reflexiva. 
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2.2.1 A prática reiterativa ou imitativa 

 

A prática reiterativa ou imitativa está condicionada a cumprir um projeto pré-

existente, no qual a criação já é conhecida, pois se pauta pelo modelo definido. Não existe 

uma unidade entre o processo prático, que não pode e não deve afetar as condições 

previamente estabelecidas. Nesse caso, o que e como fazer estão definidos, calcando-se no 

que é estático, e o subjetivo se caracteriza pela cópia ou duplicação do modelo ideal. O 

importante, nesse contexto, é a repetição do processo prático o quanto for necessário para 

obtenção do produto análogo. A mudança qualitativa que ocorre está em função do já 

criado, que pode ser multiplicado quantitativamente. “Não visa criar; não faz emergir uma 

nova realidade humana, e nisso consiste sua limitação, e sua inferioridade com respeito à 

prática criadora [...] mas não exclui um lado positivo que é ampliar o já criado” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.275). 

Nesse sentido, podemos relacionar o caminho que é percorrido para utilização 

pedagógica das tecnologias à prática imitativa, quando o professor inicialmente faz uso das 

TIC como suporte ao ensino tradicional, consideramos que ele realiza uma prática 

reiterativa e imitativa, que precisa ser superada. 

 Essa prática pode se tornar uma repetição de procedimentos que, distante da 

reflexão, provoca uma educação desarticulada do contexto social, cujos conteúdos 

fragmentados impedem o diálogo entre as áreas e os processos de ensino, ignorando a 

possibilidade de vínculos entre a experiência de vida dos alunos. A visão de reprodução do 

conhecimento sob a tutela da práxis reiterativa ou imitativa desloca o significado do que se 

faz e promove a cisão entre a escola e a vida.  Não existe espaço para construção, revisão 

e/ou reelaboração sob a ótica das experiências construídas historicamente. Os que não se 

enquadram aos procedimentos são excluídos. Quando isso ocorre, ignora-se a possibilidade 

de estabelecer vínculos entre a experiência de vida dos alunos e os conhecimentos 

escolares. Conforme Cappelletti (2009), denominamos de brechas as situações que o 

professor cria como alternativas de trabalho em substituição ao que está estabelecido. São 

aberturas fundadas na experiência, intuição, alguns casos com fundamentação crítica 

realizadas de modo informal que foge à lógica do currículo prescrito; caracterizadas como 
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tentativas de romper com posturas arraigadas contrárias à emancipação (informação 

verbal).6 

 

2.2.2 Prática criadora ou reflexiva 

 

Compreendemos que a prática pedagógica em sintonia com o laptop em sala de 

aula é criadora ou reflexiva. Para compreender essa proposta, consultamos um estudo de 

Dewey (1959a, 1959b), filósofo e psicólogo norte-americano, precursor da ideia do 

professor reflexivo e da reflexão na prática pedagógica do professor. 

As formulações de Dewey (1959a) sobre o pensamento reflexivo envolvem a ideia 

de previsão, antecipação, em que “[...] toda sugestão intelectual ou ideia é antecipadora de 

alguma possível experiência futura” (p.121). Em outras palavras, é uma atitude inicial que 

antecede a reflexão, uma atitude pré-reflexiva sobre uma situação desafiadora, que precisa 

ser resolvida. À medida que é enfrentada e solucionada, torna-se pós-reflexiva, ou seja, 

“[...] a função do pensamento reflexivo é, por conseguinte, transformar uma situação de 

obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio [...], numa situação clara, coerente, assentada, 

harmoniosa” (DEWEY, 1959a, p.106). Nessa ótica o professor é sujeito de sua formação e 

da formação dos alunos, com origem na sua própria prática que por isso é reflexiva. 

Dewey (1959a, 1959b) traz três importantes atitudes que, sendo cultivadas,  

auxiliam o pensar reflexivo, e as consideramos relevantes para o trabalho com o laptop 

educacional, são elas: espírito aberto, que consiste em estar disponível para enfrentar o 

novo e abrir caminho para novas perspectivas; empenho, que diz respeito à relação 

emocional, afetiva diante um problema, ligando-o ao desenvolvimento intelectual e, 

finalmente, a responsabilidade, ação basilar para análise do novo, que possibilita examinar 

as consequências dos passos e decisões, uma vez que são escolhas, opções, realizadas pelo 

sujeito. Compreendemos que Dewey valoriza os saberes da experiência e a reflexão é um 

processo de experimentação e pesquisa. Portanto é necessário resgatar o professor como 

sujeito da práxis pedagógica. 

                                                           
6 Memória de aula na disciplina Currículo e Avaliação Educacional: Fundamentos e Modelos de Avaliação 
para o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, em São Paulo em 
15/9/2009. 
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Uma experiência é o que é, porque uma transação está ocorrendo entre 
um indivíduo e o seu meio [...]. O meio ou o ambiente é formado pelas 
condições, quaisquer que sejam, em interação com as necessidades, 
desejos, propósitos e aptidões pessoais de criar a experiência em curso 
(DEWEY, 1976, p. 36-37). 

É importante apresentar os pressupostos apontados por Dewey (1959a) acerca da 

prática reflexiva que se caracteriza pela mobilização no sentido de trazer à baila a 

mobilização, conscientização e participação, envolvendo valores, atitudes e projetos. Para 

o autor, os professores 

a) partem de uma situação de dúvida e incerteza, logo da indagação, da 
pergunta; b) a partir da indagação, o desenvolvimento de um raciocínio, 
da intelectualização do problema; c) na observação e na experiência, 
trata-se de testar hipóteses de solução, de analisar uma determinada 
situação; d) a re-elaboração intelectual das sugestões ou das hipóteses 
levantadas, chegando-se à formulação de novas ideias; e) a verificação, 
que pode consistir na aplicação prática ou simplesmente em novas 
observações (DEWEY, 1959b, p.767). 

 

Dewey (1959a) nos auxilia a distinguir o pensar como rotina e o pensar reflexivo. 

Nos estudos de Alarcão (2003), 

a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano criativo e não como 
mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, 
nesta conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, 
nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de 
forma inteligente e flexível, situada a reativa (p.41). 
 

Para compreender como o professor torna-se um profissional reflexivo, recorremos 

a Perrenoud (2002), Schön (2000) e Contreras (2002), que têm como referência Dewey. 

Perrenoud, por exemplo, afirma que “[...] o profissional reflexivo é uma antiga figura da 

reflexão sobre educação, cujas bases podem ser encontradas em Dewey” (PERRENOUD, 

2002, p. 13). Nessa visão, para que se desencadeie o ato de pensar é preciso que haja um 

fator motivador. 

Desse modo, refletir é tomar consciência do que fazemos, para ressignificar ações. 

Daí, ação-reflexão-ação. Mas não é qualquer reflexão, ela deve estar a serviço da 

transformação. Razão pela qual o professor precisa ser leitor de sua prática. Consideramos 

que, ao realizar a leitura da prática por ele efetivada, o professor caminha rumo à prática 

reflexiva. Nesse exercício, percebemos a ação-reflexão-ação. O “intelectual-educador 

dirige um processo de atividade intelectual caracterizado pela reflexão sobre a ação 
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(práxis)” (MAYO, 2010, p.229) como pilar para a transformação do homem e que o coloca 

na condição de intelectual, haja vista que os homens são intelectuais na medida em que 

interpretam e dão sentido ao mundo em que vivem. 

A consciência ingênua é superada, o caminho é a problematização, que se 

caracteriza pela indagação, investigação e argumentação, alcançando a consciência crítica, 

considerada base para a consciência de mundo. Esta, por sua vez, delineada por ações 

fundadas no discernimento e enfrentamento originando uma aprendizagem significativa, 

comprometida com a realidade dos homens. Na perspectiva da ação reflexiva, há a 

problematização da realidade vivida. Segundo Freire,  

assim, como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não 
pode haver reflexão e ação fora da relação homem – realidade. Esta 
relação homem – realidade, homem – mundo, ao contrário do contato 
animal com o mundo, como já afirmamos, implica a transformação do 
mundo, cujo produto, por sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão 
(1983, p.17). 

 
 

Assumimos que a prática reflexiva apoia-se no pensar reflexivo e que ela é 

viabilizada pela problematização que “é uma forma de conhecer e de situar-se no mundo, 

que implica, antes de tudo, a intervenção sobre a realidade e a produção de um sujeito 

crítico e politizado” (MÜHL, 2010, p.329). Corrobora esse entendimento o que nos 

apresenta Contreras (2002):  

A reflexão crítica não se pode ser concebida como um processo de 
pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito 
claro, ao definir-se diante dos problemas e atuar consequentemente, 
considerando-os como situações que estão além de nossas próprias 
intenções e atuações pessoais, para incluir sua análise como problemas 
que têm sua origem social e histórica (p. 163). 

 
Considerando as contribuições de Dewey (1959), Schön (2000) aponta alguns 

sentidos da reflexão necessários ao profissional reflexivo e expõe uma sequência de 

momentos de reflexão-na-ação, que podem ser descritos da seguinte maneira: 

• o processo de conhecer-na-ação põe em prática o conhecimento tácito sobre as 

ações que se consideram normais;  

• os resultados nem sempre se encaixam no repertório do conhecer-na-ação, são 

inesperados e, assim, chamam a atenção do autor da ação; 
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• o resultado inesperado surpreende e nos leva à reflexão imediata sobre o que e 

como se chegou a ele; assim, nosso pensamento volta-se para o fenômeno 

surpreendente e ao mesmo tempo para si próprio;  

• a reflexão-na-ação passa a criticar e questionar a estrutura dos pressupostos do 

ato de conhecer na ação, promovendo a reestruturação de estratégias de ação e a 

compreensão do problema e dos processos para sua solução;  

• na quinta e última etapa, a reflexão promove novas e diferentes ações sobre o 

que foi observado no intuito de melhorá-las, bem como explora a própria 

compreensão sobre os fenômenos e os pressupostos que o geraram (SCHÖN, 

2000). 

 
Na visão do autor, o processo não se encerra nessa etapa, que tem um sentido 

retrospectivo com o intuito de provocar o professor a pensar sobre o que seria preciso fazer 

e como. Para além desse procedimento, Schön (2000) apresenta a ação-reflexão-ação, em 

que o professor se detém minuciosamente a investigar não só a sua ação, mas os saberes 

que a fundamentam. Essa atitude o leva a encontrar a teoria na qual as ações foram 

pautadas, levantando o porquê dessa reflexão e o que o levou a refletir sobre o que fez. Daí 

ser denominada de reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação.   

Essa é uma ação complexa tanto pela profundidade quanto pela abrangência da 

reflexão. Assim posto, é salutar a consciência crítica; dela depreende-se a visão do próprio 

profissional acerca da sua potencialidade e fragilidade bem como a necessidade de 

pesquisar e reconstruir sua prática pedagógica. A reflexão na ação ocorre na ou durante a 

prática e pode ser considerado momento rico de trocas e reações, ou seja, uma 

aprendizagem significativa que permite ao professor examinar seu trabalho pensar, 

analisar, interpretar, questionar buscando a reconstrução do mesmo. Nessa visão, o 

professor assume a figura do intelectual crítico, um profissional que participa ativamente 

do esforço coletivo para desnudar o oculto e desconfiar do que caracteriza como natural na 

construção de processos menos ingênuos de educação. Ele trabalha com a intenção de 

superar a prática imitativa presente nos estágios iniciais do processo de utilização 

pedagógica das TIC. 

Em nosso ponto de vista, o professor que assume a prática reflexiva com o uso do 

laptop em sala de aula de certo modo percorre os estágios e fases de desenvolvimento das 

competências TIC. A apropriação dessas competências requer por isso atitude reflexiva. O 
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documento que discute as competências TIC – Estudo de Implementação (COSTA, 2008) 

apresenta as fases de desenvolvimento na utilização pedagógica das tecnologias; adaptação 

feita de Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997). 

Figura 6 - Fases de desenvolvimento na utilização pedagógica das tecnologias 

Estágio Exemplo do que os professores fazem 

Entrada Aprende o essencial para uso das novas tecnologias. 
Adoção Usa as novas tecnologias enquanto suporte ao ensino tradicional. 
Adaptação Integra as novas tecnologias nas práticas tradicionais, muitas vezes 

como forma de aumentar a capacidade produtiva dos alunos através da 
utilização de processadores de texto, folhas de cálculo ou programas 
de tratamento de imagem. 

Apropriação Incorpora o potencial de cada tecnologia, sempre que adequado, em 
projetos de atividades interdisciplinares e colaborativos. 

Invenção Descobre novos contextos de utilização das diferentes tecnologias 
disponíveis, combinando o seu potencial a serviço do desenvolvimento 
dos alunos. 

 
               Fonte: Competências TIC- Estudo de Implementação, 2008, v.I., p.44. 

 

Essas fases reforçam a exigência de o professor tornar-se mediador do processo de 

ensino e aprendizagem, desenvolver a cooperação entre os pares, utilizar o laptop com 

mais frequência durante a semana, explorar os softwares e aplicativos e incorporar seu uso 

ao planejamento, que também requer análise crítica sobre os resultados, não podendo ater-

se apenas a aspectos técnicos. 

Acreditamos que as fases de desenvolvimento na utilização pedagógica das 

tecnologias relacionam-se à postura reflexiva na medida em que solicita ao professor saber 

fazer, explicar de maneira consciente a sua prática e compreender as decisões tomadas e se 

essas são as mais adequadas à aprendizagem do aluno ou não. “O de que se precisa é 

possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a 

curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica” (FREIRE, 2002,     

p.43). Asseveramos que a reflexão não é um processo pontual, é permanente. 

Diante desses apontamentos, posturas relacionadas à prática reiterativa ou imitativa 

podem ser substituídas. Para tal é necessário que sejam assumidas iniciativas que se 

relacionam à prática criadora ou reflexiva, promovendo a articulação entre teoria e prática, 

união que gera novos significados, pois forma unidade indissociável. Essas uniões 

possibilitam o surgimento de novas situações por intermédio da capacidade criadora do 

homem visto que sua consciência de estar no mundo, lhe imprime o desejo de buscar mais 

e melhores condições de vida. “Assim, a atividade prática fundamental do homem tem um 
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caráter criador, mas, junto a ela, temos também – como atividade relativa, transitória, 

sempre aberta à possibilidade e necessidade de ser substituída – a repetição” (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007, p.267). 

Nessa prática, o conhecimento é trabalhado como construção-transformação de 

representações, é flexível, considera as experiências vivenciadas pelos alunos que se 

tornam ponto de partida para uma nova ação através da mediação teórico-metodológica. 

Professor e aluno são desafiados a problematizar, a enxergar o erro e corrigi-lo, envidando 

a criação de novas possibilidades. Assim, efetivam o “aprender a aprender”, em que ambos 

se colocam na situação de aprendizes, por intermédio do exercício da problematização, 

colocando-se como pesquisadores de suas práticas. Nessa vertente, situamos a 

intencionalidade que emerge das situações concretas: angústias, dificuldades, insatisfações 

e desafios da prática pedagógica. “Um diagnóstico adequado dessa prática exige rigorosa 

análise das brechas existentes, caminho para intervenção” (ALMEIDA; NEIVA, 2010, 

p.120). 

Essa proposta tem como característica a construção/reconstrução da prática 

pedagógica, dadas as condições reais de efetivação. A isso se somam a compreensão, a 

distinção e a caracterização dos diferentes níveis de práxis, como perspectiva para análise e 

aprofundamento das relações estabelecidas na prática pedagógica. Na prática criadora ou 

reflexiva: 

• o conhecimento se ajusta às exigências sociais e às mudanças decorrentes do 

processo prático; 

• a realidade humana e social é transformada; 

• convive-se com o improvável e o imprevisível, prevalece o caráter transitório e 

da busca permanente; 

• a criatividade agregada ao conhecimento e à técnica é central na resolução de 

problemas de ordem prática. 

Acreditamos que a prática reflexiva é necessária para auxiliar o professor a 

reconhecer as implicações políticas e ideológicas de sua docência. Nesse sentido, 

destacamos que o planejamento requer debate e análise da realidade como “discussão 

criadora, da qual não devemos fugir em se tratando de educação, sob pena de ser uma 
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farsa” (FREIRE, 1980, p.96). Cappelletti (2009) preconiza que prática pedagógica depende 

de um bom planejamento, que se configura como um ato de responsabilidade. O professor 

deve assumir a responsabilidade de planejar sua ação educativa (informação verbal).7 

A partir dessas considerações, entendemos que a mudança na prática pedagógica 

está alinhada à concepção de educação que “é muito lenta e nunca linear”. Uma vez que 

“ninguém muda de um dia para outro. A pessoa precisa interiorizar adaptar e experimentar 

os aspectos novos que viveu em sua formação” (IMBERNÓN, 2002, p.16). 

Nessa ótica, a prática escolar precisa ser ressignificada, compreendendo que ela 

resulta do trabalho humano, diante da possibilidade de o homem pensar sobre o que faz. 

Ao fazer isso, ele tem em mente a conquista de fins e metas. Ele pensa sobre sua ação, e 

essa prática tem como “objeto a natureza, a sociedade ou os homens reais, sua finalidade é 

a transformação real, objetiva, do mundo natural ou social para satisfazer determinada 

necessidade humana” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.226). Pensar 

[...] é o esforço intencional para descobrir as relações específicas entre 
uma coisa que fazemos e a consequência que resulta, de modo a haver 
continuidade entre ambas. Desaparece seu isolamento, e, por conseguinte, 
sua justaposição puramente arbitrária: e toma seu lugar uma situação 
unificada a desenvolver-se (DEWEY, 1959a, p. 159, grifo do autor). 
 

Disso resulta uma nova realidade que “subsiste, independentemente do sujeito ou 

dos sujeitos concretos que a engendraram com sua atividade subjetiva, mas que, sem 

dúvida, só existe pelo homem e para o homem, como ser social” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 

2007, p.226), que carregada de intencionalidade se transforma em “[...] práxis na sua 

essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como ser onto-criativo, 

como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade 

(humana e não-humana, a realidade em sua totalidade)” (KOSIK, 1986, p.202). 

Portanto, a práxis caracteriza-se por ser “atividade que se produz historicamente, 

que se renova continuamente e se constitui praticamente-unidade do homem e do mundo, 

da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da produtividade” (KOSIK, 1986, 

p.202). 

                                                           
7 Memória de aula na disciplina Currículo e Avaliação Educacional: Fundamentos e Modelos de Avaliação 
para o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, em São Paulo em 13 
out. 2009.  
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Acreditamos que a mudança exige trabalho intelectual que se manifesta nas 

decisões, exige conhecimento e reflexão crítica sobre esse conhecimento e discernimento 

sobre o que é proposto. Soma-se a isso a complexidade que uma mudança requer uma vez 

que no espaço escolar lidamos com pessoas, com suas formações, suas práticas, suas 

concepções, seus rituais entre outras tantas peculiaridades. Entendemos que essa ação 

exige percepção acerca das particularidades dos alunos e também aquelas relacionadas à 

própria escola que impactam no trabalho escolar como um todo, notadamente na prática 

pedagógica uma vez que, cada escola tem um caráter singular com alunos e professores 

com características e necessidades próprias, os profissionais que nela atuam carregam 

diferentes experiências de trabalho e de vida e por isso percepções de sociedade, mundo, 

educação, escola, aprendizagem distintas. 

Cada escola organiza seu trabalho de acordo com suas possibilidades e 

particularidades, além de seu trabalho centrar-se na produção de ideias que a obriga a 

avaliar suas condições e estruturar o trabalho coletivo e a troca de experiências, pois não 

basta “[...] ensinar o que quiser da maneira como quiser e a quem quiser, mas o 

compromisso é garantir que cada aluno aprenda o que necessita aprender.” (VILLAS 

BOAS, 1998, p.183, grifo da autora). 

A prática reflexiva traz ainda a percepção da necessidade de se criar condições de 

trabalho coletivo, participativo. Assim, entendemos que para incorporar uma prática 

reflexiva com o uso do laptop educacional no cotidiano escolar é basilar que as instâncias 

relacionadas à escola se articulem e encorajem os professores a assumir essa postura 

crítico-reflexiva. Que também requer ouvir e dar voz à comunidade escolar como um todo, 

gestores, pais, alunos. Alarcão (2001) argumenta que, para o professor tornar-se reflexivo, 

a escola também precisa assumir esse pressuposto. Schön também assevera que “nessa 

perspectiva o desenvolvimento de uma prática refletiva e eficaz tem que integrar o 

contexto institucional” (1997, p.87). 

Nessa perspectiva, pensar sobre o papel social da escola é fundamental para 

definição da concepção de trabalho pedagógico pertinente ao novo paradigma.  Este 

compreendido como o trabalho realizado pela escola como um todo, diretamente com o 

aluno subsidiado pela coordenação pedagógica, secretaria escolar, orientação educacional, 

atividades junto à comunidade. E em sentido restrito é o trabalho que resulta da interação 
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entre professor e alunos no espaço de sala de aula e em outros espaços em parceria, 

envolvendo atividades docentes e discentes (FREITAS, 2000; VILLAS BOAS, 2001). 

Daí, a relevância de o professor ser preparado para o trabalho com o laptop, pois ele 

traz informações que podem ser utilizadas no processo educacional. Nessa perspectiva, a 

informação é condutora e, de certo modo, antecessora do conhecimento uma vez que, 

estabelecido o exercício crítico sobre o seu teor, se chega ao conhecimento. Após estas 

considerações passamos a refletir sobre a prática pedagógica com o uso do laptop 

educacional, em sala de aula. 

O laptop educacional pode ser caracterizado como um dispositivo móvel e ubíquo, 

uma conquista que provoca a escola em relação à educação que nela se faz. Professores e 

alunos têm na mão um dispositivo que pode ser levado a qualquer parte da escola, até 

mesmo para casa, permitindo e facilitando o contato permanente entre os alunos de uma 

turma, professores e a instituição. 

A inserção do laptop educacional no contexto escolar e em sala de aula demanda 

um PPP que integre e articule as tecnologias ao currículo escolar. Os professores precisam 

conhecer a proposta de mudança contar com apoio e tempo para assimilar seus 

pressupostos.  E então transformá-la em atividades passíveis de efetivar na sala de aula. 

A incorporação das tecnologias digitais, numa perspectiva inovadora de 
educação demanda uma revisão dos projetos político-pedagógicos das 
escolas de forma a estabelecer onde, quando e como os laptops 
educacionais poderão, o ser utilizados de forma a agregar valores 
(MEC/SEED, 2007, p.20). 

 
 Assumir um novo modo de ação coloca o professor em confronto com valores e 

procedimentos inseridos em seu ritual pedagógico gerando desafios ante a nova proposta, 

tais como: insegurança inicial, inexperiência, necessidade de transformar as aulas, 

estabelecer novas regras de convivência com os alunos, adequar e conciliar os conteúdos, 

estruturar o tempo, estabelecer a cooperação. Subentende-se que a prática pedagógica 

depende da 

confluência de diferentes fatores presentes no processo de ensino e de 
aprendizagem, vide a ação do educador e do educando, tendo como pano 
de fundo os conflitos inerentes ao trabalho educativo, e do modo como os 
conhecimentos previamente existentes são mediados, convergindo para 
que novos conhecimentos surjam, mesmo durante o processo de ação e 
reflexão sobre a práxis pedagógica (ALMEIDA; NEIVA, 2010, p.130). 
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Nessa linha de raciocínio, o fazer docente, em conformidade com o uso do laptop 

educacional, possibilita ao professor outra percepção sobre sua prática pedagógica com 

destaque para sua forma de agir, revelando a necessidade da operacionalização de uma 

ação crítico-reflexiva, uma prática criadora, que parte de uma intenção. 

Ao considerarmos que a prática pedagógica inicia-se como uma ação dialógica 

presente no planejamento da ação, compreendemos que a inserção do laptop educacional 

no cotidiano escolar notadamente em sala de aula, prima pela relação dialógica entre os 

sujeitos protagonistas dessa prática. 

Nessa vertente, destacamos a construção coletiva que agrega as diferenças de 

saberes, de ritmos e de formas de aprendizagem que demarcam os tempos de cada sujeito 

envolvido no processo de ensino e de aprendizagem e que provoca a interatividade. Essa 

prática requer discernimento e partilha dos conflitos possibilitando o consenso e novos 

saberes. Assim, o professor está em permanente aprendizagem.  

Em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, ele tem como finalidade 

estimular a criatividade dos alunos, o que se manifesta ao colocá-los didaticamente em 

contato com diferenciadas informações em proximidade com a realidade que os cercam. 

Isso lhes proporciona uma visão concreta e atualizada dos temas em estudo, o que se 

fundamenta na troca de experiências, investigação e aplicabilidade dos conteúdos, 

requerendo compreensão e seleção dos conhecimentos pertinentes e significativos. 

Surge em tela a qualidade negociada, aqui compreendida como contrato didático 

estabelecido entre professor e alunos, objetivando a aprendizagem tendo como foco a 

compreensão das situações desencadeadas. Nessa abordagem, existe uma relação de 

parcerias em que coletivamente todos são responsáveis por sua transformação pela 

transformação do outro e da sociedade. Quando professor e alunos tornam-se parceiros do 

processo de ensino e de aprendizagem a relação que se estabelece permite criar subsídios e 

estratégias para o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficiente e criativa.  

Desse modo, possibilita uma ação transformadora da realidade à medida que 

caminha na construção do conhecimento considerando a vivência dos alunos no contexto 

real de trabalho. A prática torna-se verdadeiro fundamento da teoria e meio legítimo de 

conhecimento da realidade social na qual o aluno está inserido.  
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Deduz-se que as ações possibilitam ao professor estimular no aluno a prática da 

autonomia, da responsabilidade intelectual e do pensamento criativo, crítico e reflexivo. A 

presença desses aspectos pressupõe a formação de um aluno capaz de assimilar, interpretar 

e construir o conhecimento. 

O aluno deixa de ser o receptor de informações para tornar-se o 
responsável pela aquisição de seu conhecimento, usando o computador 
para buscar, selecionar e inter-relacionar informações significativas na 
exploração, reflexão, representação e depuração de suas próprias idéias, 
segundo seu estilo de pensamento (ALMEIDA, [s.d.]). 

As novas práticas que emergem com o laptop em sala de aula enriquecem o 

trabalho com os conteúdos, possibilitando o desenvolvimento de atividades de modo 

diferenciado em relação às práticas costumeiras, a partir da utilização de aplicativos e 

softwares. Podem ser explorados: 

•  os pacotes educacionais, a TV escola (a televisão pública do Ministério da 

Educação destinada a professores, alunos e a todos interessados em aprender, 

visto que dispõem de dicas pedagógicas, vídeos, programa como Um Salto para 

o Futuro); 

• a internet, que possibilita o acesso a sites e portais educativos, abre perspectiva 

de buscas e pesquisas em diversos endereços (sítios); 

• o acesso a bibliotecas entre elas o Domínio Público, uma biblioteca virtual em 

que o ambiente permite o compartilhamento gratuito de conhecimento e 

incentivo ao acesso a obra literária e científica em vídeos, fotos e textos; 

• os jogos, entre eles os aplicativos como o Tux, of Math Command, jogo 

educacional que permite ao aluno exercitar-se, realizando atividades com as 

quatro operações básicas, de forma divertida e original – o Tux Paint e 

Squeak/Etoys que viabilizam atividades nas áreas de geografia, matemática 

artes, ciências, entre outras; 

• processador de textos, KWord tem utilidade nas tarefas escolares, possibilita 

que os alunos apresentem trabalhos melhores e agiliza a produção, permitindo 

que sobre mais tempo para o estudo dos conteúdos – é igualmente útil aos 

professores, pois facilita a criação de testes e exercícios (além disso, a produção 

guardada em arquivos pode ser aperfeiçoada e reutilizada depois e área das 

linguagens também pode ser explorada exigindo do professor nova 

compreensão sobre letramento e o processo de leitura); 
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• o portal do professor um canal de comunicação que contribui para troca de 

experiência entre professores, que preocupados com o processo de 

aprendizagem dos alunos pode criar, visualizar e compartilhar aulas, bem como 

partilhar as conquistas e desvelar as dificuldades na discussão sobre o cotidiano 

da sala de aula; 

• banco de dados, que se mostra útil nas áreas/disciplinas que reúnem grande 

quantidade de informações – um aluno interessado pode usá-lo para compilar 

informações sobre temáticas estudadas e apresentar um trabalho em forma de 

relatório, também ajuda o professor a organizar seu material didático (grandes 

quantidades de informações podem ser recuperadas facilmente, sempre que for 

preciso orientar o trabalho de um estudante ou responder perguntas de última 

hora); 

• programas de apresentação: programas flexíveis para ilustrar as aulas com 

recursos multimídia, com diversos fundos – prontos para serem utilizados, 

como telas – e fontes (tipos de letras). Podem incluir ainda som, animação, 

trechos de vídeos. 

Professores e alunos ao mesmo tempo aprendem a manejar os softwares e 

aplicativos e tem acesso a uma diversidade de informações viabilizadas pelo uso do laptop 

no modo off-line e on-line. Para isso, o professor deve incentivar, estruturar e proporcionar 

situações e experiências para exploração desses recursos. Na visão de Fagundes (2008), 

essa prática preconiza, 

[...] a aplicação eficaz das tecnologias digitais consiste em enriquecer o 
mundo do aprendiz para sustentar interações produtivas e favorecer o 
desenvolvimento de sua inteligência. Não são os métodos e as técnicas de 
ensino, como se acreditou, que vão melhorar as aprendizagens, muito 
pelo contrário, são as atividades de trocas, as atividades exploratórias, 
experimentais, as atividades de comunicação, as atividades interativas, de 
colaboração e de cooperação entre os aprendizes e as pessoas (colegas e 
professores), entre os aprendizes e as fontes de informações que 
favorecerão as aprendizagens (FAGUNDES, 2008, p.10). 

 

É preciso considerar também que a interpretação dos fatos é auxiliada pela vivência 

apoiada na avaliação das ações, assumindo “[...] novos contornos ao integrar ao seu 

desenvolvimento as novas linguagens, mídias e tecnologias como instrumentos da cultura 

estruturantes do pensamento e das formas de interlocução e de novas elaborações 

culturais” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.19). Além de revelar os novos movimentos 
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que se instalam em sala de aula com particularidades e sinais da maneira como o 

conhecimento é assimilado indicando pistas para o processo de realimentação e 

reconstrução das atividades. “[...] esta compreensão introduz novos aspectos na percepção 

do ensino, da aprendizagem, da relação entre eles e da avaliação, como uma prática que 

está entremeada a toda atuação escolar” (ESTEBAN, 2001, p.172). 

Enfim, a organização da sala de aula é outra; a disposição dos alunos e a relação 

desses com o professor se altera. As características da escola e da sala de aula dentro desse 

novo mundo híbrido, em constante mudança imprime novas configurações à prática 

pedagógica,  abrindo espaço para análise de questões como:  

• uso inovador – alunos e professores se empenham  em buscar na internet 

informações que enriqueçam os argumentos para o debate sobre o conteúdo 

estudado, porém não têm o entendimento de o computador ser usado como 

substituto do livro, cada um tem sua especificidade; 

• escrita e leitura – melhora a leitura e a escrita possibilitando tirar dúvidas sobre 

ortografia e concordância de frases, o que dá maior autonomia em relação à 

escrita; 

• troca de ideias e reorganização do espaço – professores e alunos sentem a 

necessidade de reorganizar a posição das carteiras (eles se unem em grupos para 

trocar conteúdos e compartilhar informações sobre os usos dos programas e 

sobre as descobertas das pesquisas realizadas na internet; e 

• presença do professor – o acompanhamento da classe passa a ser mais 

individualizado (o professor caminha, intervindo se necessário, e ele também 

precisa se preparar para atender a mais interrupções feitas por alunos e abrir 

espaço para que eles compartilhem ideias). 

 

 

2.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

Em relação ao ensino, Papert (2008) visualiza o trabalho em projetos educacionais 

que podem gerar aprendizagens significativas, no sentido de construção do conhecimento 

humano articulando e integrando pensamentos, sentimentos e ações. Esse autor acredita 

que o uso do computador associado à teoria construcionista propicia ao aluno pensar de 

forma mais autônoma: “A meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a 
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partir do mínimo de ensino. É construído sobre a suposição de que as crianças farão melhor 

descobrindo, por si mesmas o conhecimento específico de que precisam” (PAPERT, 2008, 

p.134-135). 

O trabalho com projetos permite organizar os conteúdos, numa visão de conjunto, 

estabelecendo ligações entre as áreas disciplinares, o que permite a exploração de assuntos 

que talvez não estejam sendo vistos e/ou não compreendidos pelos alunos. Esse trabalho 

oferece oportunidade aos alunos de manifestarem suas ideias, trocarem opinião com os 

colegas e o professor e criarem seus próprios projetos. Tal proposta parte do interesse 

individual e/ou coletivo e permite a utilização de diferentes recursos com objetivo de 

estabelecer o confronto entre o que se pensava inicialmente o que se pensa durante e após o 

desenvolvimento do projeto. 

 Diferentes atividades podem fazer parte de um projeto, tais como entrevista, 

trabalho em grupo, consulta a livros, jornais, periódicos, relatórios, excursão e pesquisa. O 

computador possui recursos que facilitam a busca de informação, enriquece a produção 

através dos recursos de texto, som, imagem, gráficos entre outros. 

Os “princípios orientadores para o uso pedagógico do laptop na educação escolar” 

(MEC/SEED, 2007), especificados em documento do Projeto UCA, corroboram essa 

forma de trabalho quando apontam para concepções teóricas inovadoras que primam pela 

qualidade do envolvimento entre os participantes do projeto. Esclarecem que tal ação está 

no âmbito da intencionalidade que, se posta em ação, provavelmente gera o que preconiza 

o referido documento ao articular o contexto da inclusão digital, à justificativa, assentada 

em concepções teóricas inovadoras articuladas a objetivos e estratégias. 

Depreende-se que o documento aponta a metodologia de projetos como uma 

possibilidade de aprendizagem significativa, expressa através das seguintes estratégias 

pedagógicas: 

• uso de metodologias que têm como base a aprendizagem do aluno a 
partir da sua construção do conhecimento; 

• relações de interdependência entre conceitos e áreas de 
conhecimento; 

• diálogo entre os saberes vinculados na escola e os saberes dos 
espaços local e global; 



86 

 

• construção interativa da coerência e consistência de processos de 
argumentação, que amplificam a criticidade pessoal e coletiva 
(MEC/SEED, 2007, p.21). 

 

Esse documento explicita também formas diferenciadas de trabalho com vistas à 

aprendizagem significativa que, mediatizada pelos recursos do laptop e pela concepção de 

rede, cria proposta alternativa à educação com rígida lógica linear. São estabelecidas 

sequências hierarquizadas de conteúdos por intermédio de organizações pedagógicas que 

têm início, meio e fim definidos, seriação da educação e estratificação por idade. Conforme 

o documento, assumir uma concepção de rede requer desenvolvimento dos conteúdos 

mediante conexões diversas e múltiplas. “[...] pelas tecnologias digitais, na medida em que 

permitem a possibilidade de interação entre pessoas que estão em espaços geográficos e 

culturais muito diferenciados. Dessa interação, resultam redes coletivas [...]” (MEC/SEED, 

2007, p.12), de aprendizagem. 

O trabalho docente com o laptop utilizando a metodologia de projetos é uma 

possibilidade de compreender a relação entre as pessoas, as coisas, e os conceitos. De 

acessar, analisar e interpretar a informação. É um movimento permanente no qual as 

descobertas tornam-se ponto de partida para novo estudo, uma ligada à outra buscando 

relações. Isso é possível porque uma das estratégias do trabalho com projetos é o 

questionamento/indagação. O aluno é estimulado a experimentar uma interação com a 

turma/classe e os professores, que desempenham a função de facilitadores desse processo, 

que 

é baseado no intercâmbio e na interpretação da atitude para com a 
aprendizagem de cada aluno seja singular (ainda que não único), não 
pode ser reduzido a uma fórmula, a um método ou a uma didática 
específica. Só pode ser abordado a partir de um olhar diferente sobre a 
realidade escolar e de outra maneira de aproximar-se do conhecimento 
que se constrói na escola (HERNÁNDEZ, 1998, p.80). 
 
 

 Hernández alerta que o trabalho por projetos não pode ser “visto como uma opção 

puramente metodológica, mas como uma maneira de repensar a função da escola” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p.49). Essa postura possibilita a aprendizagem significativa porque a 

intencionalidade está presente quando as ações são estabelecidas coletivamente entre 

alunos e professor. As relações efetivadas entre os conteúdos estudados, a 

problematização, a socialização das descobertas e os novos encaminhamentos auxiliam na 



87 

 

reflexão sobre a práxis, mediados pela experimentação, elemento que subsidia a construção 

do conhecimento. 

O uso do laptop educacional, auxiliado pela metodologia de projetos, poderá 

provocar outro currículo em substituição ao que está em vigência. Mas se “não, houver 

uma gestão adequada e professores habilitados os equipamentos não farão diferença 

positiva no processo educativo” (MARTINS; SILVA, 2012, p.135). Ainda assim existe a 

necessidade de formação para que os professores possam incluir de forma adequada os 

recursos do laptop à prática pedagógica. 

Ao abordar o trabalho por projetos, Prado (2005a, p.13) evidencia três aspectos 

fundamentais, aos quais o professor deve estar atento: “as possibilidades de 

desenvolvimento de seus alunos; as dinâmicas sociais do contexto em que atua e as 

possibilidades de sua mediação pedagógica”. A autora ressalta dois sentidos: a abrangência 

e a profundidade. O primeiro diz respeito à articulação entre “[...] as diversas áreas 

curriculares e as tecnologias se articulam e o sentido do aprofundamento se refere às 

particularidades de uma área/disciplina, a qual pode emergir do próprio projeto em ação” 

(PRADO, 2005b, p.57). Segundo a autora, as imagens ilustram o primeiro momento em 

que há uma compreensão inicial e, à medida que acontece a problematização e as 

discussões, se chega ao segundo momento visto que do projeto em ação emergem novas 

demandas, que exigem melhor e maior reflexão. Isso é possível pelo caráter flexível do 

projeto que mediatizado pela relação dialógica cria situações mais complexas, e “podem 

ser gerados momentos n de aprendizagens de patamares superiores” (PRADO, 2005a, 

p.57). 
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Figura 7 - Representação dos sentidos de abrangência e aprofundamento 

(Momentos 1 e 2) 

 

 
        Fonte: PRADO, 2005a, p.57 
 

Abrangência e profundidade são fundamentais para conquistar a aprendizagem, 

pois dão sentido e compreensão à atividade desenvolvida. Ao discutir sobre a 

intencionalidade, professor e alunos necessitam ter clareza de que “esses sentidos devem 

estar inter-relacionados e em constante movimento, com vistas a propiciar a compreensão 

da atividade pelo aluno e a possibilidade de desenvolver outros níveis de relações” 

(PRADO, 2005a, p.57). Sendo portador de recursos de diversas mídias, se sua utilização 

for atrelada a projetos de trabalho, o laptop viabilizará novas formas de aprender. 

Abrangência e a profundidade podem ser exploradas se compreendermos, 

[...] que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as 
permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimento, 
mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da realidade. 
Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 
desenvolvimento das investigações, aprofundando as verticalmente em 
sua própria identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações 
horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como 
pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção (ALMEIDA, 
2002, p. 58). 
 

Por isso, ao planejar suas ações, o professor necessita adotar uma proposta de 

trabalho que promova uma aprendizagem vertical e horizontal, em síntese multilateral. 

A perspectiva multilateral é a que nos referimos permite a integração entre os 

diversos conteúdos ministrados na série (perspectiva horizontal) e ao longo das séries 

(perspectiva vertical). Significa que os professores de uma mesma série e de uma série para 

outra dialogam e socializam as conquista/limitações e juntos constroem estratégias de 
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trabalho. Isso permite aos professores de uma mesma série e de séries subsequentes dar 

continuidade às atividades iniciadas e não concluídas. A contribuição mais importante é 

que dessa forma o planejamento respeita o processo de aprendizagem do aluno, considera o 

que estava sendo visto e não foi concluído; o que não foi possível trabalhar e 

principalmente o que não foi bem compreendido. 

No caso do laptop, a metodologia de projetos articulada a essa visão permite um 

trabalho de integração entre as áreas curriculares, pode ser mediatizado através da 

exploração dos recursos que a tecnologia possui; promovendo apropriação tecnológica e 

pedagógica enriquecendo a interação professor-professor e professor-aluno e a integração 

dos conteúdos curriculares. Isso envolve flexibilidade, criatividade e problematização. 

Quando o aluno utiliza o computador para digitar um texto, é importante 
que o professor conheça o que envolve o uso desse recurso em termos de 
ser um meio pedagógico, mas um meio que pode interferir no processo de 
o aluno reorganizar suas ideias e a maneira de expressá-las (PRADO, 
2005a, p.16). 

 

Assim, o professor é um problematizador, em lugar de dar a resposta, faz a 

pergunta. O laptop educacional em sala de aula incita a pergunta, sobre como utilizá-lo, 

isso propicia a reflexão e desencadeia a problematização que por sua vez faz o professor 

indagar sobre sua prática pedagógica. Ele é questionado sobre o que é ensinar e o que é 

aprender com o uso do laptop educacional, conforme pontua Freire (2002) “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as suas possibilidades para sua produção ou construção” 

(p.52). 

Além disso, o laptop educacional permite explorar atividades em diversas 

perspectivas, acrescidos da análise crítica. É uma alternativa que ultrapassa a visão 

unilateral. Ou seja, um assunto quando pesquisado tem a possibilidade de ser visto através 

de um texto, de imagem, de som, pode abrir links (janelas), relacionando um assunto a 

outro. Há uma interface e uma comunicação entre as áreas. O laptop pode ser levado de um 

espaço a outro e possibilitar o contato com pessoas que estão em outro lugar, isso em 

tempo real. 

Consideramos que a utilização da metodologia de projetos cria a possibilidade de 

transformação das práticas pedagógicas, nos espaços e tempos da escola, permitindo 

posturas mais formativas, com atenção ao percurso do aluno respeitando a singularidade de 

cada um. 
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Assumir a metodologia de projetos no trabalho com o laptop nos faz repensar sobre 

currículo, o número de alunos por turma, o atendimento àqueles que têm mais dificuldade.  

Além disso, essa dinâmica permite um trabalho mais cooperativo, o fortalecimento da 

autonomia e a revisão do ritual pedagógico apoiada nos aspectos qualitativos. Como 

alternativa à lógica rígida da organização das aulas, temos a flexibilização de horários, 

programas, atividades, regulamentos e normas, prevista na LDB (BRASIL, 1996) e nas 

DCNEB (BRASIL, 2010b). Na perspectiva de Almeida (2010a), 

as novas tecnologias podem ser usadas de diferentes maneiras, mas 
podem trazer soluções mais eficazes em projetos que envolvem a 
participação ativa dos alunos, como em atividades de resolução de 
problemas, na produção conjunta de textos e no desenvolvimento de 
projetos. O fundamental nessas tarefas é fazer com que os alunos utilizem 
a tecnologia para chegar até as informações que são úteis nos seus 
projetos de estudo, desenvolver a criatividade, a coautoria e o senso 
crítico (p.1). 

O uso do computador, como elemento pedagógico, reforça a necessidade de uma 

prática pedagógica criativa, reflexiva, atenta às situações do cotidiano escolar, 

caracterizada pelo surgimento de constantes indagações sobre o modo de realização da 

aula. Soma-se a isso a necessidade de melhor observar as ações e as reações dos alunos, 

bem como as dificuldades dos professores. 

O professor precisa ser ágil para auxiliar o aluno, estimulando e incentivando-o em 

sua aprendizagem. Concordamos quando Freire (1992) afirma que a educação deve ser um 

ato libertador, uma conquista que se dá por meio do conhecimento. O ato de conhecer 

acontece em um processo social. É o diálogo, o mediador de tal processo. Por isso, é 

fundamental superar a visão de transmissão e recepção de informações sem a devida 

reflexão, pois conhecer vai além de transmitir e informar. É apreender o mundo. É tarefa 

coletiva. 

Nessa vertente, a prática pedagógica é mediatizada pela comunicação que alimenta 

o processo de ensino e de aprendizagem e assume o caráter formativo. Isso demonstra a 

importância de uma prática pedagógica compatível com o uso das tecnologias e de como 

elas devem ser integradas ao cotidiano escolar. 

Salientamos ainda que esse trabalho é centrado nos estudos realizados no cotidiano 

escolar, nos encontros estabelecidos entre equipe pedagógica e demais profissionais para 

analisar o desenvolvimento das atividades previstas no PPP, em que estão expressos os 
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programas e projetos a fim de assumir uma “prática em que os sujeitos constitutivos da 

comunidade educacional discutam a própria prática pedagógica impregnando-a de 

entusiasmo e compromisso com a sua própria comunidade, valorizando-a, situando-a no 

contexto das relações sociais e buscando soluções conjuntas” (BRASIL, 2010a, p.53). 

Concordamos com Freire quando o autor argumenta ser a educação 

problematizadora a que caminha na perspectiva da libertação, entretanto para se efetivar 

ela requer a relação dialógica e superação da contradição marcada pelas figuras do 

educador e do educando, sendo o educador o “mediatizador da reflexão crítica de ambos” 

(FREIRE, 2005, p.79). 

Entendemos que o uso do laptop educacional, bem como o olhar criterioso e 

responsável sobre a prática pedagógica, oferece ao professor a possibilidade de tornar o 

processo de ensino e de aprendizagem mais formativo. Nesse caso, são considerados os 

antagonismos, as relações de poder, os conflitos, presentes no trabalho do professor, 

auxiliando-o a compreender a aula como uma construção coletiva com a participação dos 

alunos. 

A prática pedagógica condizente com o uso do laptop educacional em sala de aula 

se coaduna com a educação problematizadora de Freire (2005), a prática reflexiva de 

Dewey e Schön (2000), bem como o trabalho por projetos de Prado (2005) e Almeida 

(2010). Ela é reflexiva, assume a coparticipação e a coautoria, de “caráter autenticamente 

reflexivo, implica num constante desvelamento da realidade” (FREIRE, 2005, p.80). Desse 

modo, sustenta-se na participação, no reconhecimento do aluno como o centro da 

aprendizagem, na reflexão crítica e “provoca novas compreensões de novos desafios, que 

vão surgindo no processo da resposta, se vão reconhecendo, mais e mais, como 

compromisso. Assim é que se dá o reconhecimento que engaja” (FREIRE, 2005, p.80). 

Asseveramos que esta é uma alternativa possível, que se movimenta de uma lógica 

para outra, entrelaçando processos, procedimentos e produtos, respeitando o outro, 

acatando o imprevisto e a desordem na perspectiva da busca do novo. 

No próximo capítulo, apresentamos e descrevemos o contexto e a metodologia 

utilizada na pesquisa. 
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3 PROJETANDO UM OLHAR PARA O CONTEXTO: PERCURSO  
METODOLÓGICO 

 
 
Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei 
por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto 
te espero trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, 
que o sol queimará; minhas mãos ficarão calejadas; meus pés aprenderão os 
mistérios dos caminhos; meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes 
não viam, enquanto esperarei por ti (FREIRE, 1996, p.189). 

 

Nesta parte do estudo, identifica-se e fundamenta a pesquisa interpretativa 

(ERICKSON, 1989) como a metodologia empregada na pesquisa. Descrevem-se o 

contexto (o Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday), os sujeitos, os alunos, os 

professores, os gestores, os pais de alunos, a tutora/ formadora, os procedimentos, a análise 

de documentos, a análise do produto do aluno, o diário de campo, as entrevistas, o grupo 

focal e os questionários e a organização das informações para posterior análise. 

 
 

3.1 OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Escolhemos a abordagem qualitativa de pesquisa. 

 A investigação qualitativa enfoca a experiência holisticamente, como os 
investigadores exploram todos os aspectos de uma experiência. Como 
indivíduos que exploram as situações humanas, eles devem atender à 
variedade de fatores que elas comportam. A relevância da complexidade 
da vida escolar, que frequentemente é perdida pelos investigadores 
quantitativos, deve ser atendida pelos investigadores qualitativos em sua 
pesquisa holista (KINCHELOE, 1991, p.143-144, apud GONZÁLEZ 
REY, 1999, p.130, tradução nossa). 

A preocupação primordial foi investigar e analisar as práticas pedagógicas 

construídas com a inserção do laptop educacional em sala de aula, uma vez que as relações 

constituídas entre educadores e educandos nas atividades escolares podem compor critério 

relevante para indicação da qualidade do processo pedagógico. Pretendemos problematizar 

o cotidiano escolar para exercer uma análise crítica sobre a realidade. 

Para Erickson (1989), é mais apropriado usar a expressão “pesquisa interpretativa” 

quando se refere ao conjunto das diferentes abordagens de pesquisa participativa 

observacional, que se justifica pelas seguintes razões: 

é mais abrangente que a que muitos outros (por exemplo, a etnografia, o 
estudo de caso); evita a conotação de definir esses enfoques como 



93 

 

essencialmente não-quantitativos (conotação que conduz ao termo 
qualitativo), dado que certo tipo de quantificação pode ser empregado no 
trabalho; aponta o aspecto-chave da semelhança familiar entre os 
distintos enfoques; o interesse central dessa pesquisa é o significado 
humano em um contexto social e sua elucidação e exposição pelo 
pesquisador (ERICKSON,1989, p.196, tradução nossa). 

 
A opção pela pesquisa interpretativa neste estudo pareceu ser a mais coerente, 

considerando a seguinte questão delimitadora: que práticas pedagógicas acontecem com o 

uso do laptop educacional em sala de aula?  

Trabalhou-se com o objetivo geral de identificar as práticas pedagógicas que 

acontecem com o uso do laptop educacional em duas turmas do ensino fundamental. 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

• investigar a concepção que professores, alunos, coordenadores pedagógicos e pais 

têm sobre o uso laptop educacional; 

• identificar a concepção de prática pedagógica nas turmas investigadas; e 

• identificar indícios de mudança na prática pedagógica dos professores nas turmas 

investigadas.               

A relação entre o uso dos laptops e a prática pedagógica decorrente desse processo 

precisa ser investigada. A inserção do laptop no cotidiano escolar e em sala de aula 

confirma a necessidade de um estudo, “a despeito de ser constantemente levantada como 

fator crucial para o sucesso das iniciativas Um para Um” (BRASIL, 2008, p.75).  

Apoiamo-nos em Erickson (1989) para tratar das informações advindas da inserção 

no campo de estudo. Nesse caso, as turmas do quinto e sexto anos do Colégio Dom Alano 

Marie Du Noday, pelo fato de o autor tratar das metodologias qualitativas nos aspectos 

epistemológico e ontológico, em que os elementos técnicos surgem em segundo lugar, 

como operacionalização de posicionamento ante o objeto investigado.  

Em seus escritos, Erickson destaca que, no contexto do paradigma interpretativo, o 

objeto de análise é formulado quanto à ação, a qual abrange “o comportamento físico e 

ainda os significados que lhe atribuem o ator e aqueles que interagem com ele. O objeto da 

investigação social interpretativa é a ação e não o comportamento” (1989, p.214). 

Comportamentos idênticos do ponto de vista físico podem corresponder a 

significados diferentes e mutantes de uma perspectiva social. O trabalho do investigador 
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centra-se na variabilidade das relações comportamento/significado e visa, no que se refere 

ao polo teórico, à descoberta “de esquemas específicos da identidade social de um dado 

grupo” (ERICKSON, 1986, p.132). 

Tendo em mente o interesse de descobrir como os professores estão pensando e 

como estão efetivando a prática pedagógica a partir da inserção do laptop em sala de aula, 

“os métodos qualitativos podem ser usados para explorar áreas substanciais sobre as quais 

pouco se sabe ou sobre as quais se sabe muito, para ganhar novos entendimentos” 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p.24). 

A investigação envolvendo a prática pedagógica e o uso das tecnologias chama 

atenção para as concepções epistemológicas, ontológicas e axiológicas, rompendo com a 

visão de neutralidade. Escolher uma metodologia requer assumir uma concepção 

filosófico-epistemológica que alicerce o trabalho a ser realizado e aponte “[...] os caminhos 

a seguir para esclarecer o problema e sistematizar uma afirmação fidedigna sobre o 

problema em estudo” (CHIZZOTTI, 2006, p.26). A seguir, mostramos o contexto da 

pesquisa. 

 

3.2 SITUANDO O COLÉGIO DOM ALANO MARIE DU NODAY 
 

Esta pesquisa foi realizada no Colégio Dom Alano Marie Du Noday, no período em 

que estava em curso o Projeto UCA em sua segunda fase (expansão). Para realizar o 

estudo, solicitou-se autorização à Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Tocantins 

(Seduc-TO). Obtida a autorização, me apresentei à direção da escola e aos professores. 

Falei sobre a pesquisa e o objetivo dela. Após consentimento dos profissionais da 

instituição, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), iniciei 

as atividades. A coleta de dados realizou-se de março/2011 a junho/2012. 

O Colégio Dom Alano Marie Du Noday localiza-se na cidade de Palmas, capital do 

Tocantins. O estado foi criado em 5 de outubro de 1988. A criação dessa unidade 

federativa desencadeou uma discussão acerca da localização geográfica da capital, cuja 

construção teve início em 20 de maio de 1989. No dia primeiro de janeiro de 1990 

aconteceu a transferência oficial da capital provisória, Miracema, para Palmas, a instalação 

da capital em Palmas, bem como a posse do primeiro prefeito. O projeto arquitetônico de 
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Palmas segue o modelo de Brasília.  A cidade localiza-se na região central do estado, à 

margem direita do rio Tocantins. 

  Lembramos o fato de o Tocantins ser um estado cuja população é constituída por 

diferentes etnias. “[...] Sujeitos híbridos, que vivendo o entre-lugar exigem uma escola 

democrática capaz de incorporar e potencializar a diferença, contribuindo para uma nova 

configuração social” (ESTEBAN, 2001, p.186). 

Figura 8 - Mapa do Estado do Tocantins 

                 

                   Fonte: GUIANET 

Palmas, 
capital do  
Tocantins 
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Figura 9 - Placa em frente à entrada da escola 

              

                       Fonte: acervo de Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

O Colégio Dom Alano Marie Du Noday foi reconhecido pela Portaria n. 

4.771/2000 do Conselho Estadual de Educação do Tocantins. Está situado na região sul de 

Palmas na quadra 208 Sul (Arse 23), área institucional 8, Plano Diretor em Palmas. Em 

2012, atendia 847 alunos do 1º ao 9º ano dos ensinos fundamental e médio em três turnos: 

matutino, vespertino e noturno. O colégio deixaria de ter os anos iniciais do ensino 

fundamental de modo gradativo, a partir de 2012, quando não seriam oferecidas matrículas 

para o primeiro ano do ensino fundamental e assim sucessivamente.  Segundo a 

orientadora educacional, a medida visava a atender ao que preconiza a legislação: o 

município é responsável pelos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, os pais se 

mobilizaram. Por meio de ligações à ouvidoria, manifestaram discordância com a medida e 

solicitaram que a escola procedesse à matrícula dos alunos. A solicitação foi acatada e o 

colégio continuou a oferecer o primeiro ano do ensino fundamental. 
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Quadro 2 - Alunos matriculados (2012) 

Nível de Ensino 
TURNO  

Matutino Vespertino Noturno 

TOTAL 

GERAL 

Fundamental (1º 

ao 5º ano) 
- 132 - 

Fundamental (6º 

ao 9º ano) 
39 232 - 

Ensino Médio 

Regular 
355 - 202 

Subtotal 394 364 202 960 

 
                 Fonte: Secretaria Escolar do Colégio Dom Alano Marie Du Noday.  

Em junho de 2012, o colégio tinha 38 professores. Havia na escola sete 

coordenadores: quatro da equipe pedagógica, uma coordenadora administrativa, dois 

coordenadores UCA (que cuidavam das ações pedagógicas envolvendo o projeto e 

promoviam a articulação com a coordenação pedagógica e os professores), uma 

orientadora educacional e um diretor.  

 

3.2.1 O experimento no Colégio Dom Alano Marie Du Noday 

 

O estado do Tocantins fez parte de um dos cinco experimentos do Projeto UCA.  

 
O projeto estava vinculado diretamente na presidência da república então 
a gente tinha um assessor do presidente que fazia esse link entre as 
secretarias estaduais, secretarias municipais o Ministério da Educação, 
mais a assessoria da Presidência. Então, ele era um projeto de 
experimentos para o Brasil (FE, entrevista em agosto de 2012). 

 

Para iniciar as ações do projeto, a secretária da Educação e Cultura do Tocantins, 

professora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, Professora Dorinha,  à  época convidou 

Leila Ramos, professora com experiência de atuação e coordenação no NTE do Tocantins, 

com perfil para atuar como coordenadora do projeto no estado. “Eu já tinha sido 

coordenadora do ProInfo do estado. Já tinha uma trajetória enquanto uma formadora que 
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conhecia e dominava a tecnologia. Tinha especialização em tecnologia. Por conta disso, fui 

chamada a trabalhar com esse projeto” (FE, entrevista em agosto de 2012). O Tocantins foi 

o último estado selecionado. Ser o último estado a fazer parte do conjunto de experimentos 

que se desenvolveria no país oportunizou a equipe do Tocantins a trocar experiências e 

observar questões que possivelmente não tinham sido vistas até aquele momento: 

Era um projeto que interessava porque eu ia estar com todos os cinco 
experimentos. [...] Teria a oportunidade de conhecer a experiência do Rio 
Grande do Sul com a professora Léa Fagundes, conhecer a experiência de 
São Paulo com o professor Valente e a professora Beth Almeida (FE, 
entrevista em agosto de 2012). 
 

Leila Ramos tinha “possibilidade de enxergar os experimentos anteriores para 

desenhar o experimento no Tocantins” (FE, entrevista em agosto de 2012). Nos outros 

estados havia uma universidade à frente, responsável pela formação. No Tocantins, apenas 

a Seduc-TO. Nesse contexto, chegam os quatrocentos laptops Classmate. A “escola que 

participaria do experimento já tinha sido definida. Era o Colégio São José. À época a 

escola tinha em média mil e tantos alunos” (FE, entrevista em agosto de 2012). A maior 

preocupação era iniciar uma proposta que tinha entre os princípios a inclusão digital, sem 

ter laptops para todos os alunos. 

A questão foi levada à Seduc-TO. Houve a liberdade de escolher outra escola, em 

que todos os alunos pudessem usufruir daquele experimento, que era “utilizar o laptop na 

sala de aula” (FE, entrevista em agosto de 2012). Para seleção do estabelecimento de 

ensino, observou-se que seria mais adequado uma escola localizada em Palmas, devido à 

proximidade com a Seduc-TO, o que facilitaria o acompanhamento. 

Foram feitas discussões com os gestores das escolas para escolha da que se 

comprometesse a assumir o desafio de viver o experimento. E uma das escolas que 

assumiu esse compromisso e desafio foi o Colégio Dom Alano Marie Du Noday. Segundo 

a formadora, houve adesão de todos os docentes. Foram realizadas reuniões com pais e 

alunos para exposição da proposta e discussões nos três turnos de funcionamento da escola. 

Os laptops seriam usados nos três turnos. Isso obrigou a escola a reorganizar as turmas.   

 
Na verdade ele [laptop] passa a ser três por um. É um computador para 
três turnos. Tivemos que readequar turmas da manhã para a tarde, para 
dar condições que todos os alunos pudessem utilizar. E a escola fez todo 
esse arranjo para que o grupo de alunos chegasse a 350, para ter margem 
de cinquenta máquinas para reserva técnica. Então tivemos que reordenar 
isso para os alunos do turno da manhã, alunos do turno da tarde e alunos 
do turno da noite. A escola supera tudo isso (FE, entrevista em agosto de 
2012). 
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No Tocantins, a experiência do uso de um computador por aluno foi realizada com 

todos os estudantes da unidade escolar. Definida a escola e sua reorganização, começou a 

se desenhar a história do Projeto UCA Tocantins. Iniciamos o trabalho com todos os 

agentes: “professores e alunos, os agentes internos, tínhamos ainda os agentes externos, a 

comunidade escolar, os pais e as instituições formadoras, a Seduc-TO, Diretoria Regional 

de Ensino (DRE) e as universidades, que estão na instância fora da escola” (FE, entrevista 

em agosto de 2012). 

 Havia necessidade de buscar, no Tocantins, uma universidade que pudesse ofertar 

essa formação. Todas as instituições de ensino superior (IES) de Palmas foram chamadas:  

Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Luterana Brasileira (Ulbra), 

Universidade do Tocantins (Unitins) e o Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo - 

Faculdades Objetivo. Os equipamentos foram apresentados. Fez-se o convite para essas 

IES fossem parceiras. Mas não aceitaram. “Como era muito novo, o laptop assustava as 

pessoas. Não tivemos adesão de nenhuma universidade local, de nenhuma universidade do 

Tocantins, ninguém se prontificou a estar conosco. Como fazer?” (FE, entrevista em 

agosto de 2012). 

Essa situação incomodava porque a formação era feita por uma universidade e no 

Tocantins as universidades locais tinham receio de assumir um trabalho desses, já que era 

algo novo. Segundo a formadora, isso foi discutido em reunião do Grupo de Trabalho de 

Assessoramento Pedagógico do Projeto UCA (GTUCA)8 e, quando foi feito o convite à 

professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Elizabeth de 

Almeida, ela aceitou. O experimento no Colégio Dom Alano Marie Du Noday foi 

orientado e acompanhado pela equipe do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP. “Nasce a relação da Seduc [TO] com a PUC-SP. Elabora-se o 

projeto de formação que envolvia os formadores da Seduc [TO], equipe de currículo, 

equipe de gestão da Seduc [TO], agentes de dentro da secretaria dessas áreas e das DREs e 

dos NTEs” (FE, 2012). Paralelo a isso, com apoio e ação da Seduc-TO, era providenciada 

a infraestrutura necessária. Percebe-se que desde a concepção existia um diferencial na 

formação: o envolvimento e a gestão compartilhada.  

                                                           
8 Grupo de trabalho formado por professores para definir as diretrizes pedagógicas do projeto UCA, 
instituído por portaria do Ministério da Educação (MEC).  



100 

 

As ações para formação das equipes de trabalho foram realizadas contando com a 

coordenação da professora Leila Ramos.9 Foram organizados reuniões envolvendo a 

equipe gestora e os professores do colégio para definição das adequações, estratégias de 

trabalho no cotidiano escolar; encontros com técnicos da DRE e da Seduc-TO, para 

envolver esses profissionais no processo de desenvolvimento do projeto; e encontros com 

os representantes de universidades locais para apresentar, divulgar e buscar parcerias.  

Por intermédio da Seduc-TO, foi realizado um curso semipresencial de 

multiplicadores do Projeto UCA, desenvolvido no Ambiente Colaborativo de 

Aprendizagem (e-Proinfo), na plataforma do MEC, sob  orientação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. O conteúdo teve como suporte teórico referencial na 

área da formação, na ação, o que, de acordo com Prado e Valente (2003, p.29), “permite a 

articulação e a interdependência entre os aspectos tecnológicos e pedagógicos, entre a 

prática e a teoria e entre a aprendizagem e o ensino”. A formação aliava teoria e prática, 

partindo do trabalho diário do professor em sala de aula com os alunos, usando o laptop. 

Refletia-se sobre a prática e a teoria que alimentavam o processo num movimento circular, 

mediatizadas pela problematização. O curso ser organizado em cinco módulos, perfazendo 

uma carga de 160 horas, na modalidade hibrida (momento presencial e a distância).  

O trabalho tornou-se possível porque que foram instituídas entre os cursistas três 

equipes, cuja função era fortalecer as ações do projeto: 

• a equipe gestora envolvia a direção, professores, coordenadores pedagógicos e  

coordenadores do Projeto UCA; 

• a equipe de apoio direto contava com os multiplicadores do projeto, do Núcleo 

de Tecnologia Educacional; e 

• a equipe de apoio indireto eram os profissionais da DRE de Palmas e da Seduc-

TO. 

O diálogo e a articulação entre as equipes, discutindo os limites, as possibilidades, 

perspectivas de ações, subsidiaram o desenvolvimento do trabalho. A escola, que não tinha 

laboratório, passava a contar com laptops, nas mãos dos professores, gestores e alunos, 

(uma tecnologia móvel conectada à internet), podendo ser usada a qualquer momento, no 

espaço escolar e fora dele.  

                                                           
9 À época ela era coordenadora do Projeto UCA no Estado do Tocantins e multiplicadora do Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE)/Palmas. Atualmente é formadora no Colégio Dom Alano Marie Du Noday. 
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A formação mobilizou os profissionais da escola e a coordenadora do Projeto UCA 

no estado. As produções geradas a partir do experimento na escola como a dissertação de 

Mendes (2008) e o vídeo UCA (PROJETO..., 2011), além dos estudos de Prado, Borges e 

França (2011); França, Ramos e Borges (2011), entre outros trabalhos, apontam como 

elementos que colaboraram para o êxito da experiência a reorganização dos espaços 

escolares, a formação, a gestão escolar. Essas três categorias propiciaram infraestrutura 

adequada, manutenção dos laptops, revisão da proposta pedagógica e atuação da equipe de 

coordenação/orientação/formação. 

Essa organização estimulou o envolvimento de professores e alunos, bem como a 

realização de práticas pedagógicas consideradas inovadoras, implicando em posturas 

diferenciadas, que professores, gestores, alunos e pais tiveram de assumir. 

Outro aspecto que contribuiu para o êxito do experimento foi o papel da gestão 

escolar frente ao desafio de incorporar a tecnologia ao currículo nos processos de ensino e 

de aprendizagem. Saber conciliar as opiniões, acatar as sugestões, sanar os conflitos e 

buscar solução para situações imprevistas e novas requer criticidade, criatividade e 

compromisso ético, requisitos fundamentais para um gestor. 

O trabalho desenvolvido pelo Colégio Dom Alano Marie Du Noday no período de 

2007 a 2010 foi objeto de estudos. “Sabíamos que estávamos vivendo o experimento e a 

universidade vinha para coletar esses dados. No nosso experimento, muitas universidades, 

muitos pesquisadores vieram coletar informações no Dom Alano” (FE, entrevista em 

agosto de 2012). O que gerou diversas produções entre as quais destacamos: dissertações 

de Mascarenhas (2009); Mendes (2008); Moreira (2010); Silva, H (2009); e Santos (2010). 

Esses estudos deram origem a artigos publicados em revistas, encontros nacionais, 

internacionais e em congressos. Temos também os relatórios de Almeida at al.– I, 2010a; 

II, 2010b; III, 2010c – e  o vídeo Projeto UCA (PROJETO..., 2011), contendo relatos de 

gestores, professores e alunos, livro organizado por Almeida e Prado (2011), entre outras 

produções. A riqueza das informações sobre o trabalho desenvolvido e as alternativas 

criadas para solução dos desafios vivenciados durante o experimento tornaram-se 

referência na fase de expansão para 300 escolas públicas do país. Nossas análises 

ocorreram após o experimento, porque tínhamos interesse em verificar os indícios de 

mudança na prática pedagógica dos professores e, se houvesse expansão do projeto, as 

experiências positivas seriam assumidas. 
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A escola vivenciou a experiência da hora-aula-relógio por meio dos blocos de 

componentes curriculares semestrais. No diurno foi organizado o calendário escolar que 

previa dois blocos de 120 minutos para as disciplinas com intervalo de 10 minutos entre os 

blocos, sendo ofertadas duas disciplinas por dia, no primeiro e segundo semestres. No 

período noturno foi organizado outro calendário e horário semestral com um bloco de 

disciplinas de 120 minutos, mais uma aula de 60 minutos com intervalo de 10 minutos 

entre o bloco e a disciplina. O docente cumpria carga horária de 40h semanais; 26 horas-

relógio em sala de aula e 14 horas-atividade. “Com a implantação do Projeto UCA, 

verificou-se uma reorganização do horário de aula e planejamentos (hora-atividade), já que 

o tempo de uma aula não era suficiente para execução das atividades planejadas pelo 

professor com os alunos” (TOCANTINS, 2008, p.19).  

Não houve continuidade dessa organização que demonstra ter ocorrido àquela 

época um empenho em rever a organização do trabalho pedagógico. Os motivos da 

proposta não ter ido adiante foram rotatividade de professores, gestores da escola e 

também o fato de os professores atuarem em outros estabelecimentos de ensino. Não foi 

possível cumprir com os horários, principalmente aquele relativo à atividade do professor.  

Mendes e Almeida (2011) destacam que já se percebia a incorporação do uso do 

laptop ao planejamento nas atividades costumeiras da escola, o que possibilita considerar 

que essas práticas estavam na fase inicial de uso, pois havia reprodução do que se fazia 

antes. Existia motivação para explorar os recursos lúdicos, os softwares e as ferramentas. O 

manuseio constante e os questionamentos, aliados a resultados conquistados, estimulariam 

a apropriação dos recursos tecnológicos. Havia a compreensão de “não ser o ensino da 

tecnologia o foco central e sim a sua integração com outros recursos para exploração e 

desenvolvimento das aulas e a presença da intencionalidade pedagógica” (MENDES; 

ALMEIDA, 2011, p.56).  

A escola compreendia que cada situação merecia ser estudada meticulosamente. A 

noção de aula e a dinâmica da sala não eram as mesmas. Naturalmente os alunos iam se 

acomodando e criando novas formas de organização do espaço sala de aula e dos espaços 

escolares. Esse foi um momento tenso e rico. Para isso, “uma prática construída na escola 

foi a sistematização de reuniões voltadas para analisar as aulas e fazer novos 

planejamentos” (PRADO; BORGES; FRANÇA, 2011, p.65)  

Esse movimento novo gerou demandas diferenciadas para o trabalho em sala de 

aula, ligando os recursos presentes no laptop educacional aos conteúdos curriculares. Uma 
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das tarefas requeridas foi estabelecer um contrato didático com os alunos para que eles 

compreendessem a funcionalidade e a utilidade da tecnologia a serviço do processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Mendes e Almeida (2011) apontam que àquela época o computador foi bastante 

utilizado no ensino fundamental I e II como fonte de pesquisa nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Inglês. O maior índice foi em Inglês. Os jogos não foram 

utilizados em Língua Portuguesa e Inglês. Aconteceu uma utilização de 20% em 

Matemática. Na produção de textos ocorreu maior utilização em Língua Portuguesa, 

seguida de Matemática e Inglês. Quanto à resolução de exercícios, o maior uso foi na 

disciplina de Inglês, seguida de Matemática e Língua Portuguesa. Esses dados são 

importantes, pois revelam os softwares e ferramentas mais utilizados, indicam o nível de 

apropriação dos recursos do laptop. 

Em relação à organização do espaço da sala de aula, vale destacar que a dinâmica 

muda assim como a relação entre os alunos. Os estudantes estabelecem um modo de se 

portar diferente do que está em vigência. “Eles gostam de ficar trocando... eles sentam 

juntos, em dois... não gostam de ficar sozinhos” (MENDES; ALMEIDA, 2011, p.57). 

Conclui-se que a tecnologia possibilitou, àquela época, a reflexão e o trabalho conjuntos. 

O trabalho era sustentado na metodologia de projetos, em que “os projetos 

temáticos a serem trabalhados eram discutidos na perspectiva de problemas abertos e/ou 

por situações-problema partindo inicialmente dos aportes que os alunos traziam sobre os 

assuntos” (PRADO; BORGES; FRANÇA, 2011, p.65). 

Almeida (PROJETO..., 2011) elenca aspectos na ótica da tecnologia em uso que 

podem ser identificados como inovação do experimento do Projeto UCA no Colégio Dom 

Alano Marie Du Noday, tais como o fato de a tecnologia não estar apenas no laboratório e 

ser acessível a todos, de ser uma tecnologia móvel, de a prática pedagógica apoiar-se na 

abordagem reflexiva, na metodologia de projetos. O projeto Aluno Monitor foi outro 

diferencial. Cada turma selecionava o estudante monitor. 

Desenhamos para os alunos o projeto Aluno Monitor por turma e não 
aluno monitor no contraturno. Por turma, porque o aluno dentro da sala 
dele, com certa habilidade tecnológica fomentada por nós junto com o 
professor, teria muito mais liberdade de poder colaborar com ele 
(docente) no dia a dia da organização dos laptops (FE, entrevista em 
agosto de 2012).  

O aluno monitor era eleito pelos pares e tinha o objetivo de auxiliar os outros 

estudantes e o professor também.  A monitoria acontecia “simultaneamente com a aula”, 

“[...] a ação do aluno monitor era direcionada aos processos operacionais para o uso do 
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laptop” (FRANÇA; RAMOS; BORGES, 2011, p.110). Essa experiência mostrou que o uso 

das tecnologias auxilia na construção de novos meios de participação do aluno, uma 

participação comprometida com a própria aprendizagem e com a aprendizagem de seus 

pares. Abriu-se caminho para um novo jeito de organizar o processo educativo, com 

destaque para a comunicação entre alunos e professores. “Para isso, a escola criou 

programas de formação de professores e alunos monitores” (FRANÇA; RAMOS; 

BORGES, 2011, p. 110).  

No momento da sala de aula, Silva (2009) relata a observação realizada no Colégio 

Dom Alano Marie Du Noday de uma mesma atividade proposta para turmas do sexto e 

sétimo ano do ensino fundamental. Enfatiza que havia interesse de todos na realização da 

atividade e que grande parte dos alunos do sexto ano exploravam bem mais os recursos da 

informática para aprofundar assuntos vistos anteriormente. Isso gerava construção de 

novos conhecimentos. 

As pesquisas de mestrado que retratam o experimento no colégio indicam que no 

experimento os professores navegavam bastante o site www.aprendebrasil.com.br, parceria 

da Positivo Informática com a Seduc-TO. Os alunos também mencionaram a utilização 

desse sitio. No ensino fundamental, o interesse maior era pela central de jogos e biblioteca 

digital. No ensino médio, era para acompanhar os links do Centro de Atualidades e o 

Núcleo de Conteúdos.  

A escola discutia cotidiana e coletivamente o seu crescimento e as limitações. Isso 

pode ser comprovado pela configuração final do projeto, que trouxe como contribuição 

para a expansão a figura do coordenador UCA, que se integra à equipe pedagógica. 

Tínhamos que pensar no novo momento, identificar alguém com mais 
domínio tecnológico para vir somar com essa equipe, com familiaridade 
com o Linux, já que os programas estavam instalados ali.  Entendíamos 
que o desenho que a escola tinha deveria ser pensado de forma diferente 
(FE, entrevista em agosto de 2012). 
 

O armazenamento dos laptops e o recarregamento das baterias desses computadores 

foram pensados. Houve a criação do “protótipo do armário junto com a Intel, para ter o 

espaço para que ele [laptop] pudesse ser conectado na rede elétrica, tivesse um link com 

servidor, porque já tinha a concepção da rede” (FE, entrevista em agosto de 2012). 

As experiências do Colégio Dom Alano Marie Du Noday revelaram que cada 

conquista e desafio eram cuidadosamente analisados no intuito de gerar novas propostas, 
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outras possibilidades. A partir de 2010, a escola assume o desafio de fazer parte da 

expansão. A experiência adquirida na fase do experimento de alguma forma interfere e traz 

reflexos para essa nova fase. 

Os problemas da etapa anterior foram apontados no Relatório I do BID, um 

conjunto de documentos gerados por meio de cooperação técnica estabelecida entre o 

Ministério da Educação e o banco.  No Relatório I, intitulado “Programa Um computador 

por Aluno – UCA, Preparando para expansão: lições da experiência piloto brasileira na 

modalidade um computador por aluno” (ALMEIDA et al., 2010a), consta que os alunos 

usavam o computador UCA na sala de aula para atividades educacionais planejadas e que o 

número de aulas semanais foi sendo reduzido de um ano para o outro. No terceiro ano, a 

taxa de utilização semanal era de uma hora. A redução do tempo foi causada por problemas 

técnicos relacionados à bateria de computador.  

A diminuição no tempo de uso prejudicava a prática pedagógica. Os problemas no 

computador provocavam 

• descontentamento do professor; 

• descontentamento do aluno; 

• interferência na parte didática; 

• dificuldade de acesso à informação quando os computadores falham em 
sala de aula;  

• resistência ao uso do computador por parte dos professores e alunos.  

(ALMEIDA et al., 2010a, p.19). 

 
Os docentes que atuavam no colégio manifestavam a necessidade de duas horas 

para atividades em sala de aula (ALMEIDA et al., 2010a, p.20). Já se entendia que a 

rotatividade de professores dificultava a formação. Não bastava inserir o computador, 

também era preciso domínio das competências TIC (COSTA, 2008) para utilizá-lo com 

finalidade pedagógica. 

 Constatou-se a necessidade de uma equipe para dar suporte técnico e pedagógico à 

implantação e no decorrer do desenvolvimento do projeto, a fim de registrar os problemas, 

criar mecanismos para solução, bem como o delineamento das tarefas, funções e 

responsabilidades de cada membro da equipe de suporte. 

O relatório indica como entraves: a burocratização em relação às ações e às 

decisões do projeto; a rotatividade de funcionários; ausência de sistema de registro das 

produções; falta de integração e articulação dos segmentos da escola (ALMEIDA et al., 

2010a). 



106 

 

Em síntese, o experimento foi um período marcado pelo forte apoio da Seduc-TO, 

além dos parceiros Intel, Brasil Telecom (comprada pela Oi), Positivo e Metasys. Diante 

da expansão, os professores sentiam-se desprotegidos e desprovidos de condições básicas 

que na primeira fase era mais intensa pelo fato de ser a única escola do Estado com o 

projeto. Em 2011, o quadro era outro, visto que na rede estadual havia mais cinco escolas a 

exigir atenção da Seduc-TO. O trabalho aumentou significativamente. Instaura-se a tensão, 

pois a escola havia tido oportunidade de realizar experiências ricas e diversificadas em 

relação à utilização do laptop no contexto escolar, já tinha uma caminhada interessante 

quanto aos aspectos de gestão e prática pedagógica. 

 

3.2.2 A expansão no Colégio Dom Alano Marie Du Noday 

 

Como integrante da equipe de acompanhamento e avaliação do Projeto UCA-

Brasil, no Tocantins, a partir de agosto de 2010, passei a acompanhar a fase de expansão 

nas dez escolas do estado. No Tocantins fazem parte da expansão as seguintes escolas:  

• Escola Estadual Beira Rio, em Palmas; 

• Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday, em Palmas; 

• Escola Estadual Joca Costa, em Dianópolis; 

• Escola Estadual José Costa Soares, em Guaraí; 

• Escola Estadual Presidente Costa e Silva, em Gurupi; 

• Colégio Estadual Sancha Ferreira, em Araguaína; 

• Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, em Gurupi; 

• Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, em Palmas; 

•  Escola Municipal Professora Luzia Tavares, em Paraíso do Tocantins; 

• Escola municipal William Castelo Branco, em Araguaína. 

O Colégio Dom Alano Marie Du Noday participou do experimento e da expansão. 

No início da expansão a situação da escola era outra se comparada à fase do experimento. 

Evidenciava-se a necessidade de reparos nas salas de aula, cobertura da quadra, melhoria 

do acesso à internet, organização do quadro de pessoal e capacitação dos professores para 

uso do laptop educacional. Foi realizada a reforma com a construção de uma cantina com 

maior espaço, a quadra foi coberta, também construíram-se uma sala para professores,  

biblioteca, sala para a orientadora educacional, mais uma sala para a coordenação próxima 
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à sala dos professores, com a intenção de se tornar espaço para orientação individual aos 

docentes, e banheiros novos para os alunos. Essa ampliação foi pensada com o objetivo de 

melhorar as condições de trabalho na escola. O acesso à internet foi resolvido, porém a 

capacitação ficou comprometida em função da rotatividade de professores e gestores. 

Havia um forte questionamento sobre a inserção da escola no Projeto UCA. Informalmente 

os professores anunciavam que não tinham sido consultados e tampouco informados sobre 

essa nova fase. A fala corrente que circulava na sala dos professores era que “devia ter 

ocorrido uma consulta e adequação das escolas antes da expansão do Projeto UCA” 

(Professores do ensino fundamental, em14/03/2011). 

Inicialmente pensava-se que em 2011 as reivindicações feitas pela diretora, 

professora Monique Wermurth Figueiras, no ano de 2010 à Seduc-TO estariam atendidas. 

Além do questionamento se os profissionais lotados no colégio deveriam ser 

preferencialmente efetivos na rede com 40 horas e ter perfil tecnológico, era reivindicado: 

• acesso à internet com qualidade; 

• módulo diferenciado em relação à  lotação de professores e funcionários, 

lotação de um técnico de informática 40 horas e outro de 20 horas, lotação de 

um professor de informática, coordenação por área de conhecimento; 

• um notebook para cada profissional ligado ao pedagógico – àquela época a 

necessidade era de quarenta, existiam 15 máquinas com funcionamento 

precário, segundo o técnico de informática responsável pela escola; 

• revisão na rede elétrica da escola; 

• climatização das salas de aula; 

• fortalecimento do laboratório de informática (Labin) com a ampliação do 

número de máquinas (existiam apenas dez computadores); 

• formação periódica semestral devido à troca de professores; 

• repasse do valor da conta de energia elétrica do colégio como recurso de 

manutenção. 

Esclarecemos que no experimento foram doados notebooks para os professores, 

mas eles iam para outras escolas, enquanto no Dom Alano havia máquinas danificadas. 

Figueiras (2010) relatava que para a expansão a escola precisaria de nova 

reorganização e que, com as solicitações, tentavam-se corrigir os problemas detectados no 
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experimento. Ela tinha um desenho de como a escola daria encaminhamento às ações de 

sucesso da experiência (informação verbal).10 

As reivindicações feitas em 2010 não tinham sido atendidas. Possivelmente devido 

aos trâmites burocráticos causados pela mudança de governo no estado, o que acarretou 

mudança na direção da escola, no quadro de profissionais, com transferência de 

professores e chegada de novos. Isso afetou o início das atividades com o laptop na fase de 

expansão do projeto. Em março de 2011 a escola tinha outro orientador educacional, dois 

coordenadores UCA, professores sem formação inicial, um único gestor e estava em 

reforma. Em 2010, havia um diretor-adjunto responsável pelas questões financeiras e 

administrativas, além do diretor pedagógico. Em 2011, as escolas da rede pública estadual 

do Tocantins passaram a contar com apenas um diretor. As atividades relacionadas ao 

financeiro e administrativo continuavam sendo realizadas pelo coordenador-adjunto, 

função do antigo diretor-adjunto. 

Em todo início de governo depara-se com resquícios do período de transição, que 

inclui mudanças nos cargos de chefia. Ocorria muita instabilidade e isso incomodava, 

afetava a escola. Estavam aguardando a nomeação do novo diretor. Os professores 

demonstravam curiosidade de saber quem seria nomeado. 

Percebia-se que os docentes tinham atitude de busca. As falas informais acenavam 

a preocupação e o comprometimento. Muitos professores que participaram do experimento 

saíram do colégio. Tanto os docentes que atuaram no UCA quanto os que chegavam à 

escola afirmavam que o projeto foi uma experiência positiva. Ressaltavam o apoio dado 

pelos parceiros – Brasil Telecom (comprada pela Oi), Intel, Positivo e Metasys. 

Enfatizavam que a Seduc-TO propiciou a infraestrutura, o que permitiu a realização do 

trabalho, o envolvimento da equipe gestora, dos alunos, dos pais de alunos e dos 

professores. 

Os docentes afirmavam que o projeto estava parado por falta de apoio da Seduc-

TO, infraestrutura (armários para carregar as baterias, armazenar os Classmate e acesso à 

rede). Essas preocupações representavam indícios de uma avaliação de caráter formativo, 

porque eram alicerçadas nas experiências vivenciadas, objetivando correção de rumo para 

as próximas ações.  Por isso, houve a insistência em apontar a necessidade de 

infraestrutura, acesso à rede, espaço físico, capacitação permanente, tendo como referência 

o experimento ocorrido de 2007 a 2009. 
                                                           
10 Informação fornecida por Figueiras em Palmas, 2010. 
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Os professores da escola cobravam a mesma atenção dada em 2007, 2008 e 2009. 

Suas experiências os faziam compreender que estavam em outro momento. Informalmente 

a coordenação UCA e os professores dos anos iniciais do ensino fundamental apontavam 

constantemente a necessidade de infraestrutura, acesso à rede. Eles chegavam a afirmar 

que a Seduc-TO não lhes dava atenção adequada. Um projeto com essa dimensão requer 

esforço significativo. É compreensível que ocorram momentos para fazer ajustes e 

enfrentar desafios. 

A escola vivia uma rotatividade de professores que interferia no processo de 

formação. Diferente do que ocorreu no experimento, não se via a existência de articulação 

interna no espaço escolar, tampouco com o sistema educacional e a Seduc-TO. 

O início da situação que culminou com a crise de identidade da escola foi 

desencadeado em 2009, conforme relatório: 

No entanto, vale ressaltar que no ano de 2009 houve mudanças na escola. 
A alta rotatividade de professores gerou a necessidade de novas 
capacitações. Além disso, houve mudança na equipe gestora. A diretora e 
a coordenadora de informática, ambas que atuaram no Projeto durante os 
anos de 2007 e 2008 de forma participativa, comprometida e 
incentivadora de toda a comunidade do colégio, foram transferidas da 
escola (ALMEIDA et al., 2010a, p.32). 

Resistir foi a forma de os professores expressarem descontentamento com o modo 

que foi inserido o Projeto UCA. A resistência dos professores não era quanto ao uso e sim 

quanto ao modo como a expansão ocorreu. Nesse sentido, não encontramos registro de 

diagnóstico feito com os professores sobre o interesse em aderir. O que existe é a adesão e 

interesse da Seduc-TO. 

Apesar de o relatório da fase de experimento apontar que houve demanda pela 

continuidade do Projeto para consolidação do trabalho que vinha sendo realizado, na 

prática não se verifica indícios de ações e registros de que houve essa consulta à 

comunidade escolar para a expansão. Uma possibilidade pode ser a de tal consulta não ter 

sido documentada. Isso estaria na memória dos professores. A rotatividade de docentes e 

diretores contribuiu para que essa memória fosse perdida. Essa situação evidenciou a 

existência de barreiras institucionais, individuais e do sistema educacional. 

Registra-se também o fato de os projetos político-pedagógico das escolas estaduais 

seguirem um modelo-padrão definido pela Seduc-TO. Disso depreende-se que, caso o 

colégio elabore um projeto pedagógico ousado, no sentido de propor ações mais arrojadas 
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frente às exigências das TIC, corre-se o risco de não ser aprovado. A equipe responsável 

pela área de currículos e pela aprovação dos PPP da Seduc-TO precisaria realizar a 

formação UCA, visto que também houve mudança nesse grupo, para compreender seus 

princípios e a visão de projeto preconizada, que parece divergir da que é assumida por eles. 

Além disso, a escola trabalha tem parceria com o Instituto Ayrton Senna através dos 

programas Se Liga, Circuito Campeão e Acelera que tem definidas as ações a ser 

realizadas pelos docentes. 

Moreira (2011) abordava que as dificuldades da formação relacionavam-se à 

infraestrutura. Segundo passou-se por um momento muito bom, uma experiência positiva, 

o projeto aconteceu e agora, por falta de infraestrutura, não se consegue desenvolver, não 

há continuidade (informação verbal).11 O professor cria uma resistência e passa a não 

acreditar. Ele planeja e não consegue executar. 

A reforma da escola foi concluída, os problemas de infraestrutura resolvidos, porém 

a rotatividade de professores permanecia. A escola convivia com professores chegando, 

professores saindo. Isso interferia consideravelmente na formação e consequentemente na 

prática pedagógica. 

Novamente as situações vividas no experimento são ignoradas. Para quem não 

acompanhou o Projeto UCA em Tocantins, tem-se a impressão de que essas experiências 

tão significativas não ocorreram e outra vez aparece à indignação, o que demonstra que 

fazer educação neste país é extremamente complicado quando os gestores utilizam-na a 

serviço do interesse de alguns, ignorando quem está na linha de frente descortinando 

horizontes e abrindo perspectivas. 

Fico muito frustrada de ver que o desenho do projeto do estado com 76 
mil laptops adquiridos pelo governo para fomentar a discussão da 
inserção da tecnologia na escola chega com um mínimo de discussão 
sobre a formação dos professores, que apenas tecnológico vai ser 
contemplado com a formação de só 20 horas (FE, entrevista em agosto de 
2012). 

O que a escola vivenciava no final de 2012 evidencia como as questões políticas 

interferiam no processo educativo dos sistemas educacionais. A lógica de quem está 

investido num cargo político não é a mesma de quem está no espaço escolar. Nessa ótica, 

vale reafirmar o posicionamento de uma educação libertadora (FREIRE, 2005). 

 

                                                           
11 Informação fornecida por Moreira em Palmas, junho de 2011. 
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3.3  SUJEITOS: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Dentre os 38 professores que compunham o quadro da escola, dez participaram da 

pesquisa, nove atuavam no sexto e uma docente no quinto ano do ensino fundamental. 

Desses professores, oito eram do sexo feminino e dois do sexo masculino, seis com curso 

superior, três especialistas e um mestre. Dos 69 alunos das duas turmas, 55 foram 

pesquisados: 29 do sexo feminino e 26 do masculino. Além dessas pessoas, havia cinco 

gestores, considerados o diretor, duas coordenadoras do Projeto UCA e duas 

coordenadoras pedagógicas. Tivemos a participação de quatro pais de alunos – três do sexo 

feminino e um do masculino – e da formadora UCA na escola, que está no projeto desde a 

sua concepção na fase de experimento. 

       Quadro 3 - Público estudado 

 Sujeitos participantes da pesquisa 

Segmento Quantitativo 

Alunos  

55 

20 do 5º ano do ensino fundamental 

35 do 6º ano do ensino fundamental 

 

Gestores 

 

05 

2 coordenadoras do Projeto UCA 

1 coordenadora pedagógica 

1 diretor escolar 

1 orientadora educacional 

Pais de 

alunos 

04 2 do 5º ano do ensino fundamental 

2 do 6º ano do ensino fundamental 

Professores 10 1 professora do 5º ano do ensino fundamental 

9 professores do 6º ano do ensino fundamental 

Formadora 

UCA 

      01 

 
                 Fonte: Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

O quadro 3 apresenta o total geral dos sujeitos da pesquisa, composto por alunos 

das duas turmas investigadas, duas gestoras do Projeto UCA, a coordenadora pedagógica 

responsável pelo quinto e sexto ano, a orientadora educacional e o diretor. Esclarecemos 

que no sexto ano havia três coordenadoras, uma para área de humanas, outra para área de 

ciências da natureza e outra para a área de linguagens. Apenas a coordenadora pedagógica 

da área de linguagens participou da pesquisa. As outras duas estavam de licença médica. 
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Quadro 4 - Informações sobre docentes das turmas investigadas 

Perfil do Professor Dados Profissionais 

Cód. Sexo Formação Nível de 
escolaridade 

Tempo 
que 
atua 
como 

docente 

Tempo 
que 

atua na 
escola 

Área de atuação 

P1 F Licenciada 
em 

Geografia 

Superior 6 anos 1 ano Geografia 

P2 F Biologia Superior 12 anos 4 anos Biológicas/Exatas 
P3 F História Mestre 20 anos Este ano História/Geografia 
P4 F Letras Especialista 15 anos 7 anos Língua 

Portuguesa/Ensino 
Religioso 

P5 M História Superior 16 anos 8 meses História/Artes 
P6 M Educação 

Física 
Superior 6 meses 1 mês Educação Física 

P7 F Letras Especialista 17 anos 4 anos Língua Portuguesa 
P8 F Letras 

Inglês 
Português 

Especialista 20 anos 2 anos Língua Inglesa/ 
Português 

P9 F Matemática Superior 7 anos 4 anos Ciências da 
Natureza 

P10 F Pedagogia Superior 22 anos 8 anos Ensino 
Fundamental  

 

          Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

Dos professores investigados, P1 era contratada e estava na escola há um ano era a 

única professora do sexto ano que estava utilizando o laptop no período em que realizamos 

a pesquisa. No sexto ano havia um professor por disciplina, e no quinto ano P10 era 

responsável pelo trabalho em todas as disciplinas. Havia professores que ministravam 

disciplinas em outra área que não a de sua formação: P4, habilitada em Letras, lecionava 

Ensino Religioso; P5, habilitado em História, ministrava Arte. 
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Quadro 5 - Dados dos gestores 

Perfil do professor Dados profissionais 
Nome Sexo Formação Nível de 

escolaridade 
Tempo que 

atua na 
escola 

Área de 
atuação 

G1 
 

F Pedagogia Especialização em 
Supervisão 

Educacional 

   01 ano Coordenação 
UCA 

G2 
 

F Licenciada 
em História 

e 
Pedagogia 

 

Mestre em 
Educação 

09 anos Coordenação 
UCA 

G3 F Pedagogia Especialização em 
Gestão Escolar 

15 anos Orientação 
Educacional 

G4 F Pedagogia Especialização em 
Gestão Escolar 

15 anos Coordenação 
pedagógica 

G5 M Matemática Mestre em 
Desenvolvimento 

Regional 

Um ano e 
meio 

Direção 

 

                  Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

 

Dos gestores pesquisados, três eram habilitados em Pedagogia, uma em História e 

Pedagogia e outro em Matemática.  Três são do sexo feminino e um do sexo masculino. 

Dois possuem mestrado e três têm especialização, sendo duas em gestão escolar e uma em 

supervisão educacional. 

  Quadro 6 - Turmas investigadas 

5º ano   6º ano 
Total 

de 
alunos 

Sexo Responderam 
ao questionário 

Total de 
alunos 

Sexo Responderam 
ao questionário F M F M 

29 08 12 20 40 21 1
4 

35 

 
                  Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

Dos 69 alunos das duas turmas, 55 participaram, sendo 29 do sexo feminino e 26 

masculino. O questionário foi aplicado em dias alternados, no quinto ano pela própria 

professora e no sexto ano pela pesquisadora. 
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Quadro 7 - Família 

  Pais de alunos 

Identificação Sexo Série do(a) filho(a) 

GF1 Feminino 6º ano 

GF2 Masculino 6º ano 

GF3 Feminino 5º ano 

GF4 Feminino 5º ano 

 

                  Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

As opiniões dos pais podem trazer informações importantes que, confrontadas com 

as dos outros sujeitos da pesquisa, constituem-se em dados acerca da prática pedagógica 

efetivada no Colégio Dom Alano Marie Du Noday. 

             Quadro 8 - Formadora UCA na escola 

Nome Sexo Formação 
FE Feminino Pedagogia e Administração Escolar, 

especialista em Informática na Educação 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 

 
                  Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

As pessoas envolvidas tanto no processo de inserção do laptop em sala de aula 

quanto na elaboração do projeto pedagógico eram as mais indicadas para dizer sobre o que 

estava acontecendo, elencando os sucessos e limites, contradições, consensos e dissensos 

existentes no cotidiano escolar. Era preciso compreender que a direção da escola, os 

professores, os gestores, os alunos e os pais estavam diretamente ligados a esse processo. 

A questão delimitadora, o interesse pelo estudo e os princípios para o uso pedagógico do 

laptop na educação escolar influenciaram na escolha dos sujeitos da pesquisa. 

A opção metodológica apresentada, o objeto do estudo, a preocupação em 

compreender o papel pedagógico do laptop em sala de aula como elemento que 

desencadeia discussão sobre as práticas pedagógicas justificam a escolha de investigar o 

ensino fundamental. Essa etapa da educação é pilar para as ações futuras dos alunos na 

continuidade dos estudos e nas situações cotidianas da vida. Requer um trabalho que 

auxilie na caminhada dos sujeitos aprendizes rumo à construção do conhecimento e a 

formação humana cidadã, orientados por um professor, cujo papel é o de facilitador e 

incentivador. 
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Interessou-nos investigar os alunos, os professores do quinto e sexto anos, os 

gestores, os pais de alunos. Os estudos do quinto ano, pelo fato de os alunos terem uma 

trajetória escolar, estão numa fase em que prevalece a curiosidade, interesse e facilidade 

em manusear os aparatos tecnológicos. Presume-se que estão caminhando em direção à 

construção da autonomia e é o momento de transição para os anos finais do ensino 

fundamental. A turma conta com um professor para trabalhar todos os conteúdos. O sexto, 

por ser subsequente ao quinto, contar com vários professores e ser o ano em que se inicia o 

segundo segmento do ensino fundamental, possibilita ver o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo docente do quinto ano e pelos professores do sexto, detectando as 

limitações, os avanços, os momentos de troca de ideias e de planejamento. Instala-se aí a 

possibilidade de identificar a prática pedagógica que revela a concepção de currículo e a 

organização do trabalho pedagógico nela incluídas. 

Pela experiência, esperamos que os alunos do quinto e sexto anos tenham interesse 

em agir para aprender pela experimentação, analisando, comparando, deduzindo, inferindo, 

fazendo uso do raciocínio crítico. O laptop em sala de aula representa a possibilidade de 

acesso à informação e de experimentação ante os desafios do cotidiano escolar. Por isso, é 

importante ouvir professores, alunos, equipe gestora e pais sobre como a prática 

pedagógica está se efetivando. Eles são os autores e sujeitos dessa prática. 

A abordagem qualitativa amplia-se para reconhecer parcerias com os 
sujeitos envolvidos e concretiza-se quando o pesquisador estabelece uma 
rede de comunicação e interpretação entre cenário da pesquisa, sujeitos 
com suas histórias, processos e ações desenvolvidas coletivamente 
(BORBA, 2001, p.68). 

Os professores, como preconiza Lévy (1999, p.171), “têm o papel de 

acompanhamento e gestão das aprendizagens” nessa perspectiva estimulam a socialização 

de experiências, o trabalho colaborativo e a “pilotagem personalizada dos percursos de 

aprendizagem” (LÉVY,1999, p.171). Os docentes têm informações relevantes, pois seu 

trabalho consiste em implantar, acompanhar e avaliar a repercussão do uso do laptop 

educacional em sala de aula. São responsáveis pelo planejamento e realização das ações 

cotidianas com os alunos. São a ponte entre os alunos, a equipe gestora e os pais dos 

alunos.   

Os pais podem trazer contribuições relevantes, porque a participação da família na 

escola é uma importante conquista que ainda não foi bem-assimilada. A abertura da escola 

à comunidade e aos pais se relaciona à emergência da gestão democrática nos sistemas 
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escolares, que é pensada para ouvir os sujeitos envolvidos na escola, propiciar ações que 

auxiliem na qualidade do trabalho pedagógico na troca de ideias entre pais e escola, por 

meio das quais cada um possa não só emitir opinião como participar das decisões. 

A equipe pedagógica da escola, por intermédio dos gestores e coordenadores, 

também foi ouvida, haja vista que a gestão é o cerne para o êxito das ações escolares. Sua 

contribuição é fundamental para articular o projeto pedagógico, instrumento que norteia 

todo o trabalho escolar. E por serem líderes que suas posturas interferem nas práticas 

pedagógicas. 

A formadora do projeto na escola tem experiência em formação de professores, 

tecnologias educacionais, gestão escolar, ensino-aprendizagem e acompanha o projeto 

desde o experimento. 

3.4 PROCEDIMENTOS 
 

Para obter as informações, houve os seguintes procedimentos: análise de 

documentos, diário de campo construído pela observação participante, análise do produto 

do aluno, grupo focal e questionário. Essa seleção se deu em função do objetivo e da 

abordagem de pesquisa adotada. Procura-se evidenciar os significados locais “pela 

microcultura distintiva de indivíduos que compartilham concepções e tradições locais 

específicas e pela execução momento a momento da ação em tempo real” (ERICKSON, 

1989, p.218). 

Em nossa perspectiva, a travessia é carregada de simbologias, significados e opções 

nem sempre visualizadas, materializadas pelos sujeitos envolvidos. A opção se revelou 

motivada pelo interesse de não apenas falar de ou sobre eles, mas falar com eles num 

movimento produzido pela interlocução entre pesquisador e pesquisados, para interpretar 

as ações e, consequentemente, denunciar, anunciar as atitudes e relações estabelecidas 

entre as pessoas da comunidade escolar. 

Se [...] o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que as 
pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes interações 
humanas e sociais, será necessário encontrar fundamentos para uma 
análise e para interpretação do fato que revele o significado atribuído a 
esses fatos pelas pessoas que partilham dele (CHIZZOTTI, 2006,       
p.27-28). 
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É no cotidiano que a escola se revela como um espaço de confrontos e interesses 

entre dois sistemas: um oficial que distribui funções, determina modelos, define 

hierarquias e outro no qual os sujeitos (alunos, professores e funcionários) não são apenas 

agentes passivos diante da estrutura. Em seu trabalho diário, esses sujeitos, por meio de 

uma complexa trama de relações que inclui alianças, conflitos, transgressões e acordos, 

fazem da escola um processo permanente de construção social. 

O pesquisador necessita de articular lógica, medida, perspicácia (FREITAS; 

MOSCAROLA, 2002), enfim, ter consciência crítica sobre o que se propõe fazer, 

sustentado pelo estilo pedagógico e rigor metodológico quanto ao tratamento dos dados, 

zelando pelo que dizem os sujeitos da pesquisa, trabalhando suas falas e expressões e 

submetendo-as a um tratamento criterioso de análise para não cair nas armadilhas de 

conclusões precipitadas. A busca permanente e criteriosa tem como meta a compreensão 

de significados e as possibilidades de interpretação. Com essa abordagem, os 

procedimentos de pesquisa e respectivos sujeitos são organizados a seguir. 

Quadro 9 - Coleta e análise de dados 

Procedimentos Sujeitos Objetivos Descrição dos 
dados coletados 

Análise de 
documentos 

Equipe gestora, 
professores e 
alunos. 
 

Investigar a organização da escola 
para implementação de ações 
relacionadas ao uso do laptop em sala 
de aula. 

Documentos 
fornecidos pela 
escola: projeto 
político- 
pedagógico; ficha 
de planejamento; 
 agenda de uso 
dos laptops. 

Análise do 
produto do 
aluno 

Alunos do 5º e 6º 
ano do ensino 
fundamental 

Observar e analisar as atividades 
realizadas pelos alunos no laptop 
educacional. 

Registro no 
caderno diário de 
campo das 
observações do 
trabalho do aluno 
com o laptop. 

Diário de 
campo 

Equipe gestora, 
professores e 
alunos. 
 

Observar, registrar e analisar ações 
do cotidiano escolar; 
observar e analisar a prática 
pedagógica em sala de aula com o 
uso do laptop. 

Organização das 
observações e 
anotações sobre o 
funcionamento da 
escola, das 
conversas 
informais com 
alunos, 
professores, 
gestores 
referentes a 
impressões sobre 
o uso do laptop. 
Registro das 
observações feitas 
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na sala dos 
professores, na 
sala da 
coordenação 
UCA, na sala da 
coordenação 
pedagógica. 
Observação e 
registro de aulas 
no 5º e 6º ano (as 
aulas foram 
gravadas e 
posteriormente 
transcritas para 
validar as 
observações feitas 
no caderno diário 
de campo). 

Entrevista Diretor da escola 
 

Obter informações acerca da 
implantação e do acompanhamento 
da utilização do laptop. 

Foram realizadas 
entrevistas com o 
diretor da escola e 
com uma 
coordenadora 
UCA. Foram 
gravadas e 
posteriormente 
transcritas. 

Tutora/formadora Obter informações sobre o 
experimento e a segunda fase do 
Projeto UCA na escola. 

Foi realizado 
entrevista com a 
formadora da 
escola. A 
entrevista foi 
gravada e 
posteriormente 
transcrita. 

Grupo focal Pais de alunos do 
5º e 6º ano 

Obter dos pais dos alunos 
informações sobre sua percepção a 
respeito da inserção do laptop em sala 
de aula. 

Foi organizado 
grupo focal com 
os pais. A reunião 
foi gravada e 
posteriormente 
transcrita para 
análise.  

Questionário Professores  
Alunos 
Gestores 

Identificar as ações desenvolvidas 
pela escola, pelos professores e pelos 
alunos a partir da inserção do laptop 
em sala de aula. 

Foi aplicado um 
questionário aos 
professores do 5º 
e 6º ano do ensino 
fundamental; 
aplicado  
questionário para 
a equipe 
pedagógica 
responsável pelo 
5º e 6º anos do 
ensino 
fundamental e 
para as duas 
coordenadoras do 
Projeto UCA. 
 

               Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 
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3.4.1 A análise de documentos 
 
 

A interpretação dos dados enriqueceu as informações obtidas e permitiu 

compreender melhor as situações evidenciadas. Fez-se leitura do projeto pedagógico e dos 

documentos elaborados pela escola que contêm informações sobre a mobilização e 

implementação de ações para uso do laptop em sala de aula. 

Também foram considerados materiais oficiais e não-oficiais que pudessem ser 

usados como fonte, tendo o entendimento de que “qualquer informação sob a forma de 

texto, imagem, sons, sinais, etc., fixada em um suporte material como fonte durável de 

comunicação” (CHIZZOTTI, 1998, p.109), contribui para compreensão do objeto de 

estudo, auxilia na elucidação de possibilidades de organização e realização de práticas 

importantes para um ensino-aprendizagem condizente com o laptop em sala de aula. 

 

3.4.2 Análise do produto do aluno 

 

Foram observadas as atividades realizadas pelos alunos com laptop durante as aulas 

com intuito de analisar os fundamentos da prática pedagógica na perspectiva de construção 

do conhecimento e como o professor pode propiciar aos alunos a busca de informações, a 

expressão de ideias e construção do conhecimento. 

 

3.4.3 Diário de campo 
 

A observação participante foi escolhida porque através dela é possível inserir e 

participar do cotidiano da escola a fim de compreender “o sentido de dentro”, a “dinâmica 

interna” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.178). 

Utilizou-se um caderno para cada turma, no qual foram registrados relatos, falas, 

ideias, expressões, conversas realizadas com alunos, professores, gestores e anotações 

referentes aos processos de pesquisa, ao registro de dados de documentos e à análise dessas 

informações. O diário de campo registrou 
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o que foi feito, o período e o tempo despendidos; dados coletados e 
encaminhamentos; anotações sobre documentos lidos, eventos, contatos 
com pessoas, situações, impressões, novas teorias geradas; elementos 
oriundos da observação, outras situações que gerem novas visões e 
demandem referencial teórico; informações de documentos que poderão 
ser confirmados ou refutados conforme as atividades vivenciadas; 
qualquer outra coisa que possa influenciar o estudo, principalmente 
pensamentos sobre os rumos futuros da coleta de dados e análise 
(GIBBS, 2009, p.46). 

As notas de campo sobre os acontecimentos durante o período de observação, as 

reflexões sobre as perguntas, as descobertas e dúvidas, as anotações, o diário de campo, as 

fotografias e as gravações do cotidiano da sala de aula constituíram informações relativas 

ao período de observação participante. O objetivo foi documentar, monitorar, encontrar o 

significado da ação. “A observação revela-se certamente nosso privilegiado modo de 

contato com o real: é observando que nos situamos, orientamos nossos deslocamentos, 

reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas” (LAVILLE; DIONNE, 1999, 

p.176). 

O período de observação e construção do diário de campo fez-se necessário para 

que se pudesse entender e validar o significado das ações dos/das participantes, da forma 

mais representativa possível do significado que as próprias pessoas pesquisadas dariam à 

mesma ação, evento ou situação interpretada. Possibilitou-se averiguar as manifestações e 

reações de professores e alunos, as adequações e/ou ajustes feitos pelo docente no seu 

trabalho pedagógico visando à construção de uma prática pedagógica adequado à realidade 

exigida pelo contexto social. 

 

3.4.4  Entrevista 
 

A entrevista permitiu completar e esclarecer as informações obtidas através da 

observação participante e da análise de documentos.  Criou-se um ambiente de interação 

entre o pesquisador e o pesquisado. À medida que se desenvolvia, surgiam novas 

indagações e dúvidas que, ao serem esclarecidas, evidenciaram muitas informações. As 

entrevistas realizadas nesta pesquisa partiram do interesse em obter informações acerca da 

implantação e acompanhamento da utilização do laptop. Fez-se contato prévio com o 

entrevistado, apresentou-se a pergunta, da qual poderiam ou não surgir novas questões. 

Houve agendamento de dia e horário da entrevista. Um aspecto interessante que merece ser 
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registrado foi de as pessoas optarem pela entrevista gravada. Argumentaram que se 

sentiriam mais tranquilas para falar. Tinham a sensação de estar conversando. A entrevista 

requer do entrevistador atenção em relação aos desvios. Nela é possível realizar ajustes e 

correções, o que não ocorre no questionário. Conforme Laville e Dionne (1999, p.187-

188), “os entrevistadores permitem-se, muitas vezes, explicitar algumas questões no curso 

da entrevista, reformulá-las para atender às necessidades do entrevistado. [...]. Chegam até 

a acrescentar perguntas para fazer precisar uma resposta ou para fazê-la aprofundar”. 

Foram realizadas três entrevistas: duas com o diretor da escola e outra com uma das 

coordenadoras do Projeto UCA. Por ocasião da qualificação, a banca sugeriu entrevista 

com a formadora do colégio, a professora Leila Ramos, com a finalidade de obter 

informações sobre o experimento e a fase atual do UCA na escola. 

 

3.4.5  Grupo focal 

Trata-se de “[...] um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores 

para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência 

pessoal” (POWELL; SINGLE apud GATTI, 2005, p.7). Um esclarecimento: o grupo “é 

focalizado no sentido de envolver alguma atividade coletiva, podem ser a análise e 

discussão de um assunto de texto, debate de um conjunto de questões, conversa e a 

discussão sobre um filme” (KITZINGER apud GATTI, 2005, p.7). A utilização dessa 

técnica considera o interesse em obter dos pais dos alunos (do quinto e do sexto ano), 

quantidade significativa de informações em um período menor de tempo. Constitui uma 

maneira de conhecer as representações, percepções, enfim, uma leitura dos pais sobre a 

repercussão do uso do laptop em sala de aula. É um recurso que possibilita 

clarear atitudes, prioridades, linguagem e referenciais de compreensão 
dos participantes.  

Encorajar uma grande variedade de comunicações entre os membros do 
grupo, incidindo em variados processos e formas de compreensão. 

Ajudar a identificar as normas do grupo. 

Oferecer insight sobre a relação entre funcionamento do grupo e 
processos sociais na articulação de informação. 

Encorajar uma conversação aberta sobre tópicos embaraçosos para as 
pessoas. 



122 

 

Facilitar a expressão de idéias e de experiências que podem ficar pouco 
desenvolvidas em entrevista individual (KITZINGER apud GATTI, 
2005, p.10-11). 
 

Por meio das falas, impressões, expectativas, discussões e reflexões no grupo e da 

forma como se avaliam as práticas pedagógicas, os pais podem revelar a concepção de 

educação e currículo a serviço da aprendizagem. 

Para organização do grupo focal, entramos em contato com a coordenação UCA, 

que sugeriu conversa com a orientadora pedagógica pelo fato de ela ter contato com os 

pais. Agendamos horário com a orientadora para juntas organizarmos o planejamento do 

dia, horário e a forma como selecionaríamos os pais. No dia 08/03/2012, fomos à escola e 

procuramos a coordenadora pedagógica. Ela manifestou preocupação quanto à participação 

dos pais. Tivemos dificuldade em conseguir adesão dela. Depois de muita conversa e de 

expormos a importância de se ouvir a opinião dos pais sobre a implantação do UCA na 

escola e da utilização do laptop em sala de aula, ela decidiu nos auxiliar. E disse: “Os pais 

não comparecem à escola. Você não vai conseguir. É muito difícil. Pode ser que eles 

venham” (G3). Buscamos um critério para escolha dos pais. A intenção era realizarmos o 

grupo focal com 15 pais, mães e/ou responsáveis. Definimos que convidaríamos oito pais 

do quinto e oito do sexto ano, selecionando aqueles que tivessem interesse. Fomos às salas 

das duas turmas. Apresentamos explicações aos alunos sobre a pesquisa (já havíamos nos 

apresentado à turma quando solicitamos que se respondesse ao questionário), falamos da 

importância da participação e que precisávamos de oito pais que tivessem disponibilidade e 

pudessem ir à escola falar sobre a utilização do laptop em sala de aula. Anotamos os nomes 

dos oito estudantes de cada turma. Os alunos ficaram empolgados. Todos queriam que os 

pais ou responsáveis fossem convidados. Explicamos que eram somente oito. Como a 

maioria dos pais trabalhava e os que não trabalhavam tinham seus afazeres, pensamos que 

o melhor horário seria à noite. Quando os pais foram buscar os filhos, fizemos o convite. 

Ficou acertado que viriam às 19 horas. Uma das coordenadoras do Projeto UCA seria o 

espelho. Organizamos o planejamento das questões. Agendamos a sala e o retroprojetor. 

Organizamos os crachás e a ficha de identificação. Os pais não compareceram. Essa foi a 

primeira tentativa. No dia 9/03/2012, isso foi comunicado à orientadora. Ela afirmou que 

havia avisado os pais.  

Na segunda tentativa, elaboramos o convite por escrito, com datas marcadas para 

14/03/2012 (sexto ano) e 15/03/2012 (quinto ano), já que pensávamos em dois grupos.  
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Foram informados o nome da pesquisadora e o objetivo da solicitação. Ao final, queríamos 

saber se podíamos contar com a presença dos pais. Pedimos a eles que enviassem a 

resposta até o dia 12/03/2012. Os pais que respondessem “sim” seriam os participantes. No 

dia marcado, ligamos para a escola. Parecia que estava tudo certo. Mas não sabiam 

informar se os alunos tinham confirmado a presença dos pais. Na quarta-feira, dia 

14/03/2012, fomos à escola e, para nossa surpresa, estava fechada. Havia um bilhete no 

portão comunicando que ocorria paralisação.  

Na quinta-feira, dia 15/03/2012, fomos ao sexto ano, e os alunos disseram que os 

pais não foram porque não houve aula. Conversamos com os estudantes das duas turmas.  

Resolvemos fazer apenas um grupo focal em vez de dois. Marcamos para o dia 

16/03/2012, sexta-feira à tarde a partir das 15h. Ligamos para os pais e/ou responsáveis. 

Convidamos os oito pais ou responsáveis de cada turma. No horário marcado, 

compareceram quatro pais, dos 16 convidados. Fizemos o grupo focal os quatro que 

compareceram. Inicialmente nos apresentamos. Em seguida, realizamos uma síntese da 

atividade. Explicamos que não era uma entrevista e que eles iriam conversar sobre as 

questões que fossem sendo apresentadas. Solicitamos autorização para gravar. No primeiro 

momento, eles preencheram o nome no crachá e uma ficha de identificação. Iniciamos o 

grupo focal com as questões da primeira, segunda e terceira rodadas. Ao final, 

agradecemos a todos. 

 

3.4.6 Questionário 
 

A fim de coletar informações que não tivessem sido expostas nos outros 

procedimentos, foram utilizados três questionários: um para os gestores, um para os 

professores e outro para alunos do quinto e sexto anos. 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente, dispostas em itens que constituem o tema 
da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por 
escrito ou verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam opinar 
ou informar (CHIZZOTTI, 2009, p.30). 

Para tal, fez-se levantamento por interesse dos professores e estabeleceram-se dia e 

horário para aplicação das perguntas que seriam respondidas em data agendada conforme 

decisão coletiva. 
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Para saber a opinião da população sobre uma escolha da sociedade como 
a da preservação dos programas sociais, é preciso, evidentemente, 
interrogá-la. Talvez não a população inteira, mas, seguindo a estratégia da 
pesquisa de opinião, uma amostra suficientemente grande constituída 
com os cuidados requeridos para assegurar sua representatividade 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p.183). 
 

O questionário foi aplicado para o sexto ano, pela própria pesquisadora, durante 

horário vago e no quinto ano pela professora regente. Os gestores e alguns professores 

demoraram a devolver os questionários.  

 

3.5 ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Ao iniciar uma pesquisa, percebe-se a tendência em adotar certos esquemas de 

interpretação. Dessa forma, a tarefa do pesquisador consiste em tomar cada vez mais 

consciência sobre os esquemas de interpretação das pessoas observadas e acerca dos 

próprios marcos de interpretação culturalmente aprendidos. 

Após o trabalho de coleta de informações, a tarefa da pesquisadora foi de organizá-

las e estruturá-las, situação entendida como o diagnóstico da realidade. A partir da leitura 

das informações obtidas sobre a prática pedagógica desenvolvida nas turmas do quinto e 

sexto ano do ensino fundamental, em momento de discussão da pesquisa com a 

orientadora, foi definida a necessidade de levantamento dos motivos que levavam as 

docentes P1 e P10 a utilizar com mais frequência o laptop e por que outros professores 

usavam o laptop com menos frequência. Foi elaborada uma questão para ser respondida 

por dois professores que faziam uso do laptop com mais frequência e outra questão para 

dois professores que faziam uso do laptop com menos frequência.  

A esse procedimento seguiu-se a análise qualitativa e interpretativa com base nos 

fundamentos teóricos oriundos da pesquisa e ampliações que se mostraram necessárias. 

Efetivou-se a convergência entre os dados obtidos da análise de documentos, diário de 

campo, observação participante, análise do produto do aluno, questionários, entrevistas e 

grupo foca. 

O vínculo-chave é um constructo analítico que une como se fosse um 
barbante os diferentes tipos de dados. Em uma hierarquia de vínculos 
gerais e adicionais alguns dos barbantes se amarram com outros. A tarefa 
de análise dos padrões existentes é descobrir e verificar aqueles vínculos 
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que determinam o maior número possível de conexões entre os dados do 
arquivo (ERICKSON, 1989, p.268, tradução nossa). 

 
A interpretação exigiu um olhar minucioso, cauteloso e rigoroso da pesquisadora 

tentando decifrar o enigma e a complexidade das ações educativas no contexto da sala de 

aula. 

O procedimento sobre os dados percorreu os seguintes passos: 

• estudo e avaliação dos conteúdos dos questionários, das entrevistas, do produto 

dos alunos, dos documentos, das anotações do diário de campo; 

• análise das informações obtidas, levantamento das categorias iniciais; 

• análise dos extratos textuais; 

• triangulação de dados; 

• convergência das ideias centrais em categorias; 

• elaboração de quadro com as categorias; 

• levantamento de referencial bibliográfico para análise das informações; 

• exposição dos dados com as análises pertinentes. 

A partir da organização dos dados, foi realizada a interpretação, na tentativa de 

encontrar respostas ao problema pesquisado. Em análises de dados de pesquisas 

qualitativas, o papel do pesquisador consiste em agir como um detetive para extrair o 

significado e sentido de um objeto, dado ou situação e requer comparações que se 

materializam considerando a sensibilidade, intencionalidade e competência de quem os 

investiga. 

Foi considerada esta orientação de Erickson (1984, p.62): “adotar a instância crítica 

de um filósofo, questionando continuamente os fundamentos do convencional, examinando 

o óbvio, aquilo que é tido como certo pelos participantes internos da cultura, que se tornou 

visível para eles”. 

Para o questionário dos docentes adotou-se a letra P (professor), seguida de um 

número atribuído a cada respondente. Para os questionários dos estudantes, a letra A 
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(aluno), seguida de um número atribuído a cada aluno. Para o questionário dos gestores 

adotou-se a letra G (gestor) seguida de um número atribuído a cada respondente.  

No grupo focal adotou-se GF com acompanhamento de um número atribuído a cada 

respondente. Para a entrevista do diretor, adotou-se DE. No caso da entrevista com a 

formadora UCA na escola, usou-se FE. Em relação aos extratos da coordenadora UCA, 

houve a identificação CE (entrevista coordenadora UCA). Nas observações em sala de 

aula: SA5 (diário de sala do quinto ano) e SA6 (diário de sala do sexto ano). 

No próximo capítulo, apresentamos a análise e discussão dos dados levantados. 
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4 O DESVELAR DA REALIDADE: ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

Neste capítulo apresentamos a análise das informações coletadas no Colégio 

Estadual Dom Alano Marie Du Noday que se fundamenta em dados teóricos e empíricos, 

os quais, contemplados em diálogo com a realidade, resultam numa visão do problema que 

procura ser a mais coerente possível com o cotidiano encontrado. Abordamos as 

categorias, possibilidades e limites da implantação do Projeto UCA na escola e a formação. 

Situamos o experimento ocorrido no Dom Alano Marie Du Noday. 

Como professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto à 
mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha 
atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém como 
inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do 
mundo. Minha franquia ante os outros e o mundo mesmo é a maneira 
radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado 
e consciente do inacabamento (FREIRE, 2002, p.55). 

 
Diante da imersão em todo o material coletado, procuramos identificar as questões 

que nos pareceram mais significativas pela insistência e persistência como apareceram nos 

instrumentos de coleta de dados. Foram extraídas as ideias centrais de cada resposta. 

Posteriormente, organizamos um quadro com a convergência das ideias centrais por 

categorias.  

Em seguida, procedeu-se à análise interpretativa considerando os consensos, 

dissensos e o significado atribuído pelos sujeitos acerca do uso do laptop educacional na 

prática pedagógica. A fundamentação teórica para análise das informações contidas nas 

categorias apoia-se em teses, dissertações, documentos sobre o Projeto UCA, livros, vídeo, 

artigos nacionais, internacionais e pesquisadores que investigam essa temática. 

Nessa etapa, o trabalho do pesquisador consiste em procurar sistemática e 

rigorosamente informações com o intuito de localizar lógica e coerência num “[...] 

conjunto, aparentemente, disperso e desconexo de dados para encontrar uma resposta 

fundamentada a um problema bem delimitado, contribuindo para o desenvolvimento do 

conhecimento em uma área ou em problemática específica” (CHIZZOTTI, 2006, p.19). 

Acreditamos que o material empírico obtido permite uma variedade de 

interpretações. Neste estudo, consideramos as que melhor respondem à questão 

delimitadora da pesquisa (que práticas pedagógicas acontecem com o uso do laptop 

educacional em sala de aula?) e ao objetivo geral, qual seja: identificar as práticas 

pedagógicas que acontecem com o uso do laptop educacional em duas turmas do ensino 
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fundamental. Foram estabelecidas quatro categorias, das quais duas com características 

gerais. São elas: possibilidades e limites da implantação do Projeto UCA na escola e 

formação. As duas categorias centrais são a prática pedagógica e os indícios de mudança.  

Figura 10 - Práticas pedagógicas construídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                             Fonte: elaborada por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

Porém, mesmo tendo assumido esse entendimento, reconhecemos que as categorias, 

possibilidades e limites da implantação do Projeto UCA na escola, além da formação,  

interferem na prática pedagógica. Razão pela qual faremos primeiramente uma análise 

dessas categorias e trataremos da prática pedagógica e dos indícios de mudança em outro 

capítulo. 

Nessa linha de raciocínio, a pesquisa é sempre uma construção em que o papel do 

pesquisador é recolher, analisar, interpretar, gerar resultados, fragmentando o todo e 

reorganizando-o a partir de novos pressupostos. Essa ação é impregnada pelas 

características pessoais do pesquisador. 
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Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo 
diferente de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma 
experiência e de uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, 
bastante pessoais (DUARTE, 2002, p.140). 

 
Dando sequência ao trabalho, apresentamos as análises das categorias 

possibilidades e limites da implantação do UCA e a formação no Colégio Dom Alano 

Marie Du Noday. 

4.1  POSSIBILIDADES E LIMITES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO UCA 

Esta categoria surgiu dos dados empíricos coletados que nos revelaram persistência 

de informações sobre as fragilidades, as necessidades, a correção de rumo e os impactos 

que as questões políticas provocaram na escola. Tal categoria representa os 

encaminhamentos e o que ocorreu para implantação do Projeto UCA - fase de expansão. E 

foi escolhida porque em nossa compreensão provoca impactos favoráveis ou não na prática 

pedagógica. De certa forma, representa um diagnóstico das prioridades, do que é feito, do 

que pode ser realizado, do que deu certo e do que pode ser aperfeiçoado. 

Figura 11- Possibilidades e limites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Fonte: elaborada por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 
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Nesta categoria, encontram-se questões técnicas, operacionais, pedagógicas e 

políticas. As convergências nela contidas são basilares para implantação do projeto na 

escola. Elas tratam dos mecanismos necessários e das ações que mostram como o projeto 

foi assumido e incorporado ao contexto escolar. Notam-se o eixo da infraestrutura, o eixo 

da prática pedagógica, as parcerias entre as instâncias, bem como a função de cada 

segmento para o êxito do projeto. Por isso, selecionam-se extratos textuais das entrevistas, 

do diário de campo e do grupo focal e passa-se a analisar as similaridades dessa temática. 

 

4.1.1 Estratégias para implantação do Projeto UCA 

 

Na implantação de um projeto, as estratégias refletem a forma como a escola se 

organiza. Conforme os pais dos alunos, a implantação do Projeto UCA no Colégio Dom 

Alano Marie Du Noday “partiu dos experimentos, discussões, capacitações” (G3), e “de 

reuniões” (G4). O grupo focal realizado com os pais também apontou que eles tiveram 

informações sobre o projeto pelos meios de comunicação. 

Segundo a formadora, na fase dois, “curiosamente a universidade local entra porque 

havia o desafio de escrever tudo que foi vivido no experimento” (FE, entrevista em agosto 

de 2012). Essa foi uma conquista, já que na fase anterior não houve adesão de universidade 

local. É pertinente destacar a implantação de uma política pública como essa requer o 

“estabelecimento de parcerias com instâncias formadoras e universidades” (MEC/SEED, 

2007, p.18). 

De acordo com os gestores, aconteceram reuniões com os pais, sendo que, dos 

quatro pais pesquisados, um informou que não participou da reunião porque estava 

trabalhando. As outras pessoas responderam que, à época, os filhos não estudavam na 

escola. Conforme o diretor, desde 2011 “a escola tem procurado, juntamente com a 

coordenação do projeto, conversar com os professores, [...] traçar estratégias para que o 

piloto funcione” (DE, entrevista em junho de 2012). Essa fala retrata a preocupação da 

direção, quando cita que  

uma das estratégias criada foi incentivar os professores a participar pelo 
menos uma hora de seu planejamento semanal com as coordenadoras do  
Projeto UCA [...] E também prestar contas da utilização do laptop 
educacional. Isso foi pedido juntamente com a coordenação de área. Para 
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que disponibilizassem uma hora do planejamento semanal para o 
professor estar junto com a coordenação UCA. Tem funcionado melhor 
com o ensino fundamental. No ensino médio nem tanto (DE, entrevista 
em junho de 2012). 

 

Almeida e Prado enfatizam a importância da “criação de diferentes estratégias 

pedagógicas e de gestão para serem desenvolvidas pelos diversos atores do contexto da 

escola e das várias instâncias que compõem o sistema educacional” (2011, p. 35). 

 

4.1.2 Condições técnicas operacionais e pedagógicas para expansão 

 

As condições para expansão envolveram questões de ordem técnico-operacional, 

pedagógica e política. Expresso na mudança de diretores, na rotatividade de professores, na 

falta de apoio técnico e pedagógico, afetando consideravelmente na formação e 

acompanhamento para o uso pedagógico do laptop educacional, o fator político foi o que 

mais afetou a expansão do UCA no Colégio Dom Alano Marie Du Noday.  

 Os gestores apontavam como condições necessárias para a adequada implantação 

da expansão o seguinte:  

Atenção ao planejamento, preparação antecipada do professor para o 
desenvolvimento das atividades, como: agendamento na coordenação 
UCA, recarregamento dos laptops, verificação do nível de conexão à 
rede, disponibilização de mais tempo para os alunos na realização das 
tarefas, persistência e flexibilidade do professor diante dos imprevistos 
(G2); 

Instalação de armários nas salas de aula para armazenar os laptops (G4). 

 
Percebe-se que nas falas dos gestores aparecem as questões pedagógicas como 

essenciais para a implantação do projeto. Sabemos que a estrutura é importante, mas não 

podemos nos esquecer de que uma boa estrutura física não é garantia para a implantação e 

o bom andamento do projeto, que requer, antes de tudo, compromisso com a preparação 

dos profissionais que nele vão atuar. 

Descobrimos que a expansão do projeto exigiu rever a estrutura física e fazer gestão 

na Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Tocantins (Seduc-TO) para revisão do 

projeto arquitetônico da escola. Esse desenho foi feito por Figueiras (2010) quando estava 
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na direção. A reforma, a ampliação e a otimização dos espaços existentes para essa fase 

foram iniciadas em 2011. Essa mesma situação aconteceu no experimento.  

Assim, para criar outros espaços internos, foi necessário ter um projeto 
arquitetônico (estrutural, elétrico, de telefonia, ar condicionado e sistema 
de segurança) que contemplasse as ampliações, reformas, adaptações 
tanto no espaço físico quanto na extensão e ampliação da capacidade da 
rede elétrica, que foi potencializada para permitir a alimentação dos 
laptops alocados nas salas de aula (PRADO; BORGES; FRANÇA, 2011, 
p. 63). 

 

Em março de 2011, a escola não tinha armários e não havia conexão com a internet. 

Em função das constantes queixas e solicitações após muito empenho foram realizadas 

“adequações na estrutura física e nos mobiliários das salas de aula. Em cada sala foram 

alocados três armários (um para cada turno), equipados com conexão elétrica para 

carregamento [das baterias dos laptops], chegando ao total de 33 armários” (G2). 

Outra condição importante, necessária à implantação do projeto, foi a permanência 

dos professores capacitados na escola. Notaram-se o esforço e o desgaste da equipe de 

formação que constantemente retomava o que já tinha sido visto e trabalhado, em função 

da rotatividade de professores. “Acredito que todas as escolas que têm o Projeto UCA 

devem ter o quadro de professores efetivos e esses professores devem ser incentivados a 

não sair da escola. [...] Tem que ter a menor troca possível de professores” (DE da escola, 

em junho de 2012). Em relação a essa questão, em 2011, a escola contava com 22 

profissionais professores e gestores, que fizeram parte do experimento em 2007. 

A troca de professores é mais acentuada no ensino médio. As professoras 
do 1º ao 5º ano do ensino fundamental são as mesmas professoras há uns 
cinco anos. Elas já sabem como utilizar. Utilizaram o ano passado. Estão 
aperfeiçoando as suas práticas. No ensino fundamental fase II e no ensino 
médio temos uma maior troca de professores. Fica difícil utilizar (DE, 
entrevista em agosto de 2012). 

 
Apesar de o experimento vivenciado no Dom Alano Marie Du Noday ter 

contribuído para a expansão do Projeto UCA no Brasil, a escola vivenciou uma crise de 

identidade provocada por um conjunto de fatores relacionados à rede física, à estrutura 

pedagógica e à gestão. Isso reforça a importância desses elementos, do papel das escolas 

nas instâncias às quais estão ligadas, das parcerias, da permanência do quadro de 

profissionais da escola que estão capacitados. 

A infraestrutura viabilizou a implantação de uma rede, possibilitando a 
conectividade em todos os espaços da escola e a mobilidade dos 
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computadores, de modo a prover o uso dos laptops conectados pela 
comunidade da escola. Outro aspecto que vale ressaltar foi a logística 
utilizada para armazenar os laptops, no mesmo espaço em que as baterias 
eram carregadas. O fato de os armários estarem dentro das salas de aula, 
favoreceu a preservação das máquinas e agilizou o trabalho pedagógico 
(PRADO; BORGES; FRANÇA, 2011, p.63). 
 

 
Em 2012 a escola tinha 38 professores, sete coordenadores (seis atuando na área 

pedagógica e uma coordenadora no administrativo), além de uma orientadora educacional 

e o diretor. Desse quadro, havia oito professores e quatro gestores que participaram do 

experimento e permaneciam na escola. Entre esses participantes do experimento, uma 

coordenadora deixou de exercer a função e foi deslocada para a biblioteca. Havia uma 

infraestrutura que possibilitava realizar o trabalho com envolvimento da equipe gestora, 

dos alunos, pais de alunos e professores. Mas o desgaste enfrentado pela escola gerou 

descrédito quanto ao projeto e criou resistências. Informalmente os professores e os pais 

expressavam descrença com o projeto. Isso impedia o andamento da formação. 

Ao aderir ao Projeto UCA, é preciso assumir o compromisso de “criação de 

infraestrutura de suporte técnico e de apoio pedagógico; provisão de meios e recursos 

necessários à implantação do programa [projeto]; fomento de iniciativas da escola para o 

desenvolvimento do programa [projeto]” (MEC/SEED, 2007, p.18). Os estudos 

internacionais apresentados no JTLA (2010) apontam para a importância de adequações 

dos prédios escolares, salas de aula, ante a inserção do computador, além de reconhecer 

que professores e alunos possuem experiências diferenciadas com computador, cujo uso no 

espaço de ensino e aprendizagem demanda revisão da proposta de trabalho da escola para 

elaboração de um plano que considere as modificações no projeto arquitetônico do prédio 

para acesso à internet, na rede elétrica e no mobiliário em sala de aula (carteiras, armários).  

Para que isso se materialize, o recurso financeiro é essencial. 

As condições apresentadas e que pouco a pouco vão sendo atendidas e 

incorporadas, ou descartadas, demonstram que a implantação é um processo e que dele 

extraímos elementos que subsidiam outros trabalhos. Isso se constitui num aprendizado. 

4.1.3 Na escola, em que espaço é mais utilizado o laptop? 

O local do laptop apresenta o espaço da escola onde esse computador é mais 

utilizado. No questionário dos professores há a seguinte pergunta: “Nas atividades que 

desenvolve com os alunos você utiliza o computador?” Sobre essa indagação, existiam três 



 

opções de resposta. Dos dez professores

aula, um usa apenas no laboratório de informática

espaços, um utiliza em sala de aula, no laboratório de informática e em outros espaços da 

escola. 

Gráfico 1 - Loca

                

                      Fonte: Banco de dados da pesquisa
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Gráfico 2- Lugares 
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Conforme o gráfico 1, as respostas demonstraram que o local onde o laptop é mais 

utilizado na escola, segundo os professores, é a sala de aula. No questionário dos alunos 

(gráfico 2), observamos também o predomínio da utilização do laptop em sala de aula.  

Entendemos que a utilização do computador foi prejudicada devido a questões 

técnicas, operacionais e pedagógicas, apesar de os professores afirmarem que a 

operacionalização era comprometida pela falta de acesso à internet. Sob nosso ponto de 

vista, o acesso à web não garante qualidade à prática pedagógica.  Essa prática fica 

comprometida devido à falta de manuseio. É o manuseio que proporciona segurança e 

qualidade à prática pedagógica.  

 Apesar de dois professores apontarem a utilização no laboratório de informática, 

destacamos que a escola recebeu a visita da equipe itinerante da Seduc-TO em março de 

2012, orientando que o Labin fosse reativado, pois o espaço físico com os computadores 

existia, no entanto ele não estava sendo utilizado. Nessa ocasião, identificamos também a 

chegada de projetores do Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo) à escola, o 

que despertou interesse dos professores. A utilização em outros espaços ainda é pequena, 

conforme as respostas.  

Contudo, conforme a agenda na sala da coordenação UCA e nossas observações, 

dos nove professores do sexto ano, a utilização era feita apenas pela professora P1 e no 

quinto ano pela professora P10. Coincidentemente, as docentes cujas práticas foram 

investigadas neste estudo.  

Notamos que nenhum dos alunos apontou a utilização do laboratório, o que 

confirma o pouco uso desse espaço. Destacamos que durante a inserção junto à escola não 

presenciamos aulas no Labin. Registramos ainda que a funcionária responsável pelo 

laboratório, quando não estava na sala da coordenação pedagógica, estava na sala da 

coordenação UCA. 

 Em junho de 2012, alunos do sétimo ano do ensino fundamental solicitavam aulas 

no laboratório e a utilização de laptop. O pouco uso relacionava-se à necessidade de 

formação, acompanhamento e envolvimento da escola e da Seduc-TO.  Os professores 

precisavam deixar a resistência, acreditar no projeto e inserir o laptop no seu fazer 

pedagógico. 
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4.1.4  Tempo de utilização e quantidade de aulas por semana 

Esse subitem indica o tempo que o docente disponibiliza por semana para aulas 

com manuseio do laptop. As respostas dos professores ao questionário estão expressas na 

tabela 1. Foram agrupadas da seguinte forma: menos de uma hora; de uma a duas horas; 

mais de duas horas; outra resposta. 

           Tabela 1- Tempo semanal de atividades com o laptop (professores) 

Carga horária  Total 
Menos de uma hora       4  
De uma a duas horas 
Mais de duas horas 
Outra resposta 

  4 
1 
1 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.    
 

As respostas acima se relacionam à necessidade de tempo e à organização do 

horário de aula. Consideramos que o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) nos remete a outra concepção de tempo relacionada à vivência desencadeada pelo 

envolvimento na atividade. Isso permite inferir que “o uso das tecnologias no processo 

pedagógico possibilita a transformação do tempo escolar em tempo pedagógico, que é o 

tempo da alegria de estar aprendendo” (ASSMANN, 1998, p.233). 

A pergunta para os alunos é sobre a quantidade de aulas, sendo que, dos 55 

estudantes, 38 afirmaram ter uma aula semanal com laptop, com variações quanto à 

terminologia: “uma aula por semana eu uso o laptop”, “só na sexta-feira”, “uma vez por 

semana”, “uma aula por semana”, “uma aula”, “nós utilizamos o laptop uma vez”. As 

respostas foram agrupadas da seguinte maneira: uma aula; de uma a duas aulas; mais de 

duas aulas; outra resposta. 

           Tabela 2 – Utilização do laptop, por semana (alunos) 

Aulas Total 
Uma aula 2 
De uma a duas aulas 47 
Mais de duas aulas 
Outra resposta 

3 
3 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
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A pergunta do questionário dos alunos, cujas respostas estão expressas na tabela 2, 

pode não ter sido compreendida por eles, que podem ter respondido entendendo dois 

horários seguidos, como uma aula e são duas. Isso porque na ocasião da aplicação dos 

questionários os alunos conversavam e trocavam opinião sobre as indagações. Nas duas 

turmas investigadas havia horários seguidos, de 50 minutos. Se compararmos as respostas 

dos alunos e professores, chega-se ao entendimento de que havia pouco uso por semana, o 

que pôde ser verificado em nossas observações. 

Sobre a carga horária semanal destinada para utilização do laptop, observamos que 

as respostas referem-se ao tempo e organização do horário escolar.  A esse respeito, Batista 

(2010) informa que Cuban (2001), Paiva (2002), Russell, Bebell & O’Dwyer (2003) 

compreendem que,  apesar do aumento do número de computadores nas escolas,  a 

utilização  desses aparelhos pelos alunos ocupa pequeno espaço do dia escolar. Ademais, 

Batista (2010) recorre a Breslow (2007) para afirmar que a utilização dos computadores 

fará diferença na aprendizagem se o tempo de utilização for maior do que uma ou duas 

aulas semanais. 

Por essa razão, o tempo e a quantidade de aulas destinadas ao trabalho com o laptop 

são informações importantes, pois, à medida que professor e aluno utilizam a tecnologia, 

os problemas surgem, e eles têm de buscar estratégias para saná-los. Essa situação não só 

gera discussão e envolvimento como ainda permite ao professor perceber a importância da 

integração dos conhecimentos técnico e pedagógico. 

A escola tradicional está organizada segundo tempos e espaços que são 
fixos e limitados ao ambiente escolar. Os laptops educacionais permitem 
romper com essa concepção, uma vez que sua portabilidade permite o uso 
em outros ambientes dentro e fora da escola. Além disso, essa mobilidade 
flexibiliza os tempos e espaços escolares, pois a aprendizagem pode se 
dar tanto no tempo formal da escola como em outros momentos do dia-a-
dia dos estudantes e educadores (MEC/SEED, 2007, p.14). 

 
 

4.1.5  Dificuldades 

As dificuldades representam os elementos que afetam a implantação da proposta e 

servem de diagnóstico para a escola planejar, em relação às pessoas e às instâncias, os 

possíveis encaminhamentos para resolvê-los. 

O piloto nasce em 2010. Os laptops chegam com a proposta de “estrutura física, 

elétrica, de rede, desenhada para o experimento no Brasil” (FE, em junho de 2012). Foi 
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criada uma expectativa quanto à expansão e os professores aguardavam ansiosos. Queriam 

fazer uso da tecnologia. No entanto a “vinda do piloto demorou a acontecer. Das 

quatrocentas máquinas que chegaram ao Dom Alano na fase do experimento, [...], no 

segundo ano [...] e em 2009, tínhamos mais ou menos cento e tantas máquinas cujas 

baterias não aguentavam mais (FE, em agosto de 2012). 

Isso gerou um desconforto e pode ter sido a causa da resistência dos professores 

para utilizar o laptop. Moreira (2011) anunciou a resistência dos professores, argumentou 

que a escola havia tido um momento muito bom, uma experiência significativa com o 

projeto e por uma situação de infraestrutura não conseguiram desenvolvê-lo. Não houve  

continuidade. Segundo ela, isso de certa forma justificava a resistência dos professores que 

passaram a não acreditar na continuidade (informação verbal).12 

Apesar de ter conhecimento de todas as prioridades ao iniciar a expansão, a escola 

não as tinha organizado. Para agravar a situação, havia mudança no quadro de professores, 

na equipe pedagógica e na direção da escola, e o corpo docente comentava que deveriam 

ocorrer uma consulta e adequação da escola antes da expansão. Uma professora do ensino 

fundamental relatava que no início do projeto existia apoio técnico e pedagógico. Os 

professores solicitavam melhoria quanto ao “acesso à rede” (P3) e alertavam que “nem 

sempre os laptops estão carregados” (P1).  

Assim, após um período marcado pela resistência (devido à demora em iniciar a 

expansão e pela falta de estrutura adequada), a escola passou por reforma. Os profissionais 

do colégio argumentavam que o projeto estava parado por falta de apoio da Seduc-TO, 

infraestrutura, armários e acesso à rede. Quanto a esse último item, entre os 

encaminhamentos do experimento, havia o de que “não adianta uma ferramenta com essa 

possibilidade sem rede. Essa ferramenta tem que ser potencializada. As escolas teriam que 

ter a internet” (FE, entrevista em agosto de 2012). Os alunos do ensino médio 

argumentavam que perdiam o interesse devido à demora em ligar o computador e a falta de 

acesso à rede. É salutar entender que, 

no processo de implantação de um projeto dessa natureza, caracterizado 
por um amplo e profundo escopo de inovações, ficam evidenciadas em 
um primeiro momento as questões relacionadas à infraestrutura física e 
tecnológica, bem como a logística do contexto escolar (ALMEIDA; 
PRADO, 2011, p.35). 

                                                           
12 Informação fornecida por Moreira em Palmas,  2011. 
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Alunos e professores foram indagados sobre as dificuldades geradas com o uso do 

laptop. Destacamos que as questões são abertas, o que gerou uma diversidade de respostas. 

Grande parte dos alunos afirma não ter dificuldade e alguns indicam como elementos que 

geram obstáculos o editor de texto, o acesso à internet, os arquivos e pastas, o tamanho do 

laptop. 

Chama-nos atenção o quantitativo de alunos que respondem não ter dificuldade. Os 

professores relatavam obstáculo de trabalhar com aluno que não dominava o aparelho. 

Além disso, os docentes revelavam preocupação em controlar os alunos para que não 

acessassem sites avulsos e não ouvissem música. As respostas expressam a falta de 

conhecimento do professor sobre o programa Linux. A necessidade de formação técnica, 

especificamente de apropriação dos recursos do laptop, comprova a demora em 

providenciar condições para o recarregamento das baterias e armazenamento, 

considerações compartilhadas por professores, diretor, coordenadoras do UCA na escola e 

formadora do projeto. 

Em relação às dificuldades decorrentes do desenvolvimento de atividades com o 

laptop em sala de aula, as respostas dos professores e dos alunos foram agrupadas por 

semelhança para facilitar a análise. As respostas dos docentes ficaram organizadas da 

seguinte maneira: problema técnico (computadores travam, aparelhos com defeito e o 

acesso à rede é demorado); domínio da tecnologia (sistema operativo Linux); falta de apoio 

na aula ou para recarregamento das baterias dos laptops (nem sempre as baterias estavam 

carregadas)  e aponta-se que falta verificação se esses computadores estão funcionando 

a contento  (porque o estudante não domina totalmente  o manuseio do aparelho) 

e deficiência de infraestrutura; questão didático-pedagógica (controle dos alunos para que 

eles não navegassem e/ou ouvissem música em sites avulsos, ansiedade dos alunos quando 

acontece problema técnico, tempo para planejar aula usando laptops); falta de condições 

(salas cheias, sem climatização do ambiente); nenhuma. 

Ressaltamos que, em nossa compreensão, salas cheias referem-se a condições, mas 

interfere no didático-pedagógico. A tabela 3 apresenta as dificuldades sob o ponto de vista 

dos professores. 
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Tabela 3 - Desenvolvimento de atividades com os laptops (docentes) 
 
Dificuldades Total 
Problema técnico 
Domínio da tecnologia 
Falta de apoio na aula ou para recarregamento das baterias dos laptops; 
apontam-se falta de verificação se os aparelhos estão funcionando e 
deficiência na infraestrutura 
Questão didático-pedagógica 
Condições 
Nenhuma 

7 
1 
3 

 
 

7 
3 
1 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Nas informações dos professores surgem questões relacionadas à infraestrutura e 

aos setores técnico-operacional e pedagógico. Isso corrobora os apontamentos feitos por 

Almeida e Valente (2011), acerca da integração entre esses aspectos, revelando a 

importância de um trabalho de integração entre os professores, a equipe técnica e a 

pedagógica. Apresentou-se ainda como desafio a realização de atividades em turmas 

superlotadas, num curto espaço de tempo. As questões técnicas são evidenciadas por 

intermédio dos aparelhos com defeito, programa Linux, problemas técnicos, a rede, teclado 

que não funciona, computadores que travam e tamanho do laptop. As questões pedagógicas 

são expressas através da dificuldade no planejamento, controle dos alunos e apoio. 

As respostas dos alunos foram organizadas da seguinte forma: problema técnico 

(“às vezes não funciona”, “é muito pequeno”, “teclado não funciona”); domínio da 

tecnologia (“pastas”, “salvar os arquivos”, “quando eu não sei algum botão”, “entrar 

naquele pinguim”, “teclado não funciona”, “quando não acho a tabela”, “antivírus”); falta 

de infraestrutura e apoio logístico; questão didático-pedagógica (“escrever”, “produzir 

texto”, “criar desenhos”, “fazer pesquisas”); de outra natureza; e nenhuma.   

         Tabela 4 - Obstáculos que há com o laptop (estudantes) 

Dificuldades Total 
Problema técnico 5 
Domínio da tecnologia 4 
Falta de infraestrutura e apoio logístico 
Questão didático-pedagógica 
De outra natureza 
Nenhuma  

- 
8 
3 

38 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
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Os argumentos dos professores estavam mais relacionados ao impacto das questões 

técnico-operacionais e estruturais para o pedagógico; enquanto os alunos apontam para o 

manuseio, tamanho, funcionalidade, proteção, exploração das ferramentas e softwares do 

laptop. Apesar de serem perguntas diferentes, é possível inferir que há um contraste entre o 

que os professores enxergam como dificuldades para o desenvolvimento das atividades e o 

que os alunos dizem. Os docentes pensavam nos problemas técnicos (domínio da 

tecnologia, apoio técnico e pedagógico durante a aula), orientações para planejamento 

(como orientar os alunos), estabelecer critérios éticos de acesso à internet. Esses itens 

caracterizavam como condições para o uso do laptop educacional. Os alunos apresentavam 

questões voltadas à utilização. Isso confirma as falas dos professores P4 e P10 sobre a 

ansiedade dos alunos quando o computador trava. “Todos chamam ao mesmo tempo e nem 

sempre o professor está acompanhado de outro profissional para auxiliar” (P2).  

As respostas dos professores traduzem as dificuldades no âmbito estrutural: “Sala 

cheia” (P10), “o número excessivo de alunos em sala, a falta de climatização do ambiente” 

(P4), “a rede que ainda estava em teste, falta de suporte técnico na hora da utilização com 

os alunos [...]” (P4). No âmbito técnico-funcional, “os computadores travam (P10)”. No 

sexto ano, os estudantes se mostravam ansiosos para solucionar os problemas técnicos.  A 

informação do diretor expressava a visão dos professores. 

Nós não temos um técnico para dar suporte. Nosso recurso financeiro foi 
reduzido. Com o recurso que temos não há condição de contratar alguém 
para dar esse suporte. Técnicos da Seduc [TO] não nos dão assistência 
aqui na escola. Nós solicitamos. Esse ano eles vieram aqui uma ou duas 
vezes e não atenderam do jeito que era preciso (DE, entrevista em agosto 
de 2012). 
 

Salientamos a existência dos problemas técnicos que interferem sobremaneira no 

âmbito pedagógico, pois “nem sempre o professor está acompanhado de outro profissional 

para auxiliá-lo” (P2). Para os docentes, isso é fundamental. Eles se sentem desamparados, 

acusam a “falta de apoio” (P9), não só quanto às questões técnicas. O professor P4 

anunciava problema no setor pedagógico, quando afirmava que a “maior dificuldade é o 

horário de planejamento”. 

Reiteramos o entusiasmo e a ansiedade dos professores quanto à expansão, porém o 

longo período de espera os distanciava da experiência exitosa e dificultou a expansão do 

projeto na escola. 
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O processo de aquisição dos laptops no Ministério da Educação foi 
impedido por ação na Justiça, porque, dos pregões que foram feitos, 
quem não ganhou entrou com recurso e impediu a aquisição. Isso 
demorou dois anos. Então a escola passou por uma frustração, do começo 
do ano. Aquilo que você acredita que é bom e não chega (FE, em agosto 
de 2012). 
 

Quando os laptops chegaram, os professores começaram a questionar e a apresentar 

motivos para não fazer uso deles. Era momento. O laptop já não era mais uma novidade. A 

escola não tinha os mesmos profissionais, e a formação era impactada pela rotatividade de 

professores e gestores. No contexto escolar, havia professores chegando; outros saindo; 

uns com experiência; outros não; dificuldade para realizar formação de todos os docentes; 

falta de conhecimento em informática básica; falta de tempo para estudo e planejamento. 

Registramos que, do experimento até a fase atual, a escola teve seis diretores. 

A mudança de seis gestores... Nós temos na escola pública o ciclo de 
professores que entra e sai. Então a escola passou por esses traumas e 
quem sai vai embora, não quer nem saber. Quem chega tem que saber por 
que está entrando numa escola que a tecnologia está presente e ela é 
pulsante. Ele precisa se apropriar (FE, em agosto de 2012). 

 
Somam-se a isso os laptops do experimento dando problemas depois de um ano. 

Isso é desfavorável “[...] para o professor que está lá na ponta com o menino. É frustrante. 

Ele [docente] não supera essa frustração” (FE, entrevista em agosto de 2012). Paralelo a 

essa questão, havia de se pensar no financeiro, pois o colégio mantinha quatrocentos 

laptops. Estava organizado para isso. A expansão sinalizava que receberiam mais que o 

dobro. Como garantir a manutenção desses quatrocentos e dos que chegariam? O 

orçamento teria que ser revisto. Mas o recurso para manutenção não chegava, ao contrário: 

“A escola tinha valor-x para gestão. O valor do recurso não é corrigido; é diminuído. Isso 

causa uma frustração muito grande. Então, foi um momento muito difícil para os 

professores poderem entender essa dinâmica de gestão” (FE, entrevista em agosto de 

2012). 

As informações da formadora e do diretor da escola mostravam o financeiro como 

uma grande dificuldade, uma vez que o funcionamento de novecentas e tantas máquinas 

aumentava significativamente os gastos, e a verba da escola era reduzida. Tal situação 

apresentou-se como entrave e fomentou a resistência ao projeto. “Nosso problema maior 

este ano é a limitação financeira. Os planos estão limitados pelo financeiro. O recurso foi 

reduzido de 26 mil para 9.400 reais. As ideias, os projetos para inovar, estão à mercê desse 
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recurso financeiro” (DE, entrevista em junho de 2012). No início da expansão, considera-

se que havia pouco apoio da Seduc-TO. 

Os apontamentos de Costa (2004) corroboram o que expressaram o diretor e a 

formadora, porque, “não havendo recursos financeiros suficientes para equipar as escolas 

de acordo com padrões desejáveis e para apoiar de uma forma sustentada o processo”, 

(p.20), todo o trabalho fica comprometido gerando desigualdade no acesso à informação e 

ao conhecimento que ela proporciona, gerando descrédito, contrariando a lógica da 

inclusão digital, fim maior das políticas públicas de integração das TIC ao cotidiano 

escolar. 

Todo esse conjunto de dificuldades enfrentado pela escola exigia esforço maior da 

gestão, que se via numa situação complicada. O colégio saía de uma experiência 

significativa que tinha apoio e suporte de várias instâncias e da própria Seduc-TO, tinha 

sido objeto de muitas pesquisas, visitas, e a expectativa criada para a expansão se diluía 

frente a esses entraves e limitações. Como dar conta dessa nova fase em face dos 

problemas que foram se acumulando? A escola era o modelo. Os “holofotes” estavam 

voltados para ela. Era um momento tenso que exigia habilidade, perspicácia e atitude da 

direção, que por sua vez não podia resolver a situação sem ouvir os profissionais da escola. 

Juntos teriam força para encontrar um caminho. Essa situação é expressa desta forma pelo 

diretor da escola:  

Quando assumi a escola, tive dificuldade. Os computadores UCA 
estavam parados. O projeto estava parado por completo. Porque não 
tínhamos internet, não tínhamos espaço para guardar os laptops. Não 
tinha como carregar esses laptops para utilização em sala de aula (DE, 
entrevista em junho de 2012). 

 

A tensão que gerou a crise de identidade da escola, que vivia entre o saudosismo da 

experiência bem-sucedida e a expansão marcada por desafios, desvelou a falta de 

articulação e envolvimento, que são basilares na implantação de um projeto, 

principalmente se fosse considerado que, no experimento, tudo era novo. Isso estimulava e 

exigia da Seduc-TO um engajamento. 

O fato de a Secretaria da Educação [do Tocantins] estar envolvida com o 
Projeto UCA foi fundamental para prover as condições necessárias a sua 
implantação, tanto em termos de infraestrutura quanto da preparação 
técnica e pedagógica da equipe da escola (PRADO; BORGES; 
FRANÇA, 2011, p68). 
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A direção defendia que o projeto funcionava melhor no ensino fundamental. 

Guedes (2011) confirma essa visão quando relata a questão da resistência dos professores 

em trabalhar com a internet no ensino médio e informa que no ensino fundamental a 

formação “estava caminhando” (informação verbal).13 Garcias (2011) também comunga 

desse pensamento e cita que os alunos menores têm mais curiosidade. Os do ensino médio 

cansam logo. Argumentam que a demora em ligar o laptop e acessar à rede provoca o 

desinteresse. Os próprios alunos do ensino médio pediam para dar aula normal sem utilizar 

o laptop (informação verbal).14 Nota-se que o diretor e Guedes (2011) relatam problemas 

quanto ao planejamento para utilização do laptop e a resistência dos professores do ensino 

médio. Garcias (2011) revela a atitude dos alunos do ensino médio. Deduz-se que a falta de 

planejamento e a pouca participação na formação, aliadas a aspectos funcionais, 

estruturais, repercutiram na implantação do Projeto UCA na escola. Salientamos que no 

colégio enxergava-se a atuação da coordenação do Projeto UCA como um trabalho 

complementar ou isolado.  

Apesar de a direção considerar essa situação como estratégia no surgimento das 

barreiras, nossa leitura enxerga a dificuldade do professor e da escola de compreender que 

a coordenação do UCA não era a única responsável pela implantação, pelo andamento e 

pelo sucesso do projeto. Essa era uma ação de todos os profissionais do Dom Alano, entre 

os quais se inclui a coordenação do Projeto UCA. Essas pessoas faziam parte da equipe 

pedagógica da escola. Eram responsáveis pelo projeto juntamente com as outras 

coordenadoras. 

No âmbito operacional, segundo os docentes, os estudantes têm dificuldade em 

relação “ao programa ser Linux. Tendo como base que quase todos os alunos têm 

computador em casa e não têm paciência com a lentidão do Linux” (P7). P10 concordou: 

“O aluno não domina o aparelho”. Não detectamos afirmações dos alunos sobre 

dificuldades com o Linux. Eles manuseavam os aparelhos com desenvoltura. 

Nesse sentido, a realização de oficinas específicas e pontuais, voltadas ao 
domínio instrumental das tecnologias em uso, e o desenvolvimento de um 
curso semipresencial de formação em serviço para os profissionais da 

                                                           
13 Informação fornecida por Guedes em Palmas, 2011. 

14 Informação fornecida por Garcias em Palmas, 2011. 
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escola e da SEDUC [TO] envolvidos no Projeto UCA, oferecido pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi um diferencial por ter 
permitido a reflexão sobre os desafios provocados pelo Projeto UCA na 
infraestrutura, na gestão, na prática pedagógica e, especialmente, na 
integração entre essas três dimensões (PRADO; BORGES; FRANÇA, 
2011, p.71). 

 
A não-continuidade desse trabalho iniciado no experimento, na opinião dos 

professores, teve como causa a carência “[...] de suporte técnico, pedagógico, financeiro e 

de infraestrutura”, que dificultou e atrasou a “expansão da rede de comunicação com a 

comunidade escolar por meio da Internet” (MEC/SEED, 2007, p.18).  

4.1.6 Contribuições 

As contribuições representam os aprendizados que auxiliaram na superação das 

limitações e dificuldades. De acordo com conteúdo do vídeo UCA (PROJETO..., 2011), 

França, Ramos e Borges (2011), no experimento, a gestão foi a base para que o projeto 

deslanchasse. Era estruturada em níveis com interlocução constante entre os profissionais 

que neles se situavam.  

Na gestão da SEDUC [TO], as ações se caracterizam basicamente pelo 
cuidado dispensado ao projeto, viabilizando a sua implantação e 
implementação. Foi ela que instituiu a Coordenadoria Regional do 
Projeto para que houvesse uma coordenação específica, focada no [UCA] 
e no seu sucesso, assim como disponibilizou profissionais com perfil 
pedagógico e visão técnica para que se integrassem ao projeto e 
estivessem presentes no cotidiano da escola (FRANÇA; RAMOS; 
BORGES, 2011, p.77). 

 
Articulada a essa instância, que é a representação estadual, havia a Diretoria 

Regional de Ensino (DRE) e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), com 

representatividade regional, e a escola como instância local. Esse desenho permitiu a troca 

de informações, cada instância tinha, sabia e agia conforme o âmbito de sua competência. 

Isso agilizava as discussões e evitava a demora quanto às demandas solicitadas. A gestão 

política perpassa todas essas instâncias. 

Figura 12 - Instâncias de gestão do Projeto UCA 

 

 

 

                                                 Fonte: FRANÇA; RAMOS; BORGES, 2011, p.76. 

DRE/NTE 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA 



146 

 

Para o experimento ocorreram adequações, dentre as quais destacamos “adaptação 

técnica e operacional da rede elétrica e de conexão interna a um computador que 

funcionasse como servidor geral, [...] criação da sala do Projeto UCA, laboratório 

modificado com a chegada dos armários e do sistema de segurança” (FRANÇA; RAMOS; 

BORGES, 2011, p.77). 

Essas adequações adquirem importância à medida que representam os 

encaminhamentos criados para expansão do projeto na escola. Nas informações obtidas nas 

entrevistas, não encontramos expressões dos gestores, do diretor e do aluno acerca das 

contribuições, pelo menos de modo explícito. Isso sugere ter havido ruptura na 

comunicação entre os profissionais que participaram do experimento e os da expansão.  

Mesmo os que permaneceram não foram capazes de fazer gestão nas instâncias, tampouco 

com os que chegavam à escola, diante das alterações efetivadas pela Seduc-TO.  

É bom destacar que pouco antes do início da expansão existia na escola um quadro 

com 50% de professores capacitados, que participaram do experimento, e outra metade 

formada por novatos. No começo da expansão, o quadro tinha mudado. Em meados de 

2011, a escola tinha 60% de professores novatos. Merece registro a rotatividade de 

diretores. Do experimento até agosto de 2012, a escola teve seis diretores. Houve 

rotatividade na direção, no quadro de professores e mudanças nas equipes.  

 

Portanto a SEDUC [TO] é corresponsável pela identificação e pela 
resolução dos problemas que emergem, além de buscar compreender as 
nuances que as tecnologias provocam no contexto e na realidade do 
aluno, do professor, da escola e das famílias (FRANÇA; RAMOS; 
BORGES, 2011, p.77). 

 
 

 O experimento inseriu uma contribuição importante: a necessidade de uma 

coordenação para o projeto, alguém que fosse parte integrante da parte pedagógico-

mediadora entre essas questões e as TIC. 

Trouxemos alguém que denominamos de coordenador do Projeto UCA, 
que iria fomentar essa discussão na escola, o uso e todos os instrumentos 
pensados para dar suporte pedagógico para os professores, para alimentar 
e retroalimentar a gestão. Nasce a figura do coordenador do Projeto UCA 
(FE, entrevista em agosto de 2012). 

No entanto, essa visão não foi assimilada pela escola, que constantemente precisava 

ser alertada de que a coordenação do UCA era a equipe pedagógica, que também assumia o 
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projeto. Isso valida nosso entendimento da existência de pouca compreensão sobre o papel 

da coordenação do projeto e sua articulação com a equipe pedagógica. Todas as ações e 

atividades ligadas às TIC eram encaminhadas para a coordenação do projeto. A equipe 

pedagógica não buscava entender de que forma poderia contribuir. Quem presenciava o 

cotidiano da escola percebia essa falta de articulação e a existência de duas coordenações 

com visões distintas. Ressalte-se que a coordenação do projeto se esforçava para romper 

com essa prática. 

O experimento trouxe informações importantes que, se tivessem sido tomadas 

como referência pela escola, poderiam ter evitado grande parte dos problemas. 

Entendemos que isso demonstra como a rotatividade de professores e a mudança de 

gestores prejudicam um projeto dessa natureza, que requer acompanhamento diário, tanto 

no âmbito pedagógico como no técnico-operacional, envolvendo não só as  coordenadoras 

do projeto na escola, mas  toda a equipe. A formadora, que juntamente com a equipe da 

PUC-SP, pensou, estruturou, implantou e acompanhou o experimento compreende que, 

desse desenho [...], que a professora Beth Almeida, com toda experiência 
e vivência de formação no Brasil inteiro, experimenta aqui no Tocantins, 
[...] criado por nós, passa-se a [configurar] a Formação Brasil lá no 
GTUCA e posteriormente a chamada formação das trezentas escolas que 
é a Formação Brasil. Ela nasce aqui no Tocantins e vira essa formação 
que, ela leva para o GT, para o GT validar (FE, entrevista em agosto de 
2012). 

 
Isso nos permite afirmar que as conquistas deveriam ser aperfeiçoadas e que as 

informações dos pesquisadores ajudariam no desenho da proposta para implantar a 

expansão. “Sabíamos que estávamos vivendo o experimento. Aí, a universidade vinha para 

coletar esses dados. No nosso experimento muitas universidades, muitos pesquisadores 

vieram coletar informações no Dom Alano” (FE, entrevista em agosto de 2012). O grupo 

que participou do experimento reconhecia e entendia que a expansão exigia novos 

investimentos, e esforço coletivo. 

A escola é, ainda, espaço em que se abrigam desencontros de 
expectativas, mas também acordos solidários, norteados por princípios e 
valores educativos pactuados por meio do projeto político-pedagógico 
concebido segundo as demandas sociais e aprovado pela comunidade 
educativa (BRASIL, 2010a, p.20). 

 
Outras conquistas originadas do experimento foram a figura do “aluno monitor 

importante nesse processo, a formação do professor e a concepção da equipe diretiva da 

escola como agentes transformadores que fomentariam o uso da tecnologia” (FE, entrevista 
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em agosto de 2012). Em relação à infraestrutura, a equipe do experimento fez o desenho do 

armário e tinha a concepção de rede. “Desenhamos o protótipo do armário junto com a 

Intel. O laptop era doado. Tínhamos que ter o espaço para que ele pudesse ser conectado na 

rede elétrica, tivesse um link com servidor, porque já tinha a concepção da rede” (FE, 

entrevista em agosto de 2012). 

Àquela época, a escola criou canais de comunicação entre as instâncias, que 

facilitaram o enfrentamento dos desafios que apareciam à medida que a escola incorporava 

as TIC. Nisso está o papel do gestor como agente de transformação, que atento ao lócus 

educacional e aos sujeitos que nele está, pensa e age na perspectiva da gestão articulada em 

que cada um se vê no trabalho desenvolvido. Isso se tornou possível pelo projeto político-

pedagógico, que abriu espaço para alunos, pais, professores, gestores e toda a comunidade 

escolar se posicionarem e juntos organizarem a proposta de trabalho da escola. “Uma das 

primeiras providências tomadas pela diretora do colégio Dom Alano junto à coordenação 

pedagógica foi a elaboração de um documento da escola no qual o Projeto UCA estivesse 

inserido no Projeto Político Pedagógico - PPP” (FRANÇA; RAMOS; BORGES, 2011,     

p.77). 

Essas questões, se fossem discutidas colegiadamente, viabilizariam a expansão, 

uma vez que  a escola recebeu as informações que a equipe do experimento não teve. 

Talvez residisse aí a importância do experimento, pois a equipe que esteve à frente desse 

trabalho assumiu o desafio de fazer algo novo e não tinha receita.  Havia a possibilidade e 

muito trabalho. Envolveram-se tanto que ultrapassaram as fragilidades, mas essas 

informações não serviram de referências para os novos profissionais que chegaram à escola 

e à Seduc-TO. 

Outra contribuição relacionava-se à visão dos pais sobre o trabalho escolar com as 

TIC. Para eles, conforme dados do grupo focal, “o aluno está trabalhando, tendo 

conhecimento, sempre procurando” (GF4), “tem aonde recorrer sem ficar procurando por 

pai, mãe, outras pessoas (GF1)”. “O aluno muda completamente. Eles têm mais 

responsabilidade. Eles ligavam o computador. A gente falava: ‘Vai estragar’”  (GF4). O 

aluno tem “segurança” (GF3) e “autoestima confiante, porque tem qualificação igual aos 

demais para uma possível disputa na vida. Porque a vida não é fácil” (GF2). Os estudantes 

estavam se tornando menos dependentes dos pais, talvez motivados pelas possibilidades de 

utilização do computador portátil nos modos off-line e on-line.  
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Reconhecemos também a manifestação dos pais sobre as questões voltadas ao 

mercado de trabalho e que, para cumprir sua função social, a escola precisava incorporar à 

sua prática pedagógica as ferramentas tecnológicas. Os pais começavam a perceber a 

implantação do laptop como mecanismo para a inserção dos filhos no mercado de trabalho 

e compreendiam que, por intermédio dos filhos, eles passariam a ter familiaridade com a 

ferramenta. Essa é uma maneira de os filhos se tornarem cidadãos de seu tempo.  

Quanto aos alunos, encontramos “alguns que constroem, desde sua mais tenra 

idade, uma relação autônoma com o saber” (PERRENOUD, 2000, p.121). Outros 

precisavam de maior atenção. O laptop podia ser uma forma de estimular e desencadear a 

construção da autonomia. Os pais revelavam essa situação quando declaravam que a 

tecnologia contribui para a construção da autonomia e aprendizagem dos filhos/alunos. 

Eles (os pais) também aprendiam.  “Não tenho o conhecimento. Eles acabam ensinando 

para as mães em casa. Cabe às crianças, aprendendo na escola, passar para nós” (GF2).  A 

escola tem nessa tecnologia um mecanismo que, se bem explorado, pode estreitar e 

estabelecer uma simetria de comunicação entre família e a escola. As falas dos pais 

também apontam que as TIC os instigam a aprender com os filhos. Essa relação é 

importante, porque os aproxima e ao mesmo tempo deixa-os a par das atividades e dos 

conteúdos vistos pelos filhos. 

As contribuições vindas do experimento são muito ricas. Se tivessem sido mais 

valorizadas, o projeto estaria em outro patamar. A começar pela própria Seduc-TO, que 

também foi afetada pela mudança de gestores. A equipe precisaria tomar conhecimento do 

trabalho feito para em seguida traçar estratégias de acompanhamento e apoio à expansão.  

Batista (2010), em seus estudos, apresenta fatores que influenciam a integração do 

computador portátil à sala de aula. São eles: a importância das atitudes e concepções dos 

professores; o papel do desenvolvimento profissional e a infraestrutura técnica (p.45). 

Agregado a esses fatores, considera-se que as expectativas institucionais podem influenciar 

no uso do computador portátil. Aponta-se ainda que Donovan et al. (2007) compreendem 

que os professores devem estar a par das ações voltadas para implementação na escola. 

Apoiado em Gulek e Demirtas (2005), Batista (2010) esclarece que os estabelecimentos de 

ensino devem criar mecanismos para apoiar os alunos com pouca experiência no uso dos 

computadores, dar subsídio aos professores para que adquiram competência tecnológica, 
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aumentar o acesso aos computadores, desenvolver, nos professores e alunos, padrões de 

proficiência tecnológica. 

Um forte argumento para as limitações e os entraves relacionados à implantação 

das TIC nas escolas é levantando por Costa (2004) ao situar o custo com o investimento 

inicial, ou seja, adequação das infraestruturas física e computacional das escolas, pois na 

maioria das escolas públicas há necessidade de reforma e adaptação.  Além disso, temos a 

rapidez com que esses artefatos tecnológicos são substituídos por outros de maior 

capacidade, além da especulação e a morosidade do processo de licitação. 

Ao encerra as análises sobre a categoria “possibilidades e limites da implantação do 

Projeto UCA”, destacamos que as informações dos sujeitos da pesquisa, juntamente com as 

observações, revelaram a crise de identidade ocasionada pelas alterações no quadro 

profissional da escola, a desarticulação entre as instâncias, a descontinuidade das 

atividades voltadas à integração das TIC ao cotidiano escolar, em função da falta de apoio 

técnico, corte de recursos financeiros que desestabilizaram a parte pedagógica, gerando 

descrédito e descrença quanto à continuidade do projeto. Ao mesmo tempo, esses 

obstáculos representam possibilidades à medida que se tornam pontos importantes a ser 

debatidos e enfrentados coletivamente pelos profissionais da escola. Por meio do desafio, 

criam-se estratégias e possibilidades. E isso é aprendizado que, socializado, gera novas 

perspectivas para incorporação do laptop ao ensino e à  aprendizagem. 

  

4.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Esta categoria refere-se à mobilização da escola e dos profissionais, reconhecendo a 

importância de os professores estarem em permanente capacitação, visando à incorporação 

de tecnologias de informação e comunicação à prática pedagógica. Entende-se que a 

formação docente tem início antes do ingresso nos cursos de preparação para o magistério 

e prossegue durante o exercício profissional. O que se ressalta é a importância das 

experiências, simultâneas e posteriores aos cursos de formação inicial, o que se constitui 

num processo permanente, envolvendo o querer. É preciso acompanhar as mudanças e as 

conquistas sociais.   
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O desenho abaixo ilustra o conhecimento dos docentes em relação ao uso das TIC e 

ao laptop educacional. 

Figura 13 - Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: elaborada por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

  

É pela formação que se adquire segurança e pode ser feito o acompanhamento do 

desenvolvimento dos alunos.  Reiteramos que pela formação o professor apropria-se do 

conhecimento técnico e pedagógico, bem como reflete sobre as possibilidades de realizar 

mudança em sua prática pedagógica. Nessa perspectiva, possibilita-se conhecer e fazer uso 

dos recursos das TIC.  

 

4.2.1 Formação pelo Projeto UCA 

Entendemos que a implantação do Projeto UCA requer um professor preparado 

para inserir as TIC em sua prática pedagógica contextualizada. Esse delineamento ocorreu 

com base nas situações ocorridas no experimento do Colégio Dom Alano, que definiu 

como prioridade a parceria com outras instituições e  
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da parceria foi desenhado um projeto para formação dos formadores da 
Seduc [TO]. Envolvemos os formadores da Seduc [TO], equipe de 
currículo, equipe de gestão da Seduc [TO] para uma formação que o 
estado fez em parceira com a PUC. Pegamos agentes de dentro da 
secretaria e das DREs e dos NTEs (FE, entrevista em agosto de 2012). 
 

Segundo Almeida e Valente (2011), essa formação assume os princípios 

construcionistas, é reflexiva e cria uma rede de socialização das práticas efetivadas em sala 

de aula. As dificuldades provocam as discussões, geram o movimento de construção e 

reconstrução do conhecimento acerca da integração das TIC ao currículo escolar. “Através 

da plataforma ProInfo, fazemos a formação a  distancia, virtualmente, e temos momentos 

presenciais financiados pelos projetos encaminhados pela universidade para o Ministério 

da Educação” (FE, entrevista em agosto de 2012). 

Esse é o diferencial da proposta de formação elaborada no experimento, pois parte 

dos professores que se sentem motivados a discutir sobre sua prática.  Isso tem sentido para 

eles. Dessa forma se estabelece a articulação da prática com os fundamentos teóricos. A 

perspectiva da formação assemelha-se a uma rede ou a uma espiral em que os agentes são 

envolvidos. Cada qual em sua função articula, cria momentos de estudo e estratégias 

diferenciadas de acompanhamento, avaliação da prática pedagógica. Contudo, na 

expansão, a proposta não se efetivava da maneira como havia sido pensada e realizada no 

experimento.  

O Projeto UCA tem um desenho15 para formação e proporciona essa capacitação 

aos educadores das instâncias envolvidas. “Temos uma rede de formadores que dá conta 

desses momentos presenciais e a distancia da formação dos professores das trezentas 

escolas brasileiras. Aqui no Tocantins somos dez: seis escolas estaduais e quatro 

municipais” (FE, entrevista em agosto de 2012). A universidade entra assumindo o papel 

de formadora local. Para isso, criou-se “esse grupo, que ia fomentar posteriormente a 

formação do piloto. A partir daí, fomos desenhar a formação da escola Dom Alano para 

aluno, professor e equipe diretiva” (FE, entrevista em agosto de 2012). Compreendendo a 

importância dos programas de capacitação para uso das TIC, indagamos aos docentes 

sobre a formação pelo projeto. 

                                                           
15  Formação Brasil: Projeto Planejamento das ações, 2009. 
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Dos dez professores, seis fizeram a formação pelo projeto e quatro não. Nove 

atuavam no sexto ano. E apenas duas professoras naquele momento utilizavam o laptop em 

sala de aula: P1 do sexto ano e P10 do quinto.   

 Tabela 5 - Projeto UCA 

Formação  Total 
Sim  
Não 

                 6 
             4 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.    

 

Nesse sentido, a gestão informou-nos que “a formação teve início no ano de 2011” 

(G2). Isso significa que a capacitação acontecia. Além disso, os professores que não 

utilizavam o laptop tinham participado de discussões ricas e aprofundadas durante o 

experimento. Essa situação é exposta pela formadora. “Só na fase piloto do Dom Alano, 

tivemos mais de 150 horas de formação para o professor. Ainda assim não [se] garantiu 

que o professor tivesse a segurança [...] da apropriação pedagógica do laptop” (FE). 

Sublinhamos que a proposta para formação previa um prazo para que os professores se 

apropriassem pedagogicamente do laptop. 

O programa de formação que está sendo proposto tem suas ações 
planejadas por um período de dois anos. [...]. A duração dessa fase é 
estabelecida em função do conhecimento que já se tem de que mudanças 
e inovações na escola são processos longos, complexos, que necessitam 
de acompanhamento continuado. O período de dois anos foi considerado 
o tempo mínimo para que os educadores se capacitem para trabalhar 
pedagogicamente com os recursos digitais (BRASIL, 2009a, p.2). 
 

Para o domínio das questões técnicas e pedagógicas, é basilar a imersão cultural, a 

fim de respeitar os ritmos e estilos de aprendizagem, sobretudo a linguagem e os códigos 

que circulam no cotidiano. 

 

4.2.2 Experiência anterior 

Sobre conhecimento anterior com o uso do laptop, chamou-nos atenção o fato de 

um dos professores que participou da formação pelo Projeto UCA ter respondido que não 

tinham experiência, P8. Um pai traz informações relacionadas à filha com o manuseio do 

laptop. “Minha menina começou a pegar o computador foi na escola. Antes tinham medo: 

“Vou quebrar.” Depois entram, vão descobrindo o que está no site” (GF4). 
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Comparando as observações das duas professoras cujas práticas pedagógicas foram 

observadas, uma responde que tem experiência. “Trabalhei dois anos no ProJovem, 

programa do governo federal de ação afirmativa para reinserir jovens de 18 a 29 anos de 

idade que não tinham concluído o ensino fundamental e que ainda estavam excluídos do 

mundo digital” (P1). A outra realizou a formação pelo Projeto UCA. Segundo ela, “quando 

comecei a usar o computador em sala de aula, eu não tinha experiência” (P10). 

É um fato interessante. Uma obteve formação a partir do Projeto UCA, assumiu o 

que fora visto nos cursos de capacitação, deu continuidade às ações mesmo com as 

dificuldades apontadas pelos seus pares que também participaram do experimento e não 

encontraram formas de prosseguir com as atividades. A outra utilizava o laptop apoiada na 

experiência obtida no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e na formação 

que estava fazendo pelo projeto. Ficava claro que a formação é um processo particular de 

cada professor e o que é visto em sua trajetória profissional contribui. Entretanto depende 

de como cada um assimila o conhecimento adquirido e articula esse saber a outras 

situações.  

 

4.2.3 Formação continuada 

Assumimos a concepção de que a formação contextualizada é responsável pelo 

reconhecimento de que o professor também passa por um processo de aprendizagem sobre 

seu próprio trabalho, sua prática pedagógica. Junto com seus pares, o docente sente-se 

seguro. Essa análise permite entender o que o diretor da escola nos revelou, pois, na sua 

percepção, “todos participando dos mesmos cursos, vendo os colegas utilizando, crescendo 

juntos na utilização dos computadores do Projeto UCA, vai ser um grande diferencial” 

(DE, entrevista em junho de 2012).  

Constatamos que uma professora veterana argumentava com a novata que pelo 

menos estava aprendendo na prática, tomando conhecimento do laptop. Quando pegasse a 

teoria seria muito mais fácil. Essa fala sugere e nos remete a interpretar que a professora 

não havia entendido a proposta da formação. Mesmo tendo vivido o experimento, tudo 

ainda era muito novo e estava por ser construído. Ademais, a situação da escola se 

mostrava muito conflituosa para os professores. 
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Nessa vertente, é muito importante a continuidade da formação. A formação 

continuada, se assumida coletivamente e com a contribuição da gestão, permitirá desatar os 

nós criados no decurso do processo. A escola conta com uma vantagem em relação às 

outras: ter atualmente uma formadora com conhecimento, experiência e compromisso 

ético.  Sua fala comprova. 

Eu já tinha sido coordenadora do ProInfo do estado. Já tinha uma 
trajetória enquanto [...] formadora que conhecia e dominava a tecnologia. 
Tinha especialização em tecnologia. Por conta disso, fui chamada a 
trabalhar com esse projeto, que me interessou muito porque eu ia estar 
com todos os cinco experimentos (FE, entrevista em agosto de 2012). 
 

É interessante registrar que, no entendimento da equipe de formação e dos 

pesquisadores que observaram as práticas pedagógicas no colégio Dom Alano Marie Du 

Noday, haveria continuidade das ações desenvolvidas no experimento, haja vista que 

existia uma equipe comprometida, tendo à frente a PUC-SP, e contava-se com a IES local, 

além da equipe da Seduc-TO, com bastante experiência. Notamos essa visão na fala da 

formadora. Ela informava ter vivenciado o “[...] Projeto UCA desde o experimento até o 

piloto. Entendíamos que poderíamos contribuir muito mais” (FE, entrevista em agosto de 

2012). 

Mesmo que diferente da maneira como fora no experimento, as capacitações 

aconteciam “à medida que os problemas iam surgindo” (G4). Existia, segundo uma 

gestora, momentos em que os docentes tentavam criar alternativas para o uso das TIC. 

Pensava-se nisso como forma de incrementar o ensino, na tentativa de melhorar a 

qualidade da prática pedagógica dos professores. Eram “ reuniões pedagógicas com intuito 

de criar meios para facilitar o uso das ferramentas tecnológicas a partir das experiências 

vivenciadas em sala de aula e reflexões seguidas de sugestões para fazer as intervenções 

pensando na melhoria e qualidade do ensino (G3). 

As observações no colégio puderam constatar o que a direção afirmava: 

Neste ano (2012) foram feitas cinco oficinas com os professores. Oficinas 
de formação. Profissionais da tecnologia vieram à escola, mostraram 
como utilizar certos recursos tecnológicos. [...].  Para que os professores 
pudessem aperfeiçoar a sua prática em sala de aula (DE, entrevista em 
junho de 2012). 

 
 

Os profissionais da escola não percebiam que a formação acontecia e havia um 

planejamento. Talvez isso tenha ocorrido devido à rotatividade de professores, gestores, 
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mudança de governo, fatores que interferiram na execução da proposta de formação 

prevista para a expansão. Por outro lado, os pais apontavam a formação continuada ao 

explicar que era preciso conhecer a tecnologia e que os docentes deveriam se capacitar. Os 

pais destacavam a relação professor-aluno-computador. 

Não adianta computador se não tem aluno, nem se tem computador e 
aluno, se o aluno não sabe lidar com a tecnologia (GF1). 

Se os professores não forem qualificados, os alunos vão ficar mais 
adiantados que os professores. É a máquina juntamente com o professor e 
os alunos. Não dá para comparar hoje com o passado (GF2). 

O professor tem que estudar. Ficar esperto, senão eles [professores] ficam 
para trás. Se esses professores não forem bem-remunerados, como é que 
eles vão poder cuidar dos nossos filhos?(GF3). 

O pensamento dos pais encontra semelhança com o da formadora. 

Eu acredito que não basta entregar a ferramenta.  É preciso dar mais, 
sobretudo dar segurança ao professor.  Eu só vejo a formação como esta 
possibilidade: dar segurança ao professor. Entendo que a formação 
acontece na universidade, Seduc [TO], secretarias municipais, 
interagindo nesse processo, nessa dinâmica de dar ao professor a 
segurança, esse aporte para ele usar a tecnologia sem medo, sem trauma. 
Sem forçar que o professor use porque é algo que foi colocado na escola 
(FE, entrevista em agosto de 2012). 

 

Os apontamentos dos pais e da formadora trazem à tona a formação como 

fundamento para implantação do projeto. À equipe de formação cabe estimular o professor 

a criar situações, estratégias, para que ele se sinta motivado a usar o laptop. As instâncias 

envolvidas têm o dever de assegurar as condições para oferta e uso das TIC.  

 

4.2.4 Conhecimento e uso dos recursos do laptop 

 

Os professores vivem um impasse. Eles vêm de uma escola baseada na verificação 

dos conteúdos, com predomínio de lápis, papel, questionário e, como recurso 

predominante, o quadro-negro. Como desconstruir essa formação impregnada, entranhada 

por muitos anos e agora “ser moderno”, como eles se referem ao laptop.  Os docentes 

afirmam que precisam de “conhecimentos básicos de informática, paciência e curiosidade 

de saber como funciona cada aplicativo do laptop, para ser explorado nos conteúdos 
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propostos” (P1). Reconhecem a necessidade de “tempo para pesquisa e desenvolvimento 

de outras habilidades” (P4). 

A insistência e a persistência de afirmações sobre o conhecimento necessário para 

utilização adequada do laptop em sala de aula aparecem nos estudos internacionais 

apresentados no JTLA (2010). As pesquisas demonstram ser essa uma situação que 

incomoda os professores, pois, sem experiência anterior, sem domínio das competências 

tecnológicas (COSTA, 2008), para estabelecer critérios e metodologias de uso adequado, o 

laptop em sala de aula compromete o desempenho de alunos e professores. Os resultados 

podem ser tomados como mecanismo para reduzir iniciativas voltadas para inserção das 

TIC ao processo educativo. 

Os pais endossavam a importância de os professores estarem atualizados. “Estamos 

no mundo da tecnologia. Todos devem saber lidar com a tecnologia” (GF1). Daí a 

importância de “incentivar os professores a correr atrás” (GF4). 

Contrastando com o que apresenta a formadora, o diretor e os gestores sobre as 

oficinas, reuniões para formação, planejamento, acompanhamento das atividades práticas, 

uma professora argumentava sobre a falta de conhecimento em relação aos aplicativos. Ela 

dizia que aguardava uma oficina prática com os momentos frágeis e que não tinha visto 

como fazer um software de historinhas em quadrinhos, por exemplo.  

Nesse sentido, foram observados alguns docentes que, de modo informal nos 

corredores do colégio, nos intervalos de aula, na sala dos professores faziam uma discussão 

acirrada sobre o uso das TIC em cursos de capacitação. Em nossas observações, 

constatávamos que eles sentiam que as mudanças eram necessárias. Sentiam que suas 

práticas e os conteúdos curriculares estavam desalinhados em relação às TIC. Mas tinham 

grande dificuldade e não sabiam como se conduzir na perspectiva construcionista. 

Faltavam-lhes subsídios para o tratamento criativo da prática pedagógica com o manuseio 

do laptop. “Por meio do computador, por exemplo, observamos de forma destacada a 

constituição de mediações do sujeito consigo mesmo, apoiando a organização e o controle 

de sua atividade” (PEIXOTO, 2011, p.100). 

Observamos dois professores tecendo considerações sobre conhecimento e uso do 

laptop. Um destacava os conhecimentos em informática e a exploração dos mesmos. Outro 

enfatizava o tempo para exploração. Pelas falas, ficamos nos questionando sobre a 
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sensação que eles tinham em usar algo que não fez parte de sua formação inicial e que 

precisam aprender, ao passo que muitos de seus alunos são familiarizados com esse uso.  

A cultura escolar ainda privilegia a concepção de apenas o aluno ser o aprendiz, 

como se apenas ele tivesse a tarefa de construir o seu conhecimento na sua relação com o 

grupo. No caso das TIC, as pesquisas demonstram que professor e alunos interagem, 

ocorrendo momentos de aprendizagem individual e coletiva. Esses estudos indicam 

também que o manuseio dos laptops é a base para a apropriação e que o erro é ponto de 

partida para novas possibilidades que aproximam os alunos a auxiliar os colegas.  Sob essa 

ótica, o professor conta com o aluno monitor que também é capacitado para, junto com o 

docente, articular o coletivo da sala de aula e promover diálogos sobre as tarefas 

realizadas. 

É preciso utilizar o “grupo classe, potencializando o maior número de intercâmbios 

em todas as direções, [...], atividades comunicativas que fomentem a bidirecionalidade das 

mensagens e aproveitem a potencialidade educativa que oferece a aprendizagem entre 

iguais [...]” (ZABALLA, 1998, p.101-102). 

Assumimos a concepção de que a formação contextualizada é responsável pelo 

reconhecimento de que o professor passa por um processo de aprendizagem sobre seu 

próprio trabalho, sua prática pedagógica e, quando junto com seus pares, sente-se seguro. 

Isso nos permitiu entender o que o diretor da escola nos revelou, pois, na sua percepção, 

“todos participando dos mesmos cursos, vendo os colegas utilizando, crescendo juntos na 

utilização dos computadores do Projeto UCA, vai ser um grande diferencial” (DE 

entrevista em junho de 2012).  

 

4.2.5 Socialização das experiências 

 

Tentamos encontrar situações em que haveria socialização das atividades 

desenvolvidas com o auxilio do laptop. Encontramos poucas informações. Conforme uma 

gestora, foi realizado “um seminário com apresentação dos trabalhos por alunos e 

professores” (G1). Vimos que, durante reunião de planejamento, uma docente novata que 

falava da sua preocupação, pois os professores estavam analisando e ela ainda ia começar. 
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Segundo professora, cada experiência era uma angústia a mais. Os professores veteranos 

falavam para os novatos sobre as atividades que realizaram com o laptop. “No 

planejamento, professores trocam experiências, tiram dúvidas quanto ao uso do aparelho e 

de atividades de sucesso” (G4). Entendíamos que esses instantes eram indícios de troca de 

experiência, assim como 

nos momentos de planejamento semanal, nas reflexões no conselho de 
classe, na exposição dos projetos pedagógicos com apresentação de 
painéis, na publicação no blog da escola 
(domalanopalmasto.blogspot.com) das atividades realizadas dentro e fora 
dos espaços da escola(G2). 
 
Reuniões pedagógicas com intuito de criar meios para facilitar o uso das 
ferramentas tecnológicas a partir das experiências vivenciadas em sala de 
aula e reflexões seguidas de sugestões para fazer as intervenções 
pensando na melhoria e qualidade do ensino (G3). 

 
 

Acreditamos que as possibilidades, além dos limites da implantação do Projeto 

UCA e a formação, precisam ser planejadas coletivamente. Um projeto não pode ficar sob 

a tutela dos dirigentes. A escola tem uma função social: preparar seu alunado para viver e 

atuar em sociedade, considerando suas características. Enfatizamos o papel do gestor e da 

equipe pedagógica. 

No projeto Gestão Escolar e Tecnologias (GET), desenvolvido no período 2004-

2006, encontramos subsídios que demonstram a importância da gestão escolar, 

notadamente de sua formação. Visa-se 

[...] desenvolver um trabalho de formação de gestores para o uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na gestão escolar e no 
cotidiano da escola, bem como para apoiar e prover condições para que 
os professores possam incorporar as TIC à prática pedagógica, de forma a 
favorecer uma aprendizagem significativa aos alunos (PUC-SP, 2004, 
p.3). 

 
Destacamos também a importância de a escola “conceber, desenvolver e valorizar a 

formação de educadores (gestores e professores) na utilização do laptop educacional com 

estudantes” (MEC/SEED, 2007, p.10). 

Em junho de 2012, todas as salas de aula tinham armário. Em visita à escola, 

observou-se que a web estava funcionando, e os alunos conseguiam acessar a rede em 

qualquer parte da escola. No entanto o uso ainda era precário. No caso do colégio Dom 

Alano Marie Du Noday, o diretor esclarecia que os professores chegavam sem formação e, 

quando estavam minimamente preparados, ocorria a troca de professores. A equipe de 
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formação constantemente revia a proposta de formação e o planejamento das ações.  Na 

escola ocorre “uma mudança cíclica. A escola não para a dinâmica. Então, quem é da 

formação passa por esse desafio de ter que recomeçar sempre com o grupo que está 

chegando. Isso também é muito frustrante para o professor” (FE, entrevista em agosto de 

2012). 

Abordaremos no próximo capítulo as práticas pedagógicas e indícios de mudança 

nas turmas investigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

5 A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM USO DO LAPTOP EDUCACIONAL 

O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 
dialogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 
tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 
autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se 
necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas (FREIRE, 2005, p.79, 
grifos do autor). 

Nesta seção, há a análise das categorias prática pedagógica e indícios de mudança 

nas turmas estudadas. Situam-se os grupos investigados e na sequência as categorias 

prática pedagógica e indícios de mudança. 

 

5.1 OS GRUPOS INVESTIGADOS 

As turmas investigadas no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday foram o 

quinto e o sexto anos do ensino fundamental. As aulas nesses grupos aconteciam no turno 

vespertino, das 13h30min às 17h55min, com intervalo no período das 16 às 16h15min. Os 

alunos esperavam no portão da escola, que era aberto com antecedência, e aguardavam o 

início das aulas na quadra ou no pátio próximo à sala de aula. Em 2012, havia nove 

professores no sexto e uma professora no quinto ano do ensino fundamental. 

Quadro 10 - Docentes das turmas investigadas 

Professor  Disciplina/área de atuação Ano que atua 

P1 Geografia Sexto ano 

P2 Biologia Sexto ano 

P3 História Sexto ano 

P4 Ensino Religioso Sexto ano 

P5 Arte Sexto ano 

P6 Educação Física Sexto ano 

P7 Língua Portuguesa Sexto ano 

P8 Inglês Sexto ano 

P9 Matemática Sexto ano 

P10 Pedagogia Quinto ano: um único 
professor para todas as 
disciplinas 

                      

                      Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 
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Dos dez professores, dois foram pesquisados porque apenas esses dois estavam 

utilizando o laptop em sala de aula: a professora P1 (sexto ano) e a professora P10 (quinto 

ano). A docente P1 era contratada. Ela atuava há um ano na escola e no primeiro semestre 

de 2012 deixou o colégio. Era a única que fazia uso do laptop na turma. A professora P10 

era efetiva. Estava há 22 anos na escola. P10 participou do experimento e fez a formação 

pelo Projeto UCA. P1 não participou da formação (experimento). Ela tinha experiência por 

meio do ProJovem. 

Foram acompanhadas quatro aulas no sexto e duas no quinto ano. Este era formado 

por 29 alunos. O sexto ano tinha 40 alunos. As carteiras eram organizadas em filas, nas 

duas turmas. As observações foram feitas nas aulas da professora P1, que trabalhava o 

conteúdo de geografia no sexto ano, e nas aulas da professora P10 do quinto ano. As aulas 

eram geminadas. As professoras informaram que organizavam o conteúdo em forma de 

projeto. No entanto, a maioria dos docentes, na ocasião desta pesquisa, ainda não tinha 

entendimento do que significava a ação educativa nessa dimensão. No sexto ano não se 

percebia articulação entre os professores para a organização de projetos interdisciplinares. 

E o que era denominado de projeto era a proposta de trabalho de cada professor, que 

tentava articular e integrar o conteúdo individual em evidência às demais disciplinas. 

Havia também os projetos oriundos da Seduc-TO, que deveriam ser realizados pela 

escola. A tendência que se observou no sexto ano era a divisão do trabalho por área de 

conteúdo em disciplinas, de acordo com a formação inicial (acadêmica) dos professores e a 

organização escolar convencional. No quinto ano, como era uma única professora, ela 

procurava promover articulação entre as áreas. Ressaltamos que, àquela época, os 

professores da escola faziam pouco uso do laptop, sendo dada como justificativa a falta de 

acesso à internet, mesmo após  o problema da rede ter sido resolvido. 

 

5.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Essa categoria trata dos elementos pedagógicos que subsidiam as atividades do 

professor e está associada à organização do trabalho didático desde o planejamento à 

avaliação. Foram selecionados os extratos textuais das entrevistas, o diário de campo, as 

respostas dos questionários (vindas do grupo focal) e as citações do projeto político-
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pedagógico.  A esquematização abaixo apresenta a prática pedagógica, que, com os 

indícios de mudança, são categorias centrais deste estudo.  

Figura 14 - Trabalho didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                    Fonte: elaborado por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

 

 

5.2.1 Planejamento 

 

Assumimos o ato de planejar como detalhamento, instante de reflexão, discussão e 

levantamento das condições e do necessário para programar a ação intencional que seria 

viabilizada a partir do envolvimento e participação. O momento de planejar foi o encontro 

entre professores, gestores e coordenadores. Teve a função de colaborar com os sujeitos 

envolvidos diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  

Elementos pedagógicos 

Planejamento 

Procedimentos 
metodológicos 

Uso do laptop 
como recurso 
pedagógico 
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que mais se usa 
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alunos mais 

gostam 

Avaliação 
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Assim, o diretor citava, como estratégia para integração do laptop e como prática 

pedagógica, a dedicação de pelo menos uma hora do planejamento semanal com as 

coordenadoras do projeto. Isso nos incomodava, pois parecia que os professores não se 

preocupavam com o planejamento de seu trabalho. Durante as observações, percebia-se 

que alguns docentes ficavam na escola no horário definido pela coordenação. Era comum 

encontrar um professor na sala dos professores sozinho organizando suas atividades, 

planejando aulas, corrigindo exercícios e provas dos alunos, preenchendo o diário. 

Recorria-se à coordenação sempre que se precisava. Nesse sentido, o docente cumpria o 

horário de planejamento, mas não incorporava a ele o uso do laptop na prática pedagógica, 

como está preconizado em Projeto Um Computador por Aluno: princípios 

orientadores para o uso pedagógico do laptop na educação escolar (MEC/SEED, 

2007). 

Percebíamos que havia preponderância de uma concepção de planejamento atrelada 

a plano de aula, elaboração de atividades numa perspectiva estática. Não se notava, nessa 

situação, a flexibilidade e sim o cumprimento de normas. Entendemos que o planejamento 

é suporte, orientação, guia, como preconiza Libâneo (2003), e não é restrito à sala de aula. 

Inclui-se também o conjunto de intervenções pedagógicas da escola. Por isso, não se 

restringe à programação do processo de ensino-aprendizagem, porque nossa concepção de 

sala de aula ultrapassa o espaço físico delimitado, onde se situa professor e alunos. E mais: 

um bom plano de aula não garante uma prática pedagógica, pois essa é resultado de uma 

intencionalidade que respalda o agir como construção que transforma as representações via 

“mediação teórico-metodológica” (VASCONCELOS, 2004, p.63).   

No dia a dia da escola, notávamos que G3 e G4 (professoras da equipe pedagógica) 

e o diretor G5 tinham uma concepção de planejamento voltada para o cumprimento de 

tarefas e normas. Esse posicionamento da equipe pedagógica não era o mesmo das 

coordenadoras do Projeto UCA, que tentavam mostrar aos professores a necessidade de 

pensar sobre o planejamento com o uso do laptop, da sua relação com a aprendizagem do 

aluno, das ações e o modo de realizá-las. Não nos causam estranheza as dificuldades 

relacionadas ao planejar, haja vista que os docentes tinham de conviver com a visão de 

planejamento da equipe pedagógica, ligada às exigências da Seduc-TO, que se mostrava 

divergente da visão da equipe de formação e da coordenação do Projeto UCA na escola, 

que assumiam o planejamento como construção coletiva, fundamentada na 

intencionalidade e na reflexão, a fim de elucidar a complexidade da relação pedagógica. 
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Essa visão de planejamento cria possibilidades e condições de integração do laptop às 

atividades pedagógicas. 

Em meio a essa situação ficava o professor, que, diante das fragilidades 

relacionadas ao planejamento, apresentava como justificativa o tempo. Como afirma P8 

“não temos tempo suficiente para buscar muitas informações ou pelo menos buscar novos 

conteúdos para inovar (grifo nosso) as aulas. Falta tempo para preparar aulas usando o 

laptop”. Isso divergia do que nos relatava a gestora: “Professores planejam aulas inserindo 

o laptop como recurso pedagógico” (G2). Notamos que a professora apresentava a 

necessidade de buscar novos conteúdos.  A proposta era de trabalhar com os conteúdos, os 

programas e os projetos existentes, não tendo que “reinventar a roda”. Era a partir dos 

conteúdos previstos nos parâmetros e diretrizes curriculares nacionais para os ensinos 

fundamental e médio que deveriam ser organizadas as propostas de trabalho.  

Inovar é outro ponto que merece destaque. A tecnologia gera um fascínio e às vezes 

oculta o raciocínio crítico, sendo compreendida a priori como inovação, quando esse 

conceito é uma construção que implica inicialmente um conjunto de alterações numa forma 

de atuar, ou seja, marca a intenção de mudar um modo de agir. O planejamento por si só 

não sustenta a mudança, já que essa ocorre na prática. Hernández et al. (2000, p. 26) 

afirmam que 

introduzir uma inovação em uma instância educativa implica uma 
mudança planejada com o propósito de dotar de capacidade a organização 
(ou o professor) para satisfazer alguns objetivos [...]. Falar de inovação 
significa modificar as formas de atuação como resposta a mudanças nos 
alunos e implica uma organização diferente do trabalho, para o qual 
devem ser utilizados métodos mais eficazes. 

 
A gestão informava que ocorria o “planejamento pedagógico semanalmente por 

áreas do conhecimento com a participação dos professores e coordenadores pedagógicos 

tendo como referência o projeto político-pedagógico” (G2). Tentamos entender as práticas 

de planejamento em face de sua relevância para o procedimento pedagógico. Tivemos a 

mesma explicação da direção, equipe pedagógica e coordenação do projeto na escola: que 

a dinâmica operacional para o planejamento, tanto para o ensino fundamental como para o 

ensino médio, é planejar por áreas de conhecimento.  

De acordo com o dia da semana correspondente à área na qual trabalhavam, os 

professores se reuniam para planejar. Não encontramos os professores todos juntos devido 
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à carga horária. Existiam docentes com 20h, outros com 40h, na escola. Desse modo, eles 

tinham a opção de estar na escola nos dias de planejamento, no turno matutino ou noturno. 

Em relação ao momento para planejar, Moreira (2011) esclarecia que estava previsto no 

calendário e era realizada por áreas – linguagens, humanas e exatas –, com a coordenadora 

da respectiva área acompanhando.  

Do primeiro ao quinto ano, o planejamento acontecia às sextas-feiras pela manhã, 

quando a coordenação do projeto convidava o professor a ir para o Laboratório de 

Informática (Labin). Nesse espaço o professor tinha possibilidade de entrar no ambiente e-

Proinfo para sanar as dúvidas e planejar suas atividades com o uso das TIC. A coordenação 

acompanhava e auxiliava os docentes (informação verbal).16 Destacamos que, em relação 

ao tempo dedicado ao planejamento, as informações da equipe pedagógica e da direção se 

convergiam. A esse respeito, no projeto político-pedagógico constava que, desde a 

implantação do Projeto UCA na escola, 

os professores têm participado das capacitações, cursos e oficinas para 
aprimoramento da prática pedagógica com o uso da tecnologia da 
comunicação e informação transformando o planejamento pedagógico 
mais significativo, propiciando assim atividades contextualizadas e 
prazerosas na sala de aula (TOCANTINS, 2011, p. 18). 

 

Acerca da aplicação do planejamento em sala de aula, presenciamos no quinto e 

sexto ano as professoras P10 e P1 dialogando com os alunos sobre a aula e as atividades do 

dia, informando os objetivos e os recursos que utilizariam. A docente P10 apresentava os 

objetivos da aula: fixar o conteúdo iniciado em aula anterior e ampliar conhecimentos 

(SA5). Esse registro demonstra que as TIC suscitam um planejamento que tem o aluno 

como o centro do processo de ensino e aprendizagem, que revê o modo de lidar com o 

estudante, que informa o que está sendo feito, ouve o aluno, relaciona o conteúdo 

trabalhado anteriormente e que são propulsoras do debate sobre a necessidade de 

apropriação das tecnologias disponíveis na escola para seu adequado uso. Isso diz respeito 

à prática pedagógica. Consta no projeto pedagógico que “todos os recursos didáticos e 

tecnológicos disponíveis na escola são utilizados para dar suporte pedagógico no 

planejamento das aulas e aplicar no desenvolvimento das atividades no processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos” (TOCANTINS, 2011, p.35). 

                                                           
16Informação fornecida por Moreira em Palmas, 2011. 
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Notamos que os professores passaram a inserir no relatório das atividades o uso dos 

recursos tecnológicos. Anteriormente o preenchimento das atividades envolvendo uso dos 

meios tecnológicos era numa folha à parte. Em 2011, essas atividades eram inseridas no 

plano de ensino,17 que é um instrumento de registro do planejamento. Entendemos que é 

um jeito de mostrar ao professor a importância do uso pedagógico, pois se registra a 

proposta de trabalho tentando integrar as TIC (não só o uso do laptop) às diversas 

disciplinas/áreas. A esse respeito ressaltamos que no referido relatório o professor insere o 

relato de experiência de caráter pedagógico, situando os aspectos positivos e o que precisa 

ser melhorado. Conforme Moreira (2011), ao final do semestre, é feita uma reunião para 

verificar e analisar o que foi relatado (informação verbal).18 

Observamos que a coordenação do projeto alertava que no dia a dia os professores 

reclamavam dos problemas que surgiam e argumentava-se que não bastava ter o laptop. O 

acompanhamento era para dar segurança, e o professor precisava aprender a lidar com os 

imprevistos. Para isso, o planejamento era um momento rico para refletir sobre as situações 

vivenciadas. Citava-se como exemplo P1, que demonstrava 

boa vontade e gostava de trabalhar diversificado. Às vezes ela relatava: 
“não fiz essa previsão e não sabia que isso ia acontecer.” Conversava com 
ela. Haverá sempre um problema, mas nem por isso a gente deixa de 
fazer a atividade. Ela tem que ir preparada para enfrentar essa situação 
(CE, entrevista em março de 2012). 

Compreendemos que a proposta educativa não pode estar alheia às questões 

contemporâneas. “Ora, a vida e os processos sociais mudam a cada momento e, em 

conseqüência, a atividade de planejar necessita estar atenta a esse processo, visto que ela é 

a atividade pela qual os seres humanos dimensionam seu futuro” (LUCKESI, 2008,          

p.114).   

Presenciamos, durante reunião de planejamento, a apresentação do esboço do 

projeto político-pedagógico com a inserção das tecnologias. Houve discussão com os 

professores, por grupos, para análise e apresentação de sugestões a ser inseridas no 

documento. Esclarecemos que o documento estava estruturado de acordo com as 

normativas da Seduc-TO, que tem um modelo padrão para todas as escolas. 
                                                           
17 Ver plano de ensino em anexo. 

18Informação fornecida por Moreira em Palmas, 2011. 
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Acompanhamos as discussões na escola. Verificamos que houve apresentação, discussão 

sobre as adequações necessárias ao projeto. Desde 2010, a escola tentava reformular o 

PPP. Entretanto, não observamos encontro coletivo entre professores de uma mesma turma 

e de uma modalidade de ensino, como foi apontado pelo diretor. Presenciamos conversa 

entre todos os professores, que acontecia em horário anterior ao início das aulas e durante o 

recreio. Até porque no quadro de avisos havia tanta tarefa (data de projetos, de provas 

bimestrais, preenchimento de diários), que certamente ultrapassava a carga horária de 

trabalho prevista. 

Sabemos que o planejamento traz à tona a questão específica da sala de aula e da 

escola como um todo. Nesse âmbito, o docente precisa rever sua formação e suas crenças 

pedagógicas para compreender a multiplicidade de questões didáticas viabilizadas com a 

presença do laptop em sala de aula. Esse é um desafio enorme. 

A integração das TICs aos processos educacionais institucionalizados 
exige difíceis mudanças nos modos de ensinar e de formar professores. É 
preciso considerar as duas dimensões indissociáveis dessas TICs: elas 
devem ser ao mesmo tempo “objetos de estudo” multifacetados e 
complexos e “ferramentas pedagógicas” capazes de potencializar as 
situações educativas (BELLONI, 2008, p. 101).  

Concordamos com Belloni (2008) quanto ao reconhecimento da complexidade da 

inserção das TIC. Mas entendemos que sua integração está além da utilização como 

ferramenta; precisa ser incorporada como elemento pedagógico. Assim, sobre essa questão, 

aproximamo-nos do pensamento de Almeida e Valente (2011, p.10) na defesa de que “este 

repensar do sentido da escola no mundo digital lança aos educadores vários dilemas, tanto 

de natureza epistemológica teórico-metodológica quanto do campo da prática”. 

Portanto, quanto ao planejamento, notamos a falta de maior e melhor 

acompanhamento, de discussão e partilha das experiências, de valorização do coletivo com 

atividades mais cooperativas em vez da supervalorização do individual. As atividades 

coletivas são frágeis. Predomina-se o trabalho individual. Cada qual no seu espaço. Na 

contemporaneidade, temos que aprender a trabalhar com as duas situações, pois as TIC 

abrem espaço para o trabalho individual ao mesmo tempo em que sintonizam tudo e todos 

num processo coletivo, no qual não se perde a individualidade, aprende-se a compartilhar, 

a cooperar. Precisamos aprender a lidar com essa demanda, tendo como eixo a 

comunicação e como meta a aprendizagem. 
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A comunicação, decididamente, molda a cultura porque, como afirma 
Postman, “nós não vemos a realidade [...] como ‘ela’ é, mas como são 
nossas linguagens. E nossas linguagens são nossos meios de 
comunicação. Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. 
Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura”. Como a cultura é 
mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, 
nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos, são 
transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o 
serão mais ainda com o passar do tempo (CASTELLS,1999, p. 414). 

Apesar das dificuldades e da resistência apresentadas, os professores se esforçavam 

em utilizar o laptop. Um fator que os motivava era cada um ter recebido um notebook. 

Nesse sentido, cada docente podia buscar informações, acessar sites, a fim de organizar sua 

proposta de trabalho. Esse exercício feito no notebook contribuía para que o professor 

tivesse alguma referência para inserir as TIC no planejamento. A princípio, não havia 

condições de levar todos os laptops para as salas de aula. Os professores baixavam os 

endereços e usavam o datashow.  

Entretanto esse uso ainda estava muito ligado à questão técnica e a economia de 

tempo, principalmente porque eles descobriam que podiam salvar textos, exercícios e 

provas em um arquivo. Ao mesmo tempo isso estimulava o uso, o que nos permite inferir 

que é o manuseio19 o responsável pelo interesse e adesão do professor. À medida que 

utilizavam iam descobrindo algo diferente. Isso permitiu que os professores se 

envolvessem com o projeto.  

Esse envolvimento mesmo que tímido de certa forma despertava o interesse em 

aperfeiçoar os procedimentos metodológicos. Considerando essa perspectiva, situamos o 

trabalho realizado entre professor e aluno em sala de aula no que se reflete à formação, à 

estruturação da escola, principalmente no setor pedagógico. Isso inclui os conteúdos 

curriculares, a relação professor-aluno no cotidiano escolar e a metodologia de trabalho. 

De acordo com o PPP da escola, o trabalho é apoiado pelo planejamento que tem sua 

centralidade na pesquisa da “prática docente por meio do exercício da indagação, 

elaboração de projetos, da ética, da tomada consciente de decisões, a disponibilidade para 

o diálogo, o estar aberta às novidades, aos diferentes métodos de trabalho, aliado ao 

respeito aos saberes” (TOCANTINS, 2011, p.36). 

                                                           
19A esse respeito consideramos que existe uma relação entre o manuseio e o processo de apropriação 
tecnológica, conforme Borges (2009). 
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No planejamento são delineados os procedimentos metodológicos que são ligados a 

uma concepção de educação. Os estudos de Fried (2008) e de Yamamoto (2008) sobre o 

uso do computador por estudantes do ensino superior chegaram a resultados negativos. 

Yamamoto retirou o computador de suas aulas e apresentou como justificativa a falta de 

atenção e de concentração do estudante. Entretanto, Fried reconhece que o comportamento 

dos estudantes está relacionado à falta de estruturação sobre o uso do computador e afirma 

a existência de casos de bons resultados desse uso. Compreendemos que a análise de Fried  

nos remete ao planejamento, à organização para uso do computador. Monteiro e Loureiro 

(2009) tratam da temática quando enfatizam que a prática pedagógica coerente com a 

integração das TIC requer planejamento, envolvimento e participação da equipe 

administrativa, professores, pais e que sejam estabelecidos os objetivos da utilização. 

Monteiro e Loureiro, ao relacionar os estudos envolvendo a integração das TIC às 

práticas educativas, destacam o estudo de Schaumburg (2001) que também reconhece a 

função do planejamento participativo envolvendo profissionais do administrativo, 

professores e pais, visualizando a importância da tecnologia e da pedagogia. Nessa 

perspectiva, os objetivos propostos no planejamento devem integrar as competências 

tecnológicas e a pedagogia. Foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

• promover a ligação do ensino à realidade do dia-a-dia; 
• facilitar a aprendizagem individualizada e intensificar o trabalho do 

estudante; 
• fortalecer o trabalho de equipe e a comunicação na sala de aula; 
• aumentar a autonomia na resolução de problemas e na aprendizagem; 
• responsabilizar os alunos e melhorar a sua atitude na cooperação e o 

sentimento de pertença à comunidade escolar; 
• permitir a flexibilidade que as salas de informática não têm, de forma 

a que os computadores sejam uma ferramenta natural de ensino e de 
aprendizagem (MONTEIRO; LOUREIRO, 2009, p.33). 

 

Reconhecemos a importância desses objetivos, bem como dos objetivos 

educacionais do Projeto UCA Brasil que deveriam ser considerados no planejamento das 

atividades com o uso do laptop: 

• contribuir na construção da sociedade sustentável mediante o 
desenvolvimento de competências e sensibilidades, considerando os 
diferentes grupamentos sociais e saberes dos sujeitos da 
aprendizagem; 

• inovar os sistemas de ensino para melhorar a qualidade da educação 
com equidade no país; 

• ampliar o processo de inclusão digital das comunidades escolares; 
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• possibilitar a cada estudante e educador da rede pública do ensino 
básico o uso do laptop para ampliar seu acesso à informação, 
desenvolver habilidades de produção, adquirir novos saberes, 
expandir a sua inteligência e participar da construção coletiva do 
conhecimento; 

• conceber, desenvolver e valorizar a formação de educadores (gestores 
e professores) na utilização do laptop educacional com estudantes; 

• criar a rede nacional de desenvolvimento do projeto para 
implantação, implementação, acompanhamento e avaliação do 
processo de uso do laptop educacional (BRASIL, 2007, p.12). 

 

 

5.2.2 Procedimentos metodológicos 

 
No que se refere aos procedimentos metodológicos, enxergamos conquistas, 

limitações e principalmente o motivo de os estudiosos da área defenderem de forma 

veemente a formação continuada. Encontramos professores com visões distintas. A 

professora P1 tinha atitude de busca e demonstrava interesse em organizar procedimentos 

metodológicos coerentes com o uso do laptop em sala de aula, apesar de não ter recebido 

formação pelo Projeto UCA, pois chegou à escola após o experimento e era contratada.  

Durante nossas observações verificamos que na aula de geografia ministrada pela 

professora P1 a proposta de trabalho era apresentada aos alunos, sendo eles informados 

sobre o assunto e de que fariam uso do laptop, bem como de quais recursos trabalhariam. 

Ela ainda relacionava o conteúdo em evidência ao que fora visto anteriormente. 

A professora inicia aula informando aos alunos que eles utilizariam o 
Classmate para trabalhar com o mapeamento da zona urbana. Lembra a 
turma que na primeira aula eles trabalharam o campo, nessa aula a zona 
urbana e na próxima aula o conteúdo em forma de texto no KWord. A 
atividade é fazer um desenho sobre o trânsito utilizando as informações 
trabalhadas em aula e no livro. Os alunos desenham e usam o livro e o 
laptop. O melhor desenho irá para o mural (SA6).  

Observamos que a professora trabalhava com o livro e o laptop. Utilizava o livro 

para iniciar um conteúdo-tema e o laptop para explorar os recursos dessa tecnologia e 

também para que os alunos compreendessem o assunto, pois, à medida que eles 

retornavam ao livro para ler sobre o assunto, iam descobrindo o que precisavam rever e o 

que ainda não tinham compreendido. Isso pode ser notado em algumas expressões dos 

alunos, como: “Nossa! Eu não sabia que era assim. Agora eu entendi!” Ou então: “É isso, 

mas então eu não tinha entendido nada.” 
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Esse exemplo apresenta situação observada no sexto ano numa aula ministrada pela 

docente P1, a única que utilizava o laptop nessa turma. Informação essa que pôde ser 

constatada através da agenda de uso na sala da coordenação do projeto e pelas respostas 

dos alunos dessa turma quando indagados sobre a disciplina que mais utilizava o laptop. 

Em sua maioria, afirmaram ser a disciplina de geografia. Destacamos que nessa ocasião 

houve “apresentação da professora informando que era a primeira aula do ano [...] que eles 

utilizariam o Classmate20 com o mapeamento da zona urbana” (SA6). Na sequência dessa 

ação, ainda na turma do sexto ano, a professora prossegue a explicação sobre o que fariam 

e os alunos fitavam os olhos nela e nos armários, porque até o momento eles não estavam 

com os laptops. Em todas as aulas, ela primeiro conversava com a turma, fazia revisão da 

aula anterior. Na sequência apresentava os objetivos, o que ia ser feito e a avaliação. Nessa 

espécie de introdução, a professora enfatizava que cada aluno deveria usar a criatividade na 

realização da tarefa. 

Após a introdução, P1 lista no quadro o levantamento da zona urbana e conversa 

com os alunos sobre cada item. Os alunos participam e ficam cobrando o uso do laptop. 

Alguns argumentam que estava demorando. Não daria tempo para realizar as atividades.  

Quadro 11 - Exercício: situação socioambiental e econômica 

Levantamento da zona urbana 

O que é típico da zona urbana Problemas 

Prédios Poluição do ar 

Comércio Poluição sonora 

Casas Trânsito 

Carros Favelização 

Usinas, viadutos Desemprego 

Ruas Falta de moradia 

Paisagens Transporte coletivo 

               

                Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Após o registro no quadro, o laptop foi usado para destacar esses elementos. 

Naquele dia foi usado o Tux Paint para desenhar caracterizando o que é típico da zona 

urbana.  Ao definir o aplicativo para caracterizar a zona urbana, a professora esclarecia que 

                                                           
20Na escola é assim que se referem ao laptop, ou então o “azulzinho”. 
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cada aluno deveria ser criativo para fazer seus desenhos. Assim, ela concretizava o 

planejamento e selecionava uma metodologia. A professora 

fazia o levantamento do cenário da zona urbana. Organiza duas colunas 
no quadro. Na primeira destaca o que é típico da zona urbana: prédios, 
comércio, casas, carros, usinas, viadutos, ruas, paisagens. Na segunda 
coluna, os problemas: poluição dos rios, poluição sonora, favelização, 
desemprego, falta de moradia, trânsito, transporte coletivo. Ela lista e 
dialoga com os alunos sobre cada item (SA6). 

Nas duas turmas percebíamos que o laptop era utilizado para aprofundamento do 

conteúdo visto. Ao informar que seria a primeira aula do ano com uso do laptop, a 

professora P1 destacou que todos deveriam saber utilizar o Classmate e que é uma 

necessidade para inserção no mercado de trabalho. Precisam ser qualificados. Isso foi em 

março de 2012. Consideramos que a fala da professora vai ao encontro do que preconizam 

os estudos (LLTF, 2004; ROCKMAN, 2003; BIANCHI, 2004; RUTLEDGE et al., 2007) 

que  relacionam as competências tecnológicas como imprescindíveis para o ingresso e 

atuação no mercado de trabalho, cabendo, pois, à escola manter-se atualizada.  Essa visão 

incide na necessidade de uso das TIC disponíveis no espaço escolar incluindo o laptop. 

No dia 9/03/2012, na turma do quinto ano, observamos a docente P10 comunicando 

aos alunos o que seria visto naquela aula: “O conteúdo de Ciências, os tipos de poluição 

[...], sendo que a professora listou no quadro os seguintes tipos de poluição: sonora, do ar, 

da água e do solo” (SA5). Inferimos que P1 e P10 assumiam posturas semelhantes em 

relação às TIC, uma vez que durante as aulas apresentavam a proposta de trabalho, 

incentivavam o debate, ouviam e respondiam aos alunos sempre com um novo 

questionamento. Os estudantes eram estimulados a trocar ideias e quem descobria como 

explorar um recurso e/ou acrescentava algo era convidado a socializar com toda a turma. 

Inclusive pediam a colaboração para que ensinassem a elas (P1 e P10). Havia um clima 

diferente nas aulas. Todos participavam. Os alunos monitores eram valorizados pela 

professora e pelos colegas.  

Entretanto a professora P2, que participou do experimento, ao ser indagada sobre as 

atividades que não faria sem o laptop, respondeu: “Aulas expositivas (conteudistas), apesar 

das possibilidades tecnológicas. O professor ainda é, sempre será, peça fundamental.” 

Pareceu-nos que a questão não foi compreendida por ela. Não endossamos a ideia de a 

tecnologia substituir o professor. Reconhecemos que o “professor é o principal responsável 
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pelo desenvolvimento do currículo” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.37). Mas alertamos 

que  

não basta dar aula expositiva para conhecer. O conhecimento se dá cada 
vez mais pela relação prática e teoria, pesquisa e análise, pelo equilíbrio 
entre o individual e o grupal. [...]. Ele acontece quando faz sentido, 
quando é experimentado, quando pode ser aplicado de alguma forma ou 
em algum momento (MORAN, 2007, p.45). 

A esse respeito não sabemos informar como a professora P2 utilizava o computador 

em sala de aula, porque, durante o período de nossa investigação, não presenciamos essa 

professora fazendo uso do laptop naquela turma.  

No dia 8/03/2012, a professora P1 trabalhava com a turma do sexto ano o sistema 

planetário, as zonas climáticas, objetivando a localização dos planetas, o formato da terra, 

seu eixo imaginário e a incidência dos raios solares. A professora apresentou o tema da 

aula, o planeta terra, e a tarefa a ser realizada no laptop, modo off-line. Ela desenhou no 

quadro o globo terrestre e explica aos alunos que eles deviam  

desenhar o globo terrestre, os cinco paralelos, o meridiano principal com 
as zonas climáticas e por último o sistema planetário (sol e os planetas). 
Explica que o primeiro desenho é o globo com os paralelos. Pergunta 
qual é o paralelo principal do globo terrestre que divide o hemisfério em 
duas partes. Os alunos respondem que o Equador é o paralelo principal. 
Sugere que insiram no desenho que o Equador tem zero grau e quando 
colocarem as linhas escrevam os nomes delas. Questiona: Quantos 
paralelos são? E, apontando o desenho feito no quadro, destaca cada 
paralelo. Novamente a professora fala que o primeiro desenho é o globo 
com o nome dos paralelos. O segundo desenho é o globo com os 
meridianos e que devem salvar cada desenho numa pasta. O terceiro 
desenho é o globo com as zonas climáticas. Os alunos trocam opinião 
usam o livro e o computador (SA6). 

Os alunos poderiam copiar do quadro o desenho feito por ela. Isso não aconteceu 

porque após a explicação ela apagou o desenho feito no quadro e informou a eles que 

poderiam usar o livro e o laptop. Além disso, a tarefa propunha realizar três desenhos do 

globo. A primeira impressão era de que todos fariam uma cópia, porque, além de a 

professora ter feito o desenho no quadro, eles dispunham do livro que apresentava os 

referidos desenhos. No entanto, isso não aconteceu. Eles receberam o laptop, ligaram e 

abriram o Tux Paint.  Naquele dia havia 35 alunos em sala. A maioria realizava a tarefa 

sem demonstrar dificuldade. Dois ou três estavam inseguros e recorriam à professora e aos 

colegas para sanar as dúvidas. O que se percebia era a troca de opinião entre eles. As 

dúvidas mais frequentes eram sobre como fazer o círculo, onde encontrar as linhas, traçar 
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os meridianos, a quantidade de linhas. Cada aluno construía o seu desenho, alguns 

mudavam a cor da linha, a cor da fonte (quando escrevia o nome dos meridianos, das zonas 

climáticas). Havia desenhos de tamanhos diferentes (SA6). 

Além disso, o trabalho desenvolvido pela professora P1demonstrava que a falta de 

acesso à internet não inviabiliza o uso das TIC, ao contrário, ajuda a investigar e trabalhar 

recursos no modo off-line que também exige conhecimento. Isso permite fazer um paralelo 

com o que pensam os pais acerca da prática pedagógica antes e após a inserção das TIC 

com acesso à internet.  Destacamos aqui essas expressões: “antes a gente falava a onça é 

preta, hoje a internet diz por que ela é preta. A gente sabia que a cor dela era essa e pronto. 

No passado, às vezes, a matéria, o conteúdo, vinha até o ponto-x e hoje com a internet eles 

vêm bem desenvolvidos” (GF2). O pai reconhece o papel da internet e que as informações 

veiculadas tiram dúvidas.  

Porém, não podemos nos iludir pelo fascínio de obter uma informação com rapidez 

e acreditar que a internet ensina. Ela é portadora de uma informação que precisa ser 

problematizada. “O conhecimento se constrói no processo, não se transmite simplesmente” 

(MORAN, 2007, p.43). O que caracteriza a mudança é a organização do trabalho que 

institui o criar hipótese, elaborar teorias, justificar, experimentar, construir relações, revisar 

suas produções, formular soluções e aplicá-las às situações-problema. Mesmo sem o 

acesso à internet isso é possível. 

Para que os procedimentos metodológicos sejam mudados, precisamos identificar a 

concepção de educação que sustenta a prática dos professores. As observações das aulas no 

quinto e sexto anos demonstravam que a prática pedagógica de P1 e P10 era articulada à 

prática reflexiva. As dificuldades encontradas eram superadas através da apropriação dos 

recursos tecnológicos (BORGES, 2009) por meio do manuseio. Portanto, para assumir a 

prática reflexiva, necessitam-se integrar os conhecimentos sobre a tecnologia ao fazer 

pedagógico; localizar e aprender a reconhecer que a dinâmica da sala de aula com as TIC é 

outra, que, além do livro didático e do professor, existe um laptop nas mãos de cada aluno, 

que esse computador agrega dispositivos, programas mais sofisticados, mais atraentes, que 

precisam e podem ser explorados. 

Apesar de encontrarmos professores dispostos e que reconhecem a necessidade de 

incorporar as TIC a sua prática, sabemos que a mudança é uma questão cultural e que o 

espaço escolar, o número de alunos em sala de aula, o tempo para capacitação e 

planejamento, o trabalho em equipe, a permanência dos professores, a cultura digital, entre 



176 

 

outros itens, precisam ser garantidos. Para integração das TIC à prática pedagógica os 

professores inicialmente recorrem às estratégias convencionais que é a adaptação ou o 

estágio da adoção. De acordo com Batista (2010), “os discentes trabalham individualmente 

e em pequenos grupos, sem, no entanto se ter iniciado a implementação de estratégias 

centradas no aluno, como a aprendizagem baseada em projeto” (p. 46).  

No caso da prática pedagógica em sala de aula com uso do computador, Batista 

recorre a Hooper e Rieber (1995) para enfatizar que a integração da tecnologia passa por 

níveis ou fases. Sendo a primeira a familiarização, sublinhando que as práticas inovadoras 

iniciam-se a partir da quarta fase, a reorientação. Essa é uma construção coletiva e a 

mudança ocorre no processo. Nessa linha de raciocínio, o autor prossegue informando que 

muitos docentes não dão conta de “ultrapassar a linha de transformação entre práticas 

instrucionistas e construcionistas” (BATISTA, 2010, p.46). Possivelmente, as práticas das 

professoras pesquisadas estavam nesse estágio, uma vez que buscavam alternativas para 

inserir o laptop educacional no ensino e na aprendizagem, colocando o aluno como centro 

desse processo. Tentavam desvencilhar-se das práticas pedagógicas com forte influência 

do aprender ouvindo. 

Figura 15 - Modelo de adoção da tecnologia na sala de aula, Hooper e Rieber   
(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: BATISTA, 2010, p. 46. 
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A equipe pedagógica (gestor, professores, orientação educacional, comunidade 

escolar) é responsável pela mobilização da escola, pela elaboração e construção da 

proposta pedagógica relacionada aos objetivos de ensino. Nesse sentido, a escola assume a 

gestão participativa. Para que isso aconteça é preciso revisão do PPP com envolvimento 

dos professores, comunidade escolar, pais de alunos, funcionários do administrativo e 

pedagógico. Essa preocupação está expressa no PPP que preconiza o seguinte: “gestor, 

professores e profissionais da Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e 

comunidade escolar são os responsáveis diretos pela mobilização da escola e da construção 

da proposta pedagógica relacionada diretamente aos objetivos de ensino” (TOCANTINS, 

2011, p.26). 

As observações revelaram que a escola contava com o laboratório de informática 

que foi implantado a partir do experimento e foi muito utilizado nessa fase. No início da 

expansão havia pouco uso e durante o período da investigação raramente era utilizado. O 

laboratório fica ao lado da sala da coordenação do Projeto UCA. A funcionária responsável 

pelo Labin foi deslocada para a sala dos coordenadores. Por isso, o UCA era, senão o 

único, um dos poucos meios para incorporar as TIC ao processo de ensino e de 

aprendizagem. De acordo com o diretor, “nas ações do PPP temos envolvido os laptops” 

(DE). A escola cautelosamente incorporava o uso do computador nas atividades diárias, em 

pesquisas, em projetos educacionais. 

Indagados se trabalhavam com a modalidade de projetos e em que disciplinas, 

obtivemos as seguintes respostas dos professores: 

Projeto Conhecendo minha Cidade, Inglês, Português e Artes, projetos 
interdisciplinares (P1); 

Toda a equipe de professores coordenadores se envolve nos projetos da 
escola para cumprir com as metas programadas no início de cada ano por 
todas as áreas – projetos interdisciplinares (P2); 

Sim, em Artes, Religião e Português (P4); 

Sim, em História e projetos interdisciplinares (P5); 

Não (P6); 

Sim, na minha disciplina, Língua Portuguesa, e projetos interdisciplinares 
(P7); 

Inglês/Português (P8); 

Não (P9); 

Sim, Ciências e Língua Portuguesa (P10). 
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Dos dez professores, nove responderam a questão, apenas um não respondeu. Seis 

responderam que trabalhavam com projetos e quatro afirmaram que os projetos são 

interdisciplinares. Dois disseram não trabalhar com projetos: P6, novato na escola, e P9, 

professora veterana que participou do experimento. Os projetos têm como “foco a leitura e 

a escrita, sendo a pesquisa um dos métodos preferenciais para uso da tecnologia do Projeto 

Um Computador por Aluno” (TOCANTINS, 2011, p.16). 

Contrastando com as respostas, observamos que desses professores apenas P1 e 

P10 tinham ações relacionadas à metodologia de projetos. Os projetos interdisciplinares 

estão previstos no PPP e outros são de iniciativa da Seduc-TO, como a Feira de Ciências e 

Semana de Tecnologia. Segundo o documento, 

a estrutura curricular do Colégio Estadual Dom Alano [Marie] Du Noday 
é organizada por áreas de conhecimento, sendo que nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental os professores articulam com facilidade os pontos 
convergentes entre as diferentes áreas, planejam projetos 
interdisciplinares e atividades que extrapolam o limite das áreas e buscam 
desenvolver habilidades e competências básicas que orientam o processo 
de aprendizagem integral dos alunos (TOCANTINS, 2011, p.34). 
 

Presenciamos a realização de projetos vindos da Seduc-TO para ser realizados nas 

datas estabelecidas. A professora P1 (sexto ano) organizava projetos interdisciplinares 

envolvendo as áreas de inglês, português e artes.  P10 (quinto ano) desenvolvia projetos 

envolvendo ciências e língua portuguesa. As aulas observadas demonstravam que a 

professora P1 organizava seu trabalho e elaborava os projetos procurando articular essas 

áreas, assim como P10. Além disso, as professoras trocavam ideias com a coordenação do 

Projeto UCA. 

Ao incorporar as TIC ao cotidiano escolar, assume-se o compromisso de buscar 

formas diferenciadas para efetivação da prática pedagógica. Não anunciamos o abandono 

do que conquistamos, mas alertamos para a tarefa de romper com visões estreitas que 

cerceiam e limitam a criatividade. Isso implica um fazer educativo que busque o 

“paradigma inovador”, em que “as escolas precisam derrubar barreiras que limitam espaço 

e a criatividade do professor e dos alunos, que em geral ficam restritos à sala de aula, ao 

quadro de giz e ao livro” (SILVA, 2006, p.11). 

Entendemos que a apropriação das TIC é fundamental e que é por essa via que 

começamos a romper com crenças inadequadas. As TIC não podem ficar atreladas à ideia 

de facilitar o trabalho e de economia de tempo, entre outras coisas. Embora isso aconteça. 
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O que nos preocupa é a facilitação em ocupar a centralidade da questão. Isso é prejudicial e 

institui a cópia, a repetição, em detrimento da reflexão. Essa visão aparece quando, ao ser 

indagada sobre o que mudou na sua prática pedagógica, P2 cita que o laptop representa 

uma “facilidade para planejar aulas melhores com os recursos audiovisuais e facilidade de 

acesso às informações”. Não verificamos como a situação apontada pela professora se 

manifesta, pois ela não utilizou o laptop em suas aulas durante esta pesquisa (SA6). 

Não discordamos que as aulas possam ser mais organizadas, no entanto a 

“facilidade cria acomodação, a confusão, a dificuldade de escolher, a permanência das 

convicções” (MORAN, 2007, p.44). Essa professora demonstra o uso instrumental das 

TIC, situação delicada, pois não há o reconhecimento da potencialidade e das 

características dos recursos presentes no laptop. Privilegia-se o aspecto técnico. 

Consequentemente, as TIC tornam-se a animação para as aulas, sendo o computador uma 

nova versão do caderno, substituindo os desenhos feitos à mão, substituível assim que 

surge outra tecnologia/aplicativo. Na visão de Pretto (2005, p.156), a facilitação “esvazia 

esses recursos de suas características fundamentais, transformando-os apenas num 

animador da velha educação que se desfaz velozmente uma vez que o encanto da novidade 

também deixa de existir”. Mesmo assim, ainda que distante da forma como devemos 

assumir essa ferramenta, é o ponto de partida. Para que essa concepção possa ser mudada, 

reconhecemos que a reflexão acerca dessa situação pode 

[...] criar condições para o professor construir conhecimento sobre os 
aspectos computacionais; compreender as perspectivas educacionais 
subjacentes aos softwares em uso [...]; entender por que e como integrar o 
computador com o currículo e como concretizar esse processo em sua 
prática pedagógica (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.50). 

Subjacente a essa questão, o PPP prevê a incorporação das tecnologias ao trabalho 

pedagógico. Segundo o documento, as tecnologias presentes no laptop ajudam na 

realização de projetos científicos, possibilitam atuação no mundo contemporâneo e 

permitem ao aluno contato com diversificadas formas de aprender. No PPP estão expressas 

as parcerias que representam um meio para efetivar os projetos com sucesso. Sendo 

algumas delas, 

Secretaria de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), Instituto Tecnológico Federal de Palmas (IFTO), Fundação 
Universidade do Tocantins (UNITINS), Centro Universitário Luterano de 
Palmas (CEULP/ULBRA), Universidade Católica, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) e outras (TOCANTINS, 2011, p.18) 
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Nos horários de intervalo, na sala dos professores, P2 e demais professores se 

manifestavam em relação às aulas com o laptop dizendo que os alunos precisavam 

primeiro aprender a escrever e não ficar brincando com joguinhos; que é preciso trabalhar 

os conteúdos e os alunos querem só “esse tal de Classmate”. As professoras P1 e P10, 

permaneciam caladas, a prática dessas duas professoras demonstrava que tinham opinião 

contrária.  

Os pais que participaram do grupo focal mencionaram essa situação afirmando que 

em 2011 os professores solicitavam pesquisa aos alunos. Os estudantes imprimiam o que 

encontravam, faziam uma capa para o trabalho e entregavam aos professores. Isso 

acontecia nas turmas dos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio. Outra 

questão que devemos esclarecer é que os professores utilizavam o notebook que ganharam 

da Seduc-TO; o laptop não. Entre as justificativas para o não-uso eles citavam o programa 

Linux e o tamanho do computador. 

Sabemos que o professor terá dificuldade em adequar sua metodologia. Esse é um 

processo que demandará segurança, que é conquistada através da exploração, do manuseio. 

O enfrentamento permite ao docente entender que “não convém que sejamos detentores do 

saber” (MORAN, 2007, p.47). 

Por isso torna-se interessante que os conteúdos sejam trabalhados sob a forma de 

projetos. Percebemos que no ensino fundamental, notadamente nos anos iniciais, os 

conteúdos eram trabalhados sob a forma de projeto, juntamente com o laptop, 

independente de internet. Nos anos finais do ensino fundamental, verificamos que alguns 

professores trabalhavam com o equipamento, entre eles P1, que durante uma aula explicou 

que “o conteúdo é parte do projeto referente ao capítulo do livro, zona urbana e zona rural” 

(SA6). No entanto, o ensino médio utilizava pouco. A coordenação do projeto destacou 

que em algumas disciplinas, como Física, Matemática, não se permitia o uso off-line, 

porque no ensino médio os professores não trabalhavam com projetos da mesma forma que 

o ensino fundamental. 

Nas turmas observadas, quinto e sexto ano, notamos que os capítulos dos livros 

eram trabalhados sob a forma de projetos (SA5 e SA6). As professoras P1 e P10 

selecionavam os temas centrais dos capítulos, organizavam em subtemas, elaboravam o 

planejamento com objetivo, justificativa, metodologia, avaliação e socialização. Conforme 

o subtema, elas utilizavam duas ou mais aulas. Nas aulas observadas, segundo as 

professoras, a previsão de tempo para o desenvolvimento do projeto era de três semanas. 
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No quinto ano presenciamos duas aulas em que a professora aprofundava o tema estudado. 

Ela justificava que no decorrer do projeto percebeu a necessidade de aprofundar o tema a 

partir das observações sobre o desenvolvimento dos alunos (SA5). Isso sinalizava que as 

professoras procuravam, a seu modo, organizar a proposta de trabalho tendo o aluno como 

centro do processo de ensino e de aprendizagem.  E, nesse sentido, é certo que a 

incorporação da metodologia de projetos não se faria de um dia para outro, porque essa 

forma de organização da prática pedagógica veio questionar os professores sobre a 

organização do trabalho escolar, sobre as práticas convencionais e sobre a ênfase excessiva 

nos conteúdos desalinhados do contexto social. Isso deixava os docentes inseguros, porque 

estavam habituados, e transitavam com certa desenvoltura, no modelo que tinham 

aprendido em sua formação inicial. Nesse sentido, a escola precisava discutir os 

fundamentos e a concepção dos princípios orientadores para o uso pedagógico do laptop na 

educação escolar (MEC/SEED, 2007) bem como os textos e módulos vistos na Formação 

Brasil (BRASIL, 2009a). 

A incorporação das TIC à prática pedagógica exigia outra postura da equipe 

pedagógica para com os professores, sobretudo no que concerne ao acompanhamento das 

atividades. Apesar de afirmarem que davam suporte aos professores na organização das 

suas atividades pedagógicas, não constatamos a interlocução desses sujeitos no momento 

do planejamento e no acompanhamento da prática de sala de aula. Essa ação quase sempre 

estava sob a tutela da coordenação do Projeto UCA na escola. A respeito dessa condição, 

nossas observações revelaram que o uso do laptop estava condicionado à formação inicial. 

Como temos apontado, na formação inicial os professores não foram preparados para o uso 

das TIC, razão pela qual ficam vulneráveis à adoção de propostas mais arrojadas em 

relação ao que vivenciaram. Isso se manifestava no Colégio Dom Alano Marie Du Noday, 

quando os professores em sua maioria afirmaram utilizar o laptop como material 

pedagógico. Entretanto, o que vimos foram professores que no primeiro obstáculo 

retornavam às práticas convencionais, não utilizando o laptop. Além disso, observamos 

pouco envolvimento dos profissionais que atuam na equipe pedagógica.  

5.2.3 Recurso de pedagogia 

Quando indagados sobre o uso do laptop como material didático, os professores em 

sua maioria afirmaram utilizá-lo. Em nossas observações, vimos apenas P1 e P10 fazendo 
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(2003), Stager (1998) e Rutledge et al. (2007) quando mostram que essa situação pode ser 

causada pela pressão junto às escolas para que façam adesão aos projetos de integração dos 

computadores ao trabalho escolar. Na sala dos professores, era comum ouvir os motivos 

dessa resistência: o tamanho da tela, do teclado, a falta de domínio do programa Linux, 

acesso à internet inadequado, falta de espaço físico e salas sem climatização, entre outros. 

Essas razões são vistas por Martins (2007) como obstáculos materiais que vislumbravam 

receio e dificuldade dos professores em assumir que precisavam ser capacitados. É pela 

formação que poderão reconhecer que sabem pouco e perder o medo de manusear.  

A coordenação do projeto corrobora esse entendimento quando esclarece que “nas 

reuniões, cujo foco principal foi à utilização do laptop educacional no cotidiano escolar, 

percebeu-se a existência de professores resistentes à inserção do uso das tecnologias no 

planejamento semanal e em sala de aula” (CE).  

Em relação à utilização da TIC em situação anterior ao Projeto UCA, dos dez 

professores cinco responderam que já haviam trabalhado com laptops para auxiliar o 

ensino e a aprendizagem dos alunos e cinco informaram que não haviam trabalhado com 

tecnologias de informação e comunicação. P1 fez parte do grupo dos professores que 

tinham trabalhado antes com TIC, e P10 trabalhou no experimento do UCA. Anterior ao 

UCA, P10 não teve experiência.  

Nesse sentido, buscamos saber dos alunos quais os programas que eles conheciam e 

estavam utilizando, porque em nossas observações os professores constantemente ligavam 

o não-uso aos alunos. Em conversa informal com alunas do sexto ano, elas relataram que 

os programas do laptop que sabem usar são: “Metasys, que é aplicativo, o jogo Edusistem, 

artes, música, aprendizado infantil e ferramentas de aprendizagem matemática. O Tux 

Paint ajuda a esforçar mais nas artes, na pintura. Quanto mais você desenha, mais você 

desenvolve a sua imaginação.” Na escola não pode usar Orkut, nem Facebook. Uma das 

estudantes informou que tem Orkut, Facebook, Twitter e MSN. Usa-os em casa e há 

regras. As alunas falavam com desenvoltura e mostravam o que faziam no laptop, 

explicando como usavam e as dificuldades que tinham. Na observação em sala de aula, 

verificamos que elas estavam sempre atentas e auxiliavam os colegas que não conseguiam 

realizar as atividades. Destacamos que Metasys não é aplicativo; é versão do Linux para o 

laptop do UCA e contém um conjunto de aplicativos. Edusistem não é um jogo; são vários 

recursos. Aprendizado infantil não é recurso tecnológico. 
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A informação das alunas converge para a resposta da professora P10. Quando 

indagada sobre quais atividades mais utilizava, ela responde: “Ferramentas usadas na 

internet, Tux Paint, jogos interativos, editor de texto, Excel.” Nota-se que a professora e as 

alunas falam do Tux Paint.  Uma informação interessante que surge acerca das estratégias 

de comunicação pela internet é que as alunas mencionam o uso do Orkut, do Facebook, 

que, apesar de serem proibidos na escola, uma delas afirma ter Facebook, Twitter, MSN e 

que em sua casa há regras para acessar essas redes sociais. 

Se compararmos as respostas dos professores na tabela 6, notamos que, 

curiosamente, docentes que assumem realizar comunicação com os alunos através do 

laptop. Há docentes que mencionam uso do e-mail e de ambientes virtuais, sendo que as 

alunas não mencionam uso do e-mail. Podem ser utilizados outros recursos, mas não foi 

mencionado. Baseando-se em nossas verificações, não havia uso de recursos como 

Facebook, Twitter, MSN, blog ou outros. Em relação ao blog da escola, criado para inserir 

as atividades, verificamos a coordenação do Projeto UCA solicitando aos professores que 

utilizassem o laptop em sala de aula e que elaborassem relato da atividade para ser inserido 

no blog. Registramos que não constatamos uso de blogs nas atividades com laptop. Na 

sequência, apresentamos respostas do questionário dos professores sobre os recursos que 

mais utilizam em suas aulas.   

     Tabela 6 - Práticas mais frequentes nas aulas 

Recursos Total 
Processador de texto Word ou similar 8 
Planilha Excel ou similar 2 
Pesquisa na internet22 
E-mail 
Ambientes virtuais: Orkut, Yahoo etc. 
Softwares educacionais 
Outro 

9 
4 
2 
6 
1 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Para essa questão os professores marcaram mais de uma opção. Em relação à 

utilização do processador de texto Word ou similar, ela converge para as respostas da 

tabela 8, cuja opção com maior índice de resposta é a produção de textos que é feita no 

                                                           
22 Pesquisas na internet significam buscas com uso do Google ou outro recurso. Utilizamos essa 
terminologia, pois é a que alunos e professores se referem quando buscam informação na internet. 
Informalmente, diziam: o “Dr. Google”. 
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Word ou similar. Esse é um indicativo da dificuldade dos professores em romper com as 

atividades características de uma prática pedagógica convencional e com a cultura de que 

na escola tem que escrever. Permanece a cópia, que agora passa a ser feita no laptop. 

Conforme Valente (2007), os letramentos visual, digital, sonoro e informacional 

precisam ser incorporados ao cotidiano escolar quando se inserem as TIC. Não podemos 

permanecer com práticas do lápis e do papel diante do laptop que agrega recursos digitais. 

Além do que, os professores adquirem segurança à medida que for explorando as 

possibilidades de informar, comunicar e expressar tais como: o processador de texto, 

vídeo, blog, chat, internet, e-mail, fóruns, hipertexto, bate-papo, entre outros. A esse 

respeito o autor orienta que 

[...] o processo de ensino-aprendizagem deve incorporar cada vez mais o 
uso das tecnologias digitais para que os alunos e os educadores possam 
manipular e aprender a ler, escrever, e expressar-se usando essas novas 
modalidades e meios de comunicação, procurando atingir o nível de 
letramento (VALENTE, 2007, p.38).  

 
Sobre as atividades que eles realizam no cotidiano da sala de aula, dois professores 

afirmaram que utilizam ambientes virtuais - Orkut, Yahoo – e quatro utilizam e-mail. Essa 

informação diverge do que aponta as alunas do sexto ano, que enfatizam o uso em casa, 

pois na escola não era permitido. Elas confirmam a utilização da planilha Excel e dos 

softwares educacionais.  

No questionário dos alunos havia uma pergunta que indagava sobre as atividades 

que eles realizavam com laptop. Dois alunos marcaram duas opções. Nas duas aparece 

pesquisa para fazer trabalhos da escola. Dessas duas, em uma aparece desenhos e na outra 

acesso à web: “desenhos, pesquisa para fazer trabalhos da escola” (A23); “acesso à 

internet, pesquisa para fazer trabalhos da escola” (A7). 

Sete alunos marcaram três opções. Em todas é citado o acesso à internet. Apenas 

em uma não se refere a jogos. Em quatro aparece desenhos e em três respostas aparece 

pesquisa para fazer trabalhos da escola. 

 
Acesso à internet, jogos, pesquisa para fazer trabalhos da escola (A1). 

Acesso à internet, jogos, pesquisa para fazer trabalhos da escola (A5). 

Acesso à internet, pesquisa para fazer trabalhos da escola (A7). 

Acesso à internet, jogos, desenhos (A10). 
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Acesso à internet, jogos, desenhos (A24). 

Acesso à internet, jogos, desenhos (A39). 

Acesso à internet, jogos, desenhos (A40). 
 
Um aluno marca quatro opções (A25): acesso à internet, jogos, desenhos, pesquisa 

para fazer trabalhos da escola. 

Essas informações estão organizadas na tabela 7, que registra o número de 

respostas dos alunos acerca do que realizam com mais frequência no laptop. 

 Tabela 7 - O que se realiza com mais frequência nas aulas com laptop 

Atividades Total 
Acesso à internet 21                    
Jogos 9 
Desenhos 
Acessa blogs 
Troca mensagens via e-mail 
Pesquisa para fazer trabalhos na escola 
Comunica com alunos de outras escolas 
Vídeo com música 

20 
0 
0 

20 
0 
0 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Notamos predomínio do acesso à internet, seguido de pesquisas para fazer trabalho, 

desenhos e jogos. Relacionamos o uso para acesso à internet apontada pelos professores à 

pesquisa para fazer trabalhos da escola registrada pelos alunos. Essa situação é 

contraditória, pois a maior reclamação e dificuldade apontada pelos professores era a falta 

de estrutura da escola, principalmente a falta de internet, citada pelos professores do ensino 

médio como um dos motivos do não-uso do laptop. Outra situação contrária a esses dados 

são os apontamentos da direção e da coordenação, segundo os quais, os professores do 

ensino fundamental utilizavam no modo off-line devido a problemas de acesso à rede. Por 

outro lado, quanto à utilização de desenhos, as respostas convergem, pois, se não havia 

acesso à internet, os alunos utilizavam o laptop para desenhar e jogar.  

As informações dos estudantes indicam também que não havia acesso a blogs, troca 

de mensagens via e-mail, comunicação com alunos de outras escolas, tampouco acesso a 

vídeos com músicas. Os alunos confirmaram o que as duas alunas do sexto ano afirmaram: 

de que não havia acesso a sites, o que é contrário ao que revelam os professores P2 e P4 na 

tabela 6. Salientamos: ainda que os alunos não marcassem a utilização de vídeos com 

músicas, isso estava em consonância com a fala da professora que citou como dificuldade 
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o “controle aos alunos para não acessar sites avulsos ou ouvir músicas” (P1). Os estudos de 

Rockmam (2003) e Bianchi (2004) apontam a importância de o professor estar atento a 

essa questão. 

Sublinhamos que os conteúdos podem ser também desenvolvidos através de 

ferramentas como planilhas no Excel, gráficos, tabelas, operações, exploração dos jogos, 

assim como na língua portuguesa pode-se ampliar a concepção de leitura e assumir os 

letramentos digitais o que não significa é apenas copiar, ler textos impressos e/ou digitar. 

Acerca dessa situação, é preciso resgatar o que Almeida e Prado (2011) apontam: 

que no experimento, “os professores e alunos se adaptavam às propriedades e operações do 

laptop na medida em que descobriam as potencialidades de usar as novas interfaces, além 

dos aplicativos usuais disponíveis, e foram encorajados a trabalhar com tecnologias da 

Web 2.0” (ALMEIDA; PRADO, 2011, p. 43-44). 

Essas informações indicam o nível de conhecimento dos professores sobre a 

tecnologia. Compreendemos apropriação no sentido de tomar conhecimento, no caso das 

TIC, conhecer e incorporar os programas, aplicativos e recursos a fim de utilizá-los na 

prática pedagógica. Isso requer experimentação e exploração. Inicialmente é necessário 

identificar e reconhecer os softwares ou recursos, além de ferramentas e portais 

educacionais passíveis de serem utilizados. Notamos que os professores atrelam suas 

dificuldades relacionadas à formação inicial ao uso dos laptops. Percebe-se essa situação 

quando professores e alunos demonstram pouca ou nenhuma utilização dos blogs, vídeos 

com música, planilha Excel ou similar. Isso demonstra que a escola considera importante e 

privilegia a língua portuguesa e matemática do jeito convencional.  

Ao analisar as respostas do questionário dos professores sobre o que os alunos 

desenvolviam com auxílio do laptop (tabela 8), verificamos que elas endossam o que está 

na tabela 6, na qual se aponta que um dos recursos mais usados é o processador de textos 

ou similar. Destacamos que durante a pesquisa não verificamos o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, bem como não se viu a criação de jornais e histórias em 

quadrinhos, embora nas respostas ao questionário os professores afirmassem desenvolver 

essas atividades. Enfatizamos que, em relação aos projetos, apenas as professoras P1 e P10 

utilizavam essa metodologia. Quanto aos demais professores, o que pôde ser visto foi o uso 

do laptop para desenhar, para jogos e produção de texto. 
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Tabela 8 - Procedimentos dos alunos com auxílio do laptop 

Atividades Total 
Produção de textos 7 
Desenvolvimento de projetos 3 
Criação de página 
Resolução das tarefas de casa 
Interação com outras escolas 
Criação e/ou produção de jornais, histórias em quadrinhos e clipes 
Projetos interdisciplinares 

0 
4 
1 
5 
5 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Das professoras cujas práticas pedagógicas foram investigadas, P1 respondeu que 

trabalha com projetos interdisciplinares, resolução de tarefas e produção de textos. No 

entanto, em outra questão específica sobre projetos, ela não registra essa opção. Mas, em 

outras observações, verificamos P1 utilizando a metodologia de projetos. P10 registrou que 

trabalha com produção de textos, resolução de tarefas, criação e/ou produção de jornais, 

histórias em quadrinhos e clipes. Em sua resposta ela não registra que desenvolve projetos 

ou projetos interdisciplinares. Quando perguntada se trabalhava com a modalidade de 

projetos e em que disciplinas, P1 respondeu: “Projeto Conhecendo minha Cidade, Inglês, 

Português, Artes e projetos interdisciplinares.” E P10: “Sim! Ciências e Língua 

Portuguesa.” Analisando as observações feitas nas duas aulas, no quinto ano da professora 

P10, consideramos que o trabalho dela é estruturado na perspectiva da metodologia de 

projetos. Mas não vimos a criação ou produção de jornais e histórias. Fomos informados 

que ela trabalhava com essas atividades, mas não presenciamos a realização.  

Os cinco professores (P1, P2, P5, P7 e P9) que responderam trabalhar com projetos 

interdisciplinares atuavam no sexto ano. Apenas P1, cuja prática foi pesquisada, estava 

trabalhando com o laptop, com projetos e na perspectiva interdisciplinar. Não temos 

elementos para afirmar, mas acreditamos que P2, P7 e P9 responderam às perguntas 

considerando o que realizavam no experimento. No transcorrer da pesquisa, não 

verificamos P2, P7 e P9 desenvolvendo projetos interdisciplinares. Segundo as 

coordenadoras do UCA, em 2011 e 2012, anos em que foi realizada a pesquisa,  os 

docentes pouco utilizavam o laptop. 

De acordo com a tabela 8, nenhum dos dez professores assinalou a criação de 

página. Nas tabelas anteriores, constatamos o predomínio da produção de texto e resolução 

de tarefas com o laptop. Dessa forma, as atividades desenvolvidas com o uso do 
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computador não se diferenciam das que são feitas com auxílio do lápis e do papel. O 

computador era tratado como ferramenta ainda distante da concepção de elemento 

pedagógico. Predominava sua utilização como adorno às práticas convencionais. A 

concepção do computador como instrumento auxiliar foi recorrente entre os profissionais 

da escola: “O computador é uma excelente ferramenta” (P4); “quando o professor vai 

passar o conteúdo e usa o laptop como recurso adicional, observamos que a aprendizagem 

é muito maior do que sem o recurso” (DE). 

Isso nos remete ao PPP que preconiza a utilização das tecnologias existentes na 

escola. 

A unidade escolar possui equipamentos de tecnologias da comunicação e 
informação que vêm promovendo a evolução da aprendizagem através 
dos benefícios que a tecnologia tem gerado no trabalho pedagógico com 
o aluno, em atividades de programação de rotina e processo, de 
organização, registro, manipulação de informações com aplicativos, 
simulações de experimentos, relacionadas com as ciências naturais e 
sociais (TOCANTINS, 2011, p.35). 

 

No entanto, em nossas observações não constatamos a realização do que preconiza 

o projeto pedagógico da escola. A mudança acontece através da exploração das 

potencialidades das TIC. Para isso, as ferramentas de tecnologias da comunicação e 

informação precisam ser manuseadas. É necessário assumir que “inovação modifica as 

formas de atuação como resposta a mudanças nos alunos e implica uma organização 

diferente do trabalho, para a qual devem ser utilizados métodos mais eficazes” 

(HERNÁNDEZ et al., 2000, p.26). 

Considerando as respostas das tabelas 6 (recursos utilizados) e 8 (atividades que os 

alunos desenvolvem) do questionário dos professores e analisando as respostas, 

compreendemos que as informações convergem para as respostas dos docentes sobre em 

quais atividades utiliza-se o laptop, apresentadas na tabela 9 e que foram organizadas da 

seguinte forma: acompanhamento e avaliação (registro e publicação das avaliações dos 

alunos, registro e documentação das reuniões realizadas na escola e fora dela); organização 

do trabalho pedagógico (planejar e acompanhar a disciplina, participar do projeto 

pedagógico da escola); comunicação (comunicação com outros professores da escola, 

comunicação com professores de outras escolas, comunicação com os alunos, comunicação 

com os pais dos alunos, comunicação com o diretor, para que os alunos conheçam o plano 

da disciplina); estratégias pedagógicas (incentivar os alunos em seu processo de ensino e 

aprendizagem, apoio às atividades de sala de aula, inovação das práticas pedagógicas). 
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 Tabela 9 - Uso do laptop (professores) 

Atividades  Total  
Acompanhamento e avaliação 5 
Organização do trabalho pedagógico 10 
Comunicação 
Estratégias pedagógicas 

11 
22 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Não entendemos o motivo pelo qual a professora P1 não marcou o item 

“organização do trabalho pedagógico”, inserido na tabela acima. Em nossas observações, 

verificamos que ela trabalhava na perspectiva de projetos. Constantemente a 

encontrávamos procurando a equipe pedagógica e a coordenação do projeto a fim de 

discutir sobre o planejamento de suas atividades. No entanto, P1 registra que trabalha com 

projetos interdisciplinares. Em contrapartida, P2, que não respondeu à questão sobre uso 

do laptop como material pedagógico, registrou que trabalha com projetos e projetos 

interdisciplinares. 

Apesar de os docentes terem medo e das dificuldades apontadas para o não-uso do 

laptop, incluindo o domínio do programa Linux, apenas um professor não marcou a opção 

“como apoio às atividades de sala de aula”. Curiosamente, as opções mais destacadas 

foram apoio às atividades de sala de aula, incentivo aos alunos no processo de 

aprendizagem, planejamento, acompanhamento da disciplina e inovação nas práticas 

pedagógicas. Chama nossa atenção o fato de apenas quatro professores terem relacionado o 

uso do laptop à participação na construção do projeto pedagógico. Três professores 

assumem que utilizam para registro, acompanhamento e publicação das avaliações dos 

alunos. E um assume que utiliza para dar ciência do planejamento aos alunos. Constata-se 

que é um quantitativo pequeno, se consideramos que a escola assume os princípios da 

gestão democrática e participativa em seu PPP. No período em que estávamos no colégio 

não constatamos essas práticas. 

As respostas encontram respaldo nos seguintes problemas: estrutura, 

operacionalidade e apoios técnico-pedagógicos. Alguns docentes procuravam descobrir 

como mudar sua forma de atuação mesmo com as dificuldades existentes. “Os professores 

do ensino fundamental começaram a utilizar [o laptop] no modo off-line. Os do ensino 

médio falavam que sem a internet não teriam como utilizar” (DE). Havia a crença de que 
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os professores do ensino fundamental, em particular, dos anos iniciais, faziam uso corrente 

do laptop pela facilidade do conteúdo.  

 Três professores (P4, P8 e P2) assumem que utilizavam o laptop como meio de 

comunicação com outros professores da escola. Um utiliza o laptop como meio de 

comunicação entre professores de outras escolas (P8). Três para comunicação com os 

alunos: P4, P2 e P8. Um para se comunicar com pais dos alunos (P8) e dois para 

comunicar com o diretor da escola: P8 e P2. Mas, quando procuramos os professores 

solicitando permissão para observar aulas com a utilização do laptop, eles disseram que 

não estavam utilizando e não tinham previsão para uso. Durante o período de observação, 

não vimos esses professores utilizando o laptop no sexto ano.  

Constatamos que a comunicação entre professores, alunos, direção e equipe 

pedagógica, através de laptops, não acontecia, diferentemente do notebook doado pela 

Seduc-TO, por meio do qual docentes, alunos, direção e equipe pedagógica se 

comunicavam. Embora três professores tenham respondido que mantinham contato com os 

pais usando laptop, os próprios pais afirmaram que essa comunicação (com laptop) não 

ocorria. Segundo os pais, a comunicação entre o colégio e eles não foi modificada após a 

inserção do laptop. Não havia contato pais-escola e pais-professores por meio dos laptops. 

Isso nos leva a acreditar que o colégio não havia incorporado a interação entre 

pessoas que estão em espaços geográficos e culturais diferenciados, o que comprometia a 

possibilidade de interlocução entre direção, escola, equipe pedagógica e alunos. Essa 

interação cria redes de comunicação que faz emergir “situações inusitadas, com as quais 

educadores e estudantes poderão explorar diferentes alternativas de solução para um 

mesmo problema, abrindo novas perspectivas de análise e de construção do conhecimento” 

(MEC/SEED, 2007, p.13-14). As TIC nos proporcionam formas diferenciadas de 

comunicar, bem como a compreensão de que estamos constantemente em processo de 

comunicação. “Somos comunicativos por natureza e por necessidade, pois comunicar é ter 

o direito de pensar, de falar, de expor a opinião, de dizer a palavra” (TOSCHI, 2011, 

p.115). Necessitamos, pois, de assimilar as possibilidades contemporâneas de nos 

comunicar mediatizados pelas TIC. Sob essa perspectiva, 

cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as 
várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos. Mas 
também é importante que amplie, que aprenda a dominar as formas de 
comunicação interpessoal/grupal e as de comunicação audiovisual/ 
telemática (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2011, p. 32). 
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É preciso ainda reconhecer a quantidade de informações a que estamos expostos, o 

que nos obriga a filtrá-las. Caso contrário, corremos o risco de assumir posturas 

questionáveis à luz dos princípios éticos. Esse exercício de discernir o que é veiculado na 

rede é fundamental. Estamos assumindo que prática pedagógica propiciará aos alunos a 

emancipação. Daí a necessidade de que as informações obtidas sejam analisadas com o 

devido rigor crítico. Ao propor atividade de pesquisa, os professores devem esclarecer e 

orientar os alunos quanto aos critérios a ser seguidos na busca. Mesmo porque, “enquanto a 

informação significa produzir e distribuir mensagens, a comunicação supõe apropriação da 

mensagem, numa relação entre o emissor, a mensagem e a recepção e apropriação dessa 

mensagem pelo receptor” (TOSCHI, 2011, p.117). 

Professores e direção entenderam que o laptop proporciona mudança na prática 

pedagógica. Cita-se a contribuição desse tipo de computador na atividade de pesquisa. O 

diretor relata situação de pesquisa ligada à prática pedagógica no ensino médio. Segundo 

ele, “os alunos do ensino médio, segundo e terceiro anos, aprendem a maneira correta de 

pesquisar à medida que estão fazendo pesquisa com o professor na sala de aula. Com 

orientação do professor sabem a maneira correta de pesquisar” (DE). 

Os professores, quando questionados sobre o que mudou em sua prática pedagógica 

com a utilização do laptop, descrevem que esse procedimento “ajuda na orientação da 

pesquisa e elaboração dos trabalhos” (P5) e propicia “maior velocidade para a transmissão 

de conteúdo para os alunos” (P6) e “nas pesquisas” (P3). 

Dois docentes citam que a pesquisa como estratégia pedagógica pode ser mais 

elaborada. Reafirmamos que a informação obtida por meio dessa tecnologia é ponto de 

partida para a aprendizagem. Quando tratada com criticidade e criatividade, incentiva o 

aluno a investigar e a ser pesquisador daquilo que ouve, vê, obtém. Dessa forma, a 

pesquisa torna-se um meio de tecer a ação pedagógica através de elaboração própria. Os 

sujeitos envolvidos se expressam, criam, debatem sobre a informação, para refazer, rever 

caminhos de aprendizagem. Ou seja, “pesquisar é trabalhar com a dúvida que é o seu 

pressuposto básico. O erro e a incerteza é que gabaritam caminhos da investigação. Os 

conhecimentos são sempre provisórios, não há certezas permanentes” (CUNHA, 1977,     

p.83).  

No sexto ano, o trabalho com a pesquisa podia ser visto quando os estudantes 

procuravam os aplicativos, descobriam como utilizar os programas, os jogos e discutiam 



193 

 

com os colegas, trocavam ideias, refaziam a atividade, aperfeiçoavam o que consideravam 

que precisava ser melhorado. Esse procedimento ao mesmo tempo lhes permitia o 

conhecimento tecnológico e o aprimoramento do conteúdo em estudo, em que cada aluno 

realizava a sua atividade com os recursos que selecionava e ao final explicava para a turma 

como fora feito (SA6). No quinto ano percebemos atitudes semelhantes às dos alunos do 

sexto ano, porém os alunos buscavam informações no domínio Google da internet. Sobre 

isso, notamos a preocupação da professora, que a todo instante lembrava aos alunos o 

endereço que estava no quadro e o que haviam conversado em relação a sites na internet 

(SA5). 

A atitude demonstra zelo e preocupação com os riscos que a pesquisa, a busca na 

rede, acarreta, pois é preciso atenção redobrada com os alunos para saber os conteúdos e as 

páginas consultadas. Além disso, os alunos podem copiar conteúdos de diversos locais 

(ROCKMAM, 2003) sem filtrar, uma vez que são curiosos, podendo entrar em páginas de 

sites que veiculam conteúdos inapropriados e inadequados, chegando até a fazer download 

desses conteúdos. Daí a importância do acompanhamento do professor (ROCKMAM, 

2003; BIANCHI, 2004). 

As pesquisas exigem orientação adequada. O curso de formação proporciona aos 

professores acessar e fazer buscas no navegador Firefox e ferramenta de busca Google, que 

são os instrumentos digitais. A Formação Brasil (BRASIL, 2009a) aborda esses 

conhecimentos em seu primeiro módulo que assim está estruturado: 

Temática I - Conhecendo o Linux (sistema operacional, manipulação de arquivos, pastas e 

permissões no sistema) e o KOffice23 (conjunto de programas que permitem a criação de 

documentos textuais no KWord; planilhas eletrônicas no KSpread e apresentações digitais 

no KPresenter); 

Temática II - Ferramentas educacionais (navegador Firefox e busca Google); 

Temática III - Navegadores e busca (portais e ferramentas educacionais que podem ser 

utilizadas na criação de materiais didáticos ou em atividades práticas educacionais, tais 

                                                           
23 Os computadores UCA possuem um pacote de escritório, o KOffice, cujas principais ferramentas são 
KWord (editor de textos que permite a criação e edição de textos ilustrados ou não), KSpread (editor de 
planilha eletrônica que permite a tabulação de dados e cálculos sobre estes dados) e KPresenter (editor de 
apresentações digitais que dá suporte a criação de transparências digitais multimídia e efeitos de transição 
entre elas). 
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como Domínio Público, Portal do Professor, TV Escola, Ferramentas Tux, Squeak, Etoys e 

Logo).24 

 

5.2.4 Disciplinas com uso do laptop 

Para saber sobre o uso do laptop, indagamos aos alunos: “Em que disciplinas o 

laptop é mais utilizado?” Analisando as respostas, verificamos que entre os alunos do 

quinto ano (até A20) prevalece o uso em Língua Portuguesa e entre os do sexto ano (A21 

até A55) em Geografia. As respostas demonstram que as disciplinas com maior índice de 

utilização eram: Língua Portuguesa e Geografia. Isso corrobora as respostas do 

questionário dos professores, em que um dos recursos mais utilizado é o processador de 

texto Word ou similar (tabela 6). A atividade mais utilizada é a produção de texto (tabela 

8), além de confirmar nossas observações de que os professores que utilizavam o laptop 

eram P1 (professora de Geografia) e P10 (professora de Português). Registramos que 

quatro alunos marcam mais de uma disciplina: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (A1); 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (A5); 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes (A10); 

Língua Portuguesa, Matemática, Geografia (A25). 
 

Tabela 10 - Disciplinas em que mais se usa laptop 

Nome Total 
Língua Portuguesa 17 
Matemática  5 
Geografia 
História 
Ciências 
Artes 

34 
10 

4 
4 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Os professores assumem também que realizam projetos interdisciplinares e que o 

laptop é usado nesses projetos. Sendo assim, essa pode ser uma das possíveis justificativas 

                                                           

24 O Tux Math, Tux Paint, Typing, Squeak/Etoys e o Logo. Estes dois últimos são linguagens de 
programação que podem ser utilizados para criação de objetos educacionais ou em práticas de programação 
que poderão ser desenvolvidas pelos cursistas, dentro de uma perspectiva construcionista proposta por 
Seymour Papert (BRASIL, 2009a). 
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para os alunos terem marcado mais duas ou três disciplinas, além de Língua Portuguesa, 

além de os projetos se relacionarem a essas disciplinas. Dessas respostas, três são de alunos 

do quinto ano (A1, A5 e A10) e uma de aluno do sexto ano (A25). Isso ganha sentido se 

considerarmos que no ano anterior três alunos estavam no quarto ano e um no quinto. Os 

estudantes podem ter considerado o que vivenciaram no ano anterior. Contudo, em relação 

à disciplina de geografia, a resposta referia-se ao sexto ano. Destacamos ainda que o 

questionário aos alunos foi aplicado no final de março.  Em 2012, as aulas tiveram início 

em fevereiro. Novamente registramos que em nossas observações não encontramos 

elementos suficientes para afirmar que o projeto desenvolvido pelos professores tinha o 

caráter interdisciplinar como preconiza Prado (2005a, 2005b), Almeida (2002), visto que 

não se percebia a integração vertical, tampouco articulações horizontais nos projetos 

desenvolvidos pelas professoras P1 e P10. Acreditamos que essas duas docentes 

caminhavam no sentido de promover esse trabalho, apesar das dificuldades apontadas no 

decorrer deste estudo. Em relação aos demais professores, que afirmaram trabalhar com 

projetos interdisciplinares usando o laptop, insistimos que durante a pesquisa nenhum dos 

professores que participou do experimento e atuava no sexto ano utilizou o computador 

nessa turma. Após ter feito a coleta de dados em visita à escola em novembro de 2012, 

verificamos que P5 e P625 começaram a utilizar os laptops. Porém P6 foi transferido para 

outra escola, assim como P1. 

Podemos relacionar os apontamentos feitos pelo diretor, coordenadora e formadora 

do projeto de que nos anos iniciais do ensino fundamental há maior utilização do laptop. 

Concordamos com o diretor, quanto ele diz que a mudança de professor compromete o 

trabalho. No entanto, discordamos no que tange à falta de articulação entre os professores 

de um mesmo ano, pois no calendário escolar há previsão para esse momento, que é o 

planejamento. Mas isso pode não ocorrer.  

Além disso, previa-se o planejamento semanal e, apesar de a equipe pedagógica 

justificar a não-realização por causa da carga horária diferenciada dos professores, a 

colégio pode e deve fazer gestão em órgãos superiores para garantir esse momento. Mello 

(1998) analisa a autonomia conquistada pela escola relacionando-a ao aspecto financeiro e 

preconiza a existência de uma descrença nessa autonomia, em função de ela ser dependente 

da descentralização do sistema educacional. Segundo a autora, antes de validar o poder à 

                                                           
25 Professores novatos que não tinham um ano de exercício do magistério na escola. 



196 

 

escola, é preciso uma reformulação em determinados órgãos do sistema educacional e nas 

secretarias de Educação. 

Mas como a experiência de cada professor pode ajudar no desenvolvimento de uma 

turma de mesmo ano/série? A legislação garante esse espaço. Os professores, 

informalmente, fazem isso nos intervalos entre um horário e outro, durante o recreio, e nos 

minutos que antecedem ao início das aulas. Porém isso não é suficiente. Não é organizado, 

São situações esporádicas. Sabemos que, se houver otimização do tempo, isso é possível. 

Insistimos nessa questão, pois ela é fundamental para outro olhar acerca da inserção das 

TIC no cotidiano escolar. 

E como se dá o acompanhamento dessas atividades propostas pelos docentes e 

realizadas pelos alunos? Sobre essa temática, pesquisamos extratos textuais dos gestores e 

da coordenação do projeto na escola que apontam para o acompanhamento da coordenação 

das atividades dos professores e o dos alunos em sala de aula. Conforme gestores, “desde o 

planejamento, o professor é acompanhado pelo coordenador” (G3), “[o] acompanhamento 

[é] feito pelos coordenadores no planejamento dos professores na sala de aula (G4). 

Verificamos que no sexto ano a professora P1 recebia os alunos em sua mesa. Ela 

observava o que os estudantes estavam fazendo, incentivava a colaboração entre eles. No 

quinto ano, a professora P10 fazia o mesmo, com uma diferença: P10 ia de carteira em 

carteira, conversava e orientava o aluno dizendo em que ele poderia melhorar. As 

professoras informavam que precisavam do acompanhamento contínuo para as questões 

técnicas e acreditavam que a presença da coordenação UCA era muito importante. Apesar 

de os gestores afirmarem que davam assistência, os professores reclamavam da falta de 

apoio pedagógico e técnico em sala de aula. Observamos que a coordenação acreditava 

cumprir seu papel. E, assim como o aluno, o professor também deve se empenhar. Não 

podem ficar na dependência de um técnico ou da coordenação. Por isso existem o 

planejamento e reuniões para formação. Embora reconheçamos a necessidade do suporte e 

auxílio de um técnico. 

Devido à falta de técnicos para auxiliar nas tarefas, a coordenação do projeto 

tentava sanar essas questões. Isso tomava o tempo que poderia ser dedicado à sala de aula, 

onde os alunos têm auxílio dos monitores e ao final salvam numa pasta a atividade. Ao 

concluir a aula, os estudantes registram no caderno o número do Classmate (SA6). Os 

gestores, ao referir-se às atividades com o laptop em sala de aula, afirmam: “procuro estar 
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presente na aula até que todos os alunos iniciem a atividade” (G1) e “faço a minha parte, 

sempre dou minha colaboração ao professor na execução da tarefa solicitada” (G2). 

Esclarecemos que esses gestores são coordenadores do Projeto UCA. 

Os gestores informavam que davam “assistência no sentido técnico e/ou 

substituição do equipamento quando verificado algum problema” (G2) e “[eram] feitos 

ajustes para a melhoria e qualidade do ensino através do uso seguro das ferramentas” (G3). 

Entendemos que dessa forma mostrava-se que se cumpria o trabalho, apesar das queixas 

dos docentes. Segundo Moreira (2011), o professor, mediante o seu planejamento, 

agendava dia, horário, e a coordenação providenciava o recarregamento das baterias dos 

computadores, em torno de cinquenta, sessenta Classmate (informação verbal).26 Naquela 

ocasião a rede não tinha capacidade para atender a todos os laptops quando estavam 

ligados todos ao mesmo tempo. 

Quanto à previsão para uso, havia uma agenda que ficava na sala da coordenação 

do projeto. Os professores faziam a agenda para o dia e horário, para que a coordenação 

verificasse se todos os laptops estavam recarregados, se havia algum com defeito e que 

precisasse ser substituído, para registrar quais professores estavam utilizando, dar suporte e 

acompanhar a utilização dos computadores. Cada sala possuía um mapa de distribuição dos 

laptops, no qual consta a identificação da sala, turma, turno, número do armário, do 

Classmate e do carregador, nome e assinatura do aluno. Isso geralmente era feito no início 

do ano com o objetivo de registrar os laptops por aluno. Assim, os alunos saberiam qual 

laptop estava sob sua responsabilidade e que durante aquele ano suas atividades seriam 

realizadas nele. Esclarecemos que não presenciamos esse registro. Para utilização, os 

professores faziam  

reserva do laptop [na] coordenação do Projeto UCA para 
acompanhamento das atividades de estudo (pesquisas na internet, 
produção de textos); contam [contavam] com o apoio dos alunos 
monitores para a colocação dos laptops nos armários nos respectivos 
números e conexão para carregamento [recarregamento] da bateria e os 
professores são [eram] acompanhados pela coordenação UCA nos 
momentos de entrega e conexão dos laptops (G2). 

Os docentes contavam com alunos monitores para auxiliar a turma nas atividades 

com o manuseio do laptop. Entre as ações desses estudantes monitores está a contribuição 

                                                           
26 Informação fornecida por Moreira em Palmas,  2011. 
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com a inclusão digital dos colegas de turma por meio do uso do laptop. Na escola, em cada 

sala, havia três alunos monitores. Segundo França, Ramos e Borges (2011, p.103), o 

projeto de monitoria “permitiu influenciar diretamente nos aspectos relacionados à 

emancipação política e social dos alunos que participaram do processo”. A monitoria 

auxilia no processo ensino-aprendizagem, quando utilizada como procedimento 

pedagógico e demonstra ser útil “à medida que atende às dimensões política, técnica e 

humana da prática pedagógica” (CANDAU, 1986, p.12).  

Na tabela 9, um dos professores informa que utiliza o laptop para se comunicar 

com os pais. Pelas respostas dos pais, isso pouco acontece. Pois, segundo eles, a utilização 

do computador não alterou a comunicação com a escola. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, 1996) destaca a importância do aprofundamento do diálogo 

entre escola, família e sociedade: 

Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:   

...   

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 
Observamos que no decorrer da semana os professores encaminhavam à 

orientadora educacional os casos de alunos com problemas de comportamento, alunos com 

muitas faltas e aqueles com rendimento abaixo do necessário. Isso na ótica dos professores. 

Grande parte do tempo da orientadora era destinada ao atendimento a pais convocados (via 

telefone) para ajudar a solucionar questões disciplinares. Ela poderia fazer uso de outras 

atividades que poderiam ser uma forma de aplicar melhor os recursos tecnológicos 

disponíveis na escola, criando rede de comunicação com os pais e professores, pois 

o exercício da comunicação é marcado pelas condições sociais e culturais 
do receptor. Um bom comunicador deve levar em conta o universo 
cultural dos receptores. Isso é particularmente válido na comunicação que 
acontece nos processos educativos, especialmente nos escolares 
(TOSCHI, 2011, p.117). 

 

Sabemos que o telefone é também uma tecnologia. Porém não era a única existente 

na escola. A rotina semanal da orientadora resumia-se a atender alunos que infringiam as 
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normas da escola. Sobre essa situação, no PPP da escola localizamos referência ao 

conselho de classe participativo com representação dos pais.  

No conselho de classe traça [-se] o plano de ação com atividades para 
melhoria dos resultados das disciplinas que forem consideradas críticas, 
como também a elaboração de gráficos com rendimentos das turmas. É 
analisado [...] os motivos da insuficiência do rendimento escolar, 
apresentando sugestões, que serão trabalhados: reuniões com os pais, 
alunos, professores, conversa individual com o aluno e monitoramento 
dos mesmos pela Orientação Educacional (TOCANTINS, 2011, p.27) 

 

Existiam dia e horário para reunião de entrega de nota dos alunos aos pais. Até 

presenciamos uma dessas reuniões em maio de 2012. Acreditamos que a escola poderia 

explorar melhor esses encontros com uma conversa mais detalhada, na qual seriam 

apresentados os conteúdos trabalhados, a metodologia utilizada e a situação de cada aluno. 

Poderiam ser estabelecidos procedimentos para acompanhamento do aluno em seu 

processo de aprendizagem e isso inclui o uso das TIC. Ao contrário, o que vimos foi um 

apressamento, tanto dos pais quanto dos professores, em entregar os boletins com as notas 

para terminar a reunião. Não tivemos oportunidade de presenciar reunião do Conselho de 

Classe. O PPP prevê que sejam 

analisados os resultados educacionais com vistas à melhoria do ensino-
aprendizagem e, sobretudo, evidenciando a importância da participação 
da família no processo de formação pessoal e social, elaborando ações 
educacionais que serão implantadas no bimestre seguinte para a melhoria 
do ensino (TOCANTINS, 2011, p.27). 

 

Os pais apontavam aspectos relacionados ao trabalho dos professores. 

Saiu daquela coisa antiga. Saiu um pouco do quadro-negro. Aulas menos  
chatas. Saíram da mesmice. Algumas matérias/aulas são chatas. Com a  
mudança se tornou agradável. Quando implantou na escola, ela começa 
mudar o foco pelo crescimento intelectual. Com o computador muda, 
modifica um pouco, desenvolve mais o lado intelectual da criança (GF2). 
 

Às vezes para achar o que ela [aluna] está querendo ela tem que ler. Já, se 
fosse às atividades no livro... O professor passa um trabalho, esses 
meninos iam à internet, imprimiam, entregavam. O professor não pode 
aceitar trabalho impresso porque eles [alunos] não vão ler.  Eles têm que 
copiar. Eles vão à internet, pesquisam e depois copiam. Só ir lá e digitar 
está errado (GF3).  

 

Os pais reconheciam que a rotina de trabalho do professor era alterada e 

consideravam que as aulas antes dos laptops eram monótonas e chatas. Certamente os 



200 

 

filhos comentavam em casa sobre a rotina da sala de aula pré-laptop, porque tratava-se de  

prática pedagógica que provocava desinteresse e indisciplina. 

A visão sobre o trabalho em sala de aula relaciona-se ao modo como os trabalhos 

aconteciam, como afirmava GF3. Inferimos que provavelmente as produções dos alunos 

não eram lidas pelos professores. Nesse sentido, uma pesquisa precisa ser orientada, ter 

critérios e o papel do professor é ler e fazer a devolutiva para o aluno com as 

considerações.  

O problema da cópia não está no computador, mas na forma como a atividade era 

feita e como o professor verificava a aprendizagem do aluno. GF3 assume que os alunos 

têm que copiar. Essa resposta converge para o pensamento da professora P2 quando fala da 

permanência de “aulas expositivas conteudistas”, das aulas monótonas e chatas, como 

afirma GF2. O PPP da escola apresenta visão de que 

tanto no trabalho disciplinar quanto no interdisciplinar, a concepção 
metodológica norteadora do processo de ensino e aprendizagem foca a 
possibilidade de mudança do ensino transmissivo para o aprendizado 
participativo e contextualizado com a realidade. A equipe Dom Alano 
acredita em um processo crítico de construção do conhecimento 
implementado a partir de ações baseadas em pressupostos pedagógicos 
críticos, para viabilizar aos alunos o desenvolvimento de competências 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) relacionadas a determinadas 
bases tecnológicas, científicas e instrumentais, além das bases humanas e 
sociais (TOCANTINS, 2011, p.34, grifo nosso). 

 

Contrapondo à forma de pensar de GF3, que anteriormente afirmara a necessidade 

de o aluno copiar, comparara o uso do livro e do computador com destaque para este, que, 

em sua visão, sugere a busca por informação, a pedagogia com as TIC faz o aluno ler 

outras coisas, ampliar sua leitura, que na tela do computador não é a mesma que no livro. 

Essa situação é mais rica em comparação com a do livro, que possui a informação sobre 

determinado assunto e não tem a possibilidade de ampliação na mesma velocidade do 

laptop conectado à internet. 

Uma das características da utilização das TIC é a interatividade possibilitada pelo 

acesso à web. Nessa vertente a simulação de aspectos da realidade facilita o acesso à 

informação, comunicação, interação, armazenamento, organização e tratamento das 

informações no formato de texto, vídeo, tabela, gráfico, áudio e imagens, entre outros 

procedimentos. Essa estratégia permite a criação de atividades mais autênticas e 

condizentes com a realidade dos sujeitos envolvidos.    
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Convergindo com esse pensamento, um dos pais que participou do grupo focal 

reconheceu que houve crescimento e que sua filha foi estimulada a desenvolver o lado 

intelectual. “Muda, modifica um pouco. Acho que desenvolve mais o lado intelectual da 

criança” (GF2).   

Ressaltamos que a inserção do laptop no cotidiano escolar não soluciona os 

desafios do processo de ensino e aprendizagem.  Como o pai apontou, a tecnologia 

estimula a utilização porque pode ser relacionada à curiosidade, necessidade obrigação ou 

interesse originado pela sensação da novidade. Nessa vertente, concordamos com Borges 

(2009): o fator emocional é a base para apropriação e para integração das TIC. Para, além 

disso, enfatizamos que nossas observações apontaram a não-utilização do laptop pelos 

professores que participaram do experimento. Essa situação revela que, mesmo tendo sido 

efetivada a apropriação, os professores precisam retornar aos níveis anteriores, pois os 

fundamentos desses níveis ou etapas auxiliam e estimulam a ultrapassar os obstáculos que 

forem surgindo. Nesse sentido, o docente torna-se leitor de sua prática, avaliando seu 

trabalho. 

A gestora avaliava que o tempo interferia na realização das atividades. Por isso 

compreendia a necessidade de “mais tempo para os alunos realizarem as tarefas” (G2). 

Essa informação converge para o tempo de utilização semanal do laptop. Os professores 

P4, P5, P8 e P9 afirmavam utilizar menos de uma hora. P1, P6, P7 e P10 utilizavam de 

uma a duas horas; somente um utilizava mais de duas horas: P2. Vimos P1 e P10 

utilizando o laptop e localizamos o agendamento da utilização. Porém não vimos utilização 

do laptop pelos demais professores e não localizamos agendamento de uso. 

A escola vivenciou no experimento um tempo diferenciado que não teve 

continuidade, por falta de gestão e articulação com a Seduc-TO. A situação é complicada. 

Atualmente, a carga horária dos professores é dividida com aulas em duas e até três 

escolas. Isso os impede de se dedicar mais ao projeto e exigem-se constantes mudanças no 

horário semanal, de acordo com nossas observações. 

 

5.2.5 Aulas que os alunos mais gostam 

Procuramos saber dos alunos se gostavam mais das aulas com uso do laptop ou não. 

Em sua maioria responderam que gostam mais das aulas com o laptop. A pergunta foi a 



202 

 

seguinte: “Comparando as aulas que utiliza e as que não utilizam o laptop, qual das duas 

você gosta mais?” 

 Tabela 11 - Atividades didáticas 

Aulas que os alunos mais gostam Total 
Com o laptop 53 
Sem o laptop 1 
Todas 1 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.  

 

Tem-se a impressão de a indagação não ter sido compreendida. Numa releitura das 

respostas, observamos que alguns informaram o que faziam com o laptop. Outros citaram 

em que disciplina e outros o dia em que usavam. Dos 55 alunos, um respondeu que prefere 

aula que não utiliza o laptop, dois justificaram a resposta: “A com laptop porque é mais 

prático fazer as atividades” (A8); “A do laptop, pois é mais rápido” (A42). 

Um (A10) respondeu o que faz. Essa informação revela atividades que ele realiza, 

sendo que no questionário há uma pergunta sobre o assunto “jogo e desenho”. 

Um aluno respondeu: “Todas!” (A39). Isso nos sugere que ele gosta das aulas com 

e sem o laptop.  Embora existisse no questionário pergunta diferente sobre o assunto, sete 

alunos apontaram as disciplinas em que utilizam o computador,  

Língua Portuguesa e Matemática (A2); 
Geografia (A22); 
Matemática (A25); 
Ciências (A27); 
Português (A36); 
Português (46); 
Geografia (A51). 
 

Ficamos nos indagando sobre o significado dessas respostas. Então resolvemos 

conversar com os alunos, que revelaram ter considerado a utilização do laptop nos anos 

anteriores (quarto e quinto anos) para responder à questão. Portanto, eles utilizaram nas 

disciplinas acima, nos anos anteriores. Ao analisar as respostas sobre as disciplinas em que 

mais se utiliza o laptop, enxergamos a presença desses conteúdos. 

Nessa pergunta os alunos evidenciam também a praticidade, a rapidez para fazer as 

atividades (jogos e desenhos) com o uso do laptop. 
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5.2.6 Avaliação 

Os apontamentos relacionados aos procedimentos metodológicos, ao uso do laptop 

como recurso pedagógico, ao planejamento, à disciplina na qual mais se usa o computador, 

às aulas com mais interesse demonstram a importância e a necessidade da avaliação. Nesse 

sentido, quando professores e alunos apontam o quê e de que forma realizam as atividades 

com uso do laptop, eles avaliam de maneira informal o que fazem. Encontramos elementos 

que indicam o modo como o projeto era operacionalizado, os embates, as atividades mais 

utilizadas e o comprometimento das instâncias envolvidas. Na avaliação temos extratos 

textuais do grupo focal, das entrevistas e dos questionários. As respostas dos professores à 

pergunta “você avalia as atividades que os alunos fazem utilizando o laptop?” estão 

representadas a seguir. 

Tabela 12 - Verificação de desempenho dos alunos com laptop 

Avalia? Total 
Sim 9 
Não 1 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.  

 

Entendemos que os docentes avaliam. Na mesma pergunta, solicitamos que 

informassem quando avaliam. Obtivemos as seguintes respostas: 

diariamente registrando as notas por atividades (P1); 

na sequência das exposições orais, discussões em grupo, outras propostas 
de trabalhos, pesquisas, relatórios das práticas e provas (P2); 

quando eu passo o conteúdo do dia (P6); 

sempre que se usa o laptop é feita uma avaliação (P7). 

 
Aparecem respostas relacionadas à avaliação em seu aspecto quantitativo e 

qualitativo. E respostas que não acrescentam informação: as de P6 e P7. Percebe-se a 

dificuldade de lidar com o processo avaliativo, pois nove docentes responderam que 

avaliam e quatro respondem quando avaliam. Dos nove, cinco não responderam quando 

avaliam. Contribui com essa percepção o fato de 13 alunos não identificarem quando são 

avaliados.  

Duas alunas do sexto ano relataram que em 2009 e 2011 utilizaram bastante o 

computador. Uma afirmou que gostava mais dos anos anteriores, agora, já no sexto ano...   

Os pais orgulhosos anunciavam que antes os filhos “ligavam o computador, a gente falava: 
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‘Vai estragar’. Agora os filhos dizem: 'Eu sei, na escola já fiz isso” (GF4). Quanto à 

relação e comunicação da escola com os pais, eles anunciavam que 

não mudou nada (GF4).  

Não mudou nada, porque na hora que eu quero saber as coisas eu venho 
aqui mesmo. A comunicação continua do mesmo jeito que antes (GF3). 

O meu relacionamento com a escola, com os diretores, os professores, 
continua o mesmo. Só foi benéfico mesmo para o aluno em si (GF2). 

 
Consideramos as informações dos alunos e dos pais como avaliação. Nessa vertente 

temos o pai que relaciona o computador ao interesse do aluno. “Tendo uso da tecnologia, 

você busca informações. O aluno querendo estudar tem mais chance de ser alguém no 

futuro. Aqueles que querem!” (GF1). Isso confirma os estudos de Borges (2009) que 

apontam o nível emocional como a base para aprendizagem.  

Com relação ao papel do professor, o pai compreende que o espaço dele não será 

ocupado pela tecnologia. “O computador sozinho não resolve. O professor é essencial para 

auxiliar o uso da tecnologia. Sozinho não resolve, de maneira alguma” (GF1). Tal 

pensamento assemelha-se ao do professor, quando esse afirma que, “apesar da 

possibilidade tecnológica, o professor ainda é, sempre será peça fundamental” (P2).  

Acreditamos que professor e aluno são autores. Dão existência à prática 

pedagógica, que a princípio está no campo da intencionalidade. Nessa vertente insistimos 

na necessidade da reflexão sobre a interação desses sujeitos no espaço escolar. O professor 

teria  

[...] aquele papel de orientador das atividades do aluno, de consultor, de 
facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar para 
dinamizar a aprendizagem do aluno, de quem desempenhará o papel de 
quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos 
objetivos (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2011, p.142). 

 
Conforme o PPP, a função do professor é “estimular a integração dos alunos para 

que se aperfeiçoe o processo de socialização e de construção do saber” (TOCANTINS, 

2011, p.34). Perrenoud (1995) analisa que as avaliações acontecem constantemente no 

espaço escolar, que é, por definição, uma “máquina de avaliar”. Os juízos que se produzem 

não comprometem apenas o professor que os enuncia, mas a própria instituição em nome 

da qual ele julga (PERRENOUD, 1995, p.105). 

 Indagamos aos professores sobre de que maneira são avaliados os alunos. 
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 Tabela 13 – Formas de avaliação 

O que se utiliza para avaliar os alunos Total 
Prova 7 
Lista de exercícios 5 
Testes em aula 
Autoavaliação 
Trabalhos práticos 
Discussão em grupo 
Outras formas 

6 
2 
8 
6 
4 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Notamos que as atividades mais utilizadas são trabalhos práticos, provas, 

discussões em grupos e testes em aula. A autoavaliação era utilizada por dois professores: 

P6 e P8. Apenas três docentes não aplicavam provas: P5, P6 e P10. Dois afirmaram não 

realizar trabalhos práticos: P4 e P9. Quatro não realizam discussão em grupos: P1, P4, P6 e 

P7). Concluímos que predomina o uso de trabalhos práticos e provas.  

Levando-se em consideração que a atividade mais utilizada para avaliar os alunos 

são os trabalhos práticos, notamos convergência entre a resposta dos professores e a da 

mãe GF3, no grupo focal, ao dizer que os professores não devem aceitar trabalhos 

impressos, pois os alunos estavam acessando e imprimindo o trabalho sem ler. Entendemos 

a preocupação da mãe. Porém, compreendemos que a cópia pode ocorrer se o trabalho for 

impresso ou se for manuscrito. O importante é a forma como o trabalho é orientado e o 

tratamento dado a essa situação. Para sintetizar: 

• P5, P6 e P10 não usam prova para avaliar os alunos; 

• P1, P3, P5, P6 e P10 não usam lista de exercícios para avaliar os alunos; 

• P3, P5, P6 e P10 não usam testes em aula para avaliar os alunos; 

• P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 e P10 não usam autoavaliação para avaliar os alunos; 

• P4 e P9 não adotam trabalhos práticos para avaliar os alunos; 

• P1, P4, P6 e P7 não usam discussão em grupo para avaliar os alunos. 

 

Os docentes P1, P2, P8 e P9 marcaram outras formas de avaliar, porém não 

informaram quais. Destacamos que, das professoras cujas práticas foram observadas, P10 

não utiliza prova, nem utiliza lista de exercícios, tampouco autoavaliação. P1 não usa lista 

de exercícios, não usa autoavaliação e não adota discussão em grupo para avaliar os 
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alunos. As práticas avaliativas dessas professoras não estão muito alinhadas à avaliação 

formativa.  

Perguntamos aos alunos: “O professor avalia as atividades que você faz com o 

laptop? Se respondeu sim, assinale quando?” Dos 55 alunos, apenas um respondeu não. 

Tabela 14 – O docente analisa seu desempenho com o laptop? 

Resposta Total 
Sim 53                   
Não 2 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.  

 

Sobre quando avaliam as atividades, tivemos as seguintes respostas: vinte e três 

afirmaram que o professor avalia na hora, 12 que a avaliação ocorre depois. Dois 

estudantes responderam que não avalia. Tivemos 13 alunos que marcaram apenas sim. 

Depreende-se que esses 13 sabem que existe avaliação, mas não identificam quando ela 

acontece. Esse pode ser um indício de que as avaliações com o uso do laptop não são 

claras. Esses dados convergem para as respostas da tabela 12, quando os professores em 

sua maioria responderam que avaliam, e da tabela 13, que informa o que os docentes 

utilizam para avaliar os alunos. Há preponderância de trabalhos práticos, prova, discussão 

em grupos e testes em aula. As informações sugerem que na ótica dos alunos avaliação é 

nota. 

Tendo em conta a utilização do laptop em sala de aula e as tarefas realizadas, 

indagamos aos estudantes: “Quando o professor avalia?” As respostas são apresentadas na 

tabela 15. 

            Tabela 15 - Quando o professor avalia as atividades? 

Respostas Total 
Avalia na hora 23 
Avalia depois da aula 
Avalia na hora e avalia depois da aula 
Não avalia 
Não respondeu quando avalia 

12 
5 
2 

13 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.  

 

Novamente os alunos deixaram transparecer que sabem que são avaliados, mas não 

entendem a forma como isso acontece. Possivelmente eles não têm noção dos critérios. 
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Dois alunos afirmaram não haver avaliação. Se observarmos o quantitativo de alunos que 

respondeu que avaliação é feita na hora e as outras opções, constataremos que o somatório 

das outras opções é maior. Esse é um indicativo de que os professores têm dificuldade em 

lidar com o processo avaliativo, pois temos alunos que informam serem avaliados depois 

da utilização do laptop. Outros não responderam quando ocorre a avaliação e ainda dois 

afirmam não ser avaliados.  

Contrariando a perspectiva de avaliação participativa, notamos uma preocupação 

em cumprir com as metas estabelecidas pela Seduc-TO. No caso do ensino médio, todas as 

ações eram voltadas para o vestibular. Havia o dia do simulado. Os professores 

encaminhavam as questões. A tarefa de digitar e organizar as provas para esse simulado 

estava sob responsabilidade da coordenação do Projeto UCA na escola. Curiosamente, isso 

não era feito pelas coordenadoras de área. Às duas coordenadoras do UCA era delegada a 

incumbência de realizar atividades que a nosso ver era também de competência da 

coordenação de área. Elas não podiam e não tinham tempo para acompanhar as atividades 

dos professores com o laptop.  No que concerne a essa temática, a formadora faz uma 

análise do projeto desde o experimento. 

A escola também tem uma identidade que é tri; não é uma. Isso tudo 
mexe com a escola, com o professor, com a gestão. Eu entendo que tudo 
isso é uma das situações que a escola vivenciou e vive e que causa 
impacto lá na motivação do professor, nessa sensação de bem-estar dele 
vendo o que nós tínhamos no começo, a esperança de fazer algo que 
ninguém fazia para hoje, que é um momento bastante delicado, que é o 
final do Projeto UCA (FE, entrevista em agosto de 2012). 

 
Mais uma vez aparece a gestão participativa no papel de cada instância e na 

repercussão que isso causa na escola e na sala de aula. Essas constatações por ela feitas 

demonstravam a fragilidade de efetivar o que era previsto no PPP, diante das barreiras 

provocadas pelas mudanças de governo, na Seduc-TO e na escola. Observamos como as 

relações de poder podem obstruir processos em andamento, experiências de sucesso. Ela 

relata a existência de entraves. 

Nós de pessoal, de recursos que não são suficientes para demanda e o 
volume de situações que a escola tem. A escola vive um momento de 
crise. O Dom Alano, por exemplo, ela é três em um. Ela tem três turnos. 
Ela tem grupo de alunos pela manhã que é muito diferente do grupo de 
alunos da tarde que é diferente do grupo da noite (FE, entrevista em 
agosto de 2012). 
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As práticas pedagógicas observadas no quinto e no sexto ano resultaram num total 

de seis aulas. Nossa intenção era observar as aulas de todos os professores do sexto ano – 

eles utilizando o laptop. Entretanto essa não era a realidade vivenciada pelo colégio no 

segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012, ocasião em que decidimos 

observar o que fosse possível com receio de comprometer os resultados deste estudo. 

Procuramos analisar o que registramos no diário de campo com o olhar de pesquisador que 

procura nos dados, que consegue as respostas, que procura. 

As práticas pedagógicas revelaram que no sexto ano apenas a professora P1 

utilizava o laptop em sala de aula, que a concepção de planejamento da escola estava 

assentada no cumprimento de tarefas e normas.  

As professoras P1 e P10 esforçavam-se para mudança rumo à prática reflexiva. A 

escola precisava reconhecer que, além do livro didático e do professor, existia um laptop 

nas mãos de cada aluno e que ele agrega dispositivos e programas mais sofisticados e mais 

atraentes que precisam e podem ser explorados. 

Apesar de os professores informarem a adoção de projetos interdisciplinares, 

insistimos que, no período em que realizamos a pesquisa, constatamos somente P1 e P10 

trabalhando com essa metodologia. Outro aspecto é o uso do laptop como material 

pedagógico. Embora os dez docentes afirmassem proceder dessa forma, havia resistência à 

utilização do laptop como material pedagógico.  

Os alunos gostavam mais das aulas com os laptops. Os pais reconheciam que o uso 

dos aparelhos propiciava desenvoltura aos filhos. Geografia, Língua Portuguesa e História 

eram as disciplinas em que o computador era mais requisitado. 

A avaliação estava calcada em procedimentos contrários à prática formativa com 

preponderância de trabalhos práticos, prova, discussão em grupos e testes em aula. Para os 

alunos, avaliação tinha o entendimento de nota. Sabiam que existia a avaliação, porém não 

sabiam informar como ela acontecia. As respostas dos professores sobre quando avaliam as 

atividades com uso do laptop demonstram que, assim como o aluno, os docentes entendiam 

avaliação como nota. O aluno não era o centro do processo de ensino e aprendizagem.  

Os programas mais utilizados eram o editor de texto e os softwares. As informações 

dos alunos indicam que não havia acesso a blogs, troca de mensagens via e-mail, 

comunicação com alunos de outras escolas, tampouco acesso a vídeos com músicas. Os 
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dados sobre a prática pedagógica apontaram que os alunos utilizavam o laptop para acessar 

a internet, fazer desenhos, jogos, e para fazer trabalhos e pesquisa. 

5.3 A CATEGORIA INDÍCIOS DE MUDANÇA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Essa categoria foi criada com o objetivo de analisar as práticas observadas, 

considerando que as mudanças necessárias à prática pedagógica devem estar 

fundamentadas na cultura contemporânea, notadamente pela incorporação das tecnologias 

de informação e comunicação. 

Figura 16 - Ensino e aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: elaborada por Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva. 

 

Para essa categoria selecionamos extratos textuais das entrevistas, do diário de 

campo, grupo focal e respostas dos questionários. É preciso registrar que, apesar de termos 

apontado um cenário pouco alvissareiro, localizamos algumas situações que nos provocam 

a questionar se não seriam indícios de mudança. Nossas expectativas eram de outra 

situação, mas não podemos ser tão pessimistas a ponto de assumir a inexistência de 
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professores que conseguem contrariar a lógica do tempo político que interfere de modo 

contundente na compreensão e consequentemente na implementação do projeto. 

O novo gera um fascínio. Ninguém fez isso. Eu quero fazer parte desse 
novo, dessa coisa nova. Algo que ninguém fez ainda pode ter a 
possibilidade da inovação. Eu acredito que no experimento a gente 
vivenciou. Só que, quando você começa viver o experimento, você está 
testando coisas que também vão frustrando (FE, entrevista em agosto de 
2012). 

 

5.3.1 Novas formas de aprender 

Na tentativa de encontrar práticas pedagógicas condizentes com os objetivos 

expressos pelo Projeto UCA, nos detivemos meticulosamente a analisar as informações e 

localizamos alguns achados. Deparamos com duas professoras que tinham prática 

diferenciada, se comparadas aos outros: P1 e P10. Isso nos revelou que na escola tínhamos 

grupos de professores em diferentes estágios de trabalho com o laptop em sala de aula.  

Trata-se de um indicativo do nível de conhecimento das TIC.  Mesmo não tendo visto o 

uso do laptop educacional nas aulas de todos os professores das turmas pesquisadas, 

cremos que, ainda que singela, a prática de uso do laptop acontecia. 

As práticas inovadoras surgem sustentadas pelo manuseio que demanda 

apropriação e por sua vez gera novas práticas. Sandholtz, Ringstaff, Dwyer (1997), Borges 

(2009) e LLTF (2004) asseveram que as mudanças causadas pelo manuseio e trabalho 

constante com o laptop dependem do apoio das instâncias responsáveis pela educação, 

desde o mais alto nível até os responsáveis pelas escolas, cuja tarefa é motivar os 

professores para os desafios que surgem. Cunningham et al. (2003) e FCPS (2004) 

enfatizam que quanto mais os professores trabalham com os laptops e com a informação 

melhores se tornam as ações voltadas para a prática pedagógica, tais como planejamento 

das aulas, a avaliação e a comunicação com os pais, além da formação e desenvolvimento 

profissional.  

Sob essa ótica encontramos ações ricas e que passam despercebidas pelo coletivo 

da escola. Ingenuamente são consideradas corriqueiras. Compreendíamos que havia uma 

maneira nova de aprender apontada pelos pais, quando comparavam e distinguiam a 

diferença entre o manuseio do laptop e do livro. “No computador você está olhando, 

descobrindo. Vou ler mais para descobrir o que é para passar para o outro. E o livro não” 

(GF4). Ou então o crescimento e desenvolvimento da autonomia. “Eles não dependem 
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tanto dos outros. Se sentem mais autônomos. Resolvem sozinhos. Têm aonde recorrer sem 

ficar procurando por pai, mãe, outras pessoas” (GF1). “Os meninos não estão dependendo 

mais da gente” (GF2). À sua maneira, os pais revelavam o valor e abrangência de uma 

pesquisa. “Às vezes uma pesquisa se torna a mesma, mas para eles é diferente, é novidade” 

(GF1). Nas respostas dos pais enxergamos o que víamos em nossas observações. Os alunos 

se envolviam com as atividades.  

Presenciamos estudantes fazendo uso de outro recurso no computador senão o 

proposto pelo professor. Para isso, eles realizavam o mais rápido possível o que era 

proposto pelas professoras. Assumimos que esses são indicativos de que o aluno pode 

“desenvolver um roteiro diferenciado em relação ao que aprende”, neste caso ele se “torna 

sujeito de sua aprendizagem” (REY, 2006, p. 40). Portanto, quando o aluno é capaz de se 

posicionar em relação a um tema, conteúdo ou atividade e realiza reflexão sobre sua 

aprendizagem, ele “gera sentidos subjetivos sobre o que aprende” (REY, 2006, p.40). 

Ressaltamos que “passamos muito rapidamente do livro para a televisão, o vídeo e destes 

para o computador e a internet, sem aprender e explorar todas as possibilidades de cada 

meio” (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2011, p.32). 

Localizamos expressões dos pais que demonstram preocupação em abandonar o 

que é conhecido e seguro para assumir o que para eles ainda é duvidoso. Essa tensão é 

vista quando os pais apresentam o conflito entre assumir as TIC, mas continuar com as 

práticas costumeiras. “Quando você está escrevendo está lendo, está entendendo o 

trabalho, está fazendo o estudo. Na frente da tela, mas copiando” (GF4). Essa visão pode 

ser vista nos apontamentos de Almeida e Valente (2011) quando relatam que a utilização 

dos laptops no espaço escolar tem se restringido ao “acesso imediato à informação 

basicamente substituindo as fontes de informação, como o livro; para a produção de texto, 

em grande parte, substituindo o lápis e papel; e para armazenar informação, como 

repositório de informação digital, substituindo os fichários” (ALMEIDA; VALENTE, 

2011, p.72). 

Contudo, apesar dessa preocupação dos pais que também é dos professores, porque 

eles se veem diante de uma situação que não vivenciaram em seu processo de 

escolarização, os alunos encaram com naturalidade o uso do laptop. Os pais reconhecem: 

“é uma maneira de a criança evoluir, desenvolver mais o seu aprendizado” (GF2); “antes 

mexiam com certo receio, agora já estão ensinando” (GF3).  
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Recorremos às observações feitas nas salas de aula para exemplificar o que 

apontamos. A turma do sexto ano era composta por quarenta alunos, com idade entre 11 e 

12 anos. Durante observação de uma aula, a professora informou que o objetivo da aula era 

fixar o conteúdo da aula anterior. Lembrou aos alunos que o estudo daquele tema era um 

conjunto de três aulas tratando dos setores primário, secundário e terciário. Os estudantes 

tinham visto isso no primeiro conteúdo relativo à zona rural. Dando início à aula, primeiro 

explicou-se sobre os problemas da zona urbana. A docente revelou ainda que a primeira 

aula foi em outra sala porque os computadores estavam descarregados e a coordenação do 

projeto os auxiliou. 

A professora P1 explicou que para cada conteúdo ela dá um comando e uma 

atividade. Para o tema zona rural, os alunos trabalharam com desenho. Com a zona urbana 

foi trabalhado o Tux Paint. Ao final do estudo sobre zonas rural e urbana, eles construíram 

um texto, com o apoio do programa KWord. Fez-se uma discussão em círculo, na qual 

todos os alunos apresentaram suas produções. A turma foi organizada em círculo, os 

alunos apresentavam os trabalhos e explicavam o que tinham feito, as dificuldades que 

surgiram, como resolveram e o que haviam aprendido. Eles relacionavam as atividades aos 

recursos explorados com o laptop. Cada estudante explicava e demonstrava o que havia 

entendido sobre o assunto. Não havia medo. Todos falavam sobre sua produção, 

respondiam às perguntas feitas pelos colegas. À medida que apresentavam, iam colocando 

os desenhos e os textos num cordão, de forma que ao final havia um varal com as 

produções da turma.  

Durante as apresentações era comum ouvir os relatos dos alunos, de terem sido 

auxiliados pelo monitor da turma, pelos “colegas que sabiam mais”. Notamos que eles iam 

até a carteira dos colegas, que prontamente ajudavam. Entre eles não havia medo de dizer o 

que não sabiam. Uma característica dessa turma é que eles não desistiam. Enquanto não 

conseguiam, não abandonavam a tarefa.  

A professora P1 nos informou que o Classmate contribui muito. Os alunos se 

envolveram mais, socializaram, ficaram mais relaxados e com mais interesse. Enquanto os 

estudantes trabalhavam em suas carteiras, a professora atendia em sua mesa. A todo 

instante eles iam a sua procura.  Mostravam o que tinham feito. Por sua vez, a professora 

sugeria que acrescentassem algum detalhe. Informava o caminho que deveriam seguir. Nas 

conversas entre alunos e professora percebíamos princípios da avaliação formativa, quando 
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ela dizia: “Pode ficar melhor,” ou “vamos lá! Tenta fazer de novo!” Acontecia de algum 

aluno dizer que não conseguia.  Ela o chamava em sua mesa e conversava com calma. Ao 

final, solicitava que pedisse ajuda ao colega que tivesse concluído. Todos queriam ajudar. 

Normalmente, os alunos têm receio de mostrar a atividade para o professor como também 

para os colegas, principalmente quando acham que não está bom. No entanto, isso não 

acontecia quando estavam com o laptop. Numa das aulas, a professora conversava com o 

Tales27 mostrando no laptop, o que precisava ser feito ou refeito. Observamos o seguinte 

dialogo, entre Tales (A) e P1 (P): 

P - Você não vai fazer o viaduto não? 

A – Não! 

P - Ninguém fez o viaduto? 

P - Viaduto é uma pista. Você pode criar uma pista. No Tux Paint você pode  

      fazer.Veja só aqui embaixo (apontando para o desenho na tela do laptop). 

                  Pode passar carro também. Pensa aí. Como é que faz um viaduto? Pede  

                  auxílio. Sabe quem fez e pode te ensinar, a Margarida. Ela foi tomar água. 

            A - A Margarida? 

            P - É, ela sabe. Pede para ela lhe ajudar. Vai ficar legal com o viaduto. 

 
 Analisando a situação, observamos mudança quanto à forma de a professora P1 

desenvolver seu trabalho. Ela se colocava em atitude de escuta, ouvia o que o aluno tinha a 

dizer. Normalmente, o professor dá comando de uma tarefa e aguarda o resultado. Não há 

espaço para troca de informações no percurso de desenvolvimento da tarefa. Notamos 

atitude de colaboração quando a professora indica uma aluna que pode auxiliá-lo. Atitude 

essa que demonstra reconhecimento com o saber do outro. Acreditamos que esse é o 

caminho para o trabalho que coloca o aluno como centro do processo de ensino e  

aprendizagem.   

 Ao final da conversa, a professora destacou que, quando trabalham com o 

computador, os alunos aceitam e buscam a ideia do outro. Isso pôde ser visto durante as 

aulas. Com a tela do Tux Paint aberta, os alunos exploravam as ferramentas educacionais 

disponíveis no laptop (SA6). Constantemente os alunos mostravam o que faziam para os 

                                                           
27 Todos os nomes dos alunos são fictícios. 
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colegas. Era comum ouvir: “Olha o meu!”; “Eu fiz assim!”; “Como você consegue fazer 

isso?” “Você pode me ensinar? Quero aprender.” 

Contudo, a professora P1 considerava um desafio. Nem todos estavam preparados. 

Quando chegou a docente chegou à escola, trabalhava no laboratório.28 Tinha medo de 

levar os laptops para a sala de aula, principalmente pela quantidade de alunos. Nessa 

mesma aula observamos um aluno concentrado. Parecia num outro mundo. Decidi 

conversar com ele.  

Perguntei: “O que vai fazer?” Ele respondeu: “Vou colorir.” E explicou: “É porque 

o meu carro saiu preto.” Perguntei: “Como você faz?” Mostrando no computador, ele 

disse: “Eu venho aqui embaixo e faço ficar claro.” Perguntei:  “Como você aprendeu?” Ele 

respondeu:  “O James me ensinou.” 

            As aulas observadas no sexto ano foram no modo off-line e no quinto ano com a 

utilização da internet. Presenciamos a realização de atividades off-line, produção de texto, 

desenhos com o Tux Paint.  

A turma do quinto ano era formada por 29 alunos, com idade entre 10 e 11 anos. 

Eles eram mais tranquilos que os do sexto ano. Os alunos do sexto ano eram mais ansiosos. 

Queriam fazer tudo ao mesmo tempo.  A professora P10 iniciou a aula colocando no 

quadro o conteúdo: Ciências, o tema: tipos de poluição (sonora, ar, água, solo). Ao centro 

do quadro havia a palavra pesquisar e o endereço de busca do Google. Ela informou que 

era continuidade da aula anterior, pois notou que os alunos tinham necessidade disso. 

Constava também o objetivo da pesquisa: ampliar os conhecimentos sobre poluição. 

Na sequência, P10 orientou como seria realizada a pesquisa. Os alunos deveriam 

buscar no endereço informado cada tipo de poluição, ler a informação em seguida usando o 

editor de texto, escrever sobre cada assunto pesquisado. A cada item realizado, salvar em 

um arquivo. Observamos que os alunos pesquisavam, faziam buscas e usavam o KWord 

para registrar o que descobriram e haviam entendido. Mas não era permitido fazer cópia do 

texto da internet. Eles tinham de elaborar um texto com suas palavras, informando o que 

tinham aprendido. 

                                                           
28 Na ocasião havia uma funcionária que dava assistência,  além da coordenadora do projeto. O espaço físico 
existia. 
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As crianças, desde o ensino fundamental, estão aprendendo a utilizar o 
laptop, os softwares educacionais que os professores trabalham 
constantemente. Ao final do ensino médio, essas crianças que foram 
trabalhando ao longo do tempo, vão ter um grande desenvolvimento na 
aprendizagem. Isso vai fazer um diferencial muito grande (DE entrevista 
em junho de 2012). 

 
 Durante essa atividade, a professora P10 circulava pela sala, ia de carteira em 

carteira, questionava sobre o que o/a aluno/a estava fazendo. A situação assemelhava-se a 

um encontro entre duas pessoas que conversavam sobre um assunto com naturalidade, 

expressando pontos de vista. As conversas eram diferenciadas no sentido de que alguns 

alunos demonstravam facilidade em dissertar e emitir opinião e outros não. A esses últimos 

era dedicado maior atenção, tanto da parte da professora quanto dos colegas. Em alguns 

momentos ela solicitava a um/a aluno/a que auxiliasse e acompanhasse o colega com 

dificuldade. Os alunos buscavam, selecionavam os textos, socializavam com os colegas as 

informações encontradas. Abriam os links conforme o texto sugere (SA5). 

Nessa turma o ruído que se ouvia era dos dedos no teclado, som de algum link. Os 

alunos buscavam os endereços que os textos sugeriam. Os estudantes exploravam os 

programas do laptop para inserir imagens e figuras no texto que elaboravam. Depois de 

certo tempo, verificamos Rafael utilizando o áudio e a câmara do laptop. Antes de elaborar 

seu texto, gravou sua fala e organizou um pequeno vídeo. Tomaz disse à professora P10: 

“Olha só, abre imagem!”. P10 se dirigiu a sua carteira e lhe explicou mostrando no laptop: 

“Você selecionou só imagem.” A docente orientou os alunos e falou que podiam selecionar 

imagem, salvar e ilustrar o texto. Ao saber disso, imediatamente Camila pergunta ao 

Tomaz sobre como fazer isso (SA5). 

Tomaz tratou de divulgar que estava trabalhando com imagens sobre poluição. Os 

outros quiseram aprender e foram à sua carteira. Não demorou muito tempo toda a turma 

sabia inserir imagens no texto. Caio relatou à professora P10 que o colega ao lado só abre 

imagens. A docente explicou que a criatividade é de cada um. Então Tomaz argumentou 

para ter cuidado. Ia ficar pesado. O Classmate não suporta. Rafael disse: “Não é pesado. A 

imagem deixa o computador lento.” 

O assunto tornou-se palco das atenções novamente quando Joaquim disse: “Posso 

inserir fotografia?” Rafael respondeu: “Pode!”.  Joaquim começou a organizar seu texto 

inserindo fotos. Depois de certo tempo, ele revelou: “Não vou colocar foto. Dá muito 
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trabalho”. Rafael disse: “É muito fácil. É só copiar e colar”, mostrou no laptop. Joaquim 

disse: “Oh! Eu gastei um tempão e o computador travou.” Rafael entrou na conversa e 

acrescentou: “Eu disse que o Classmate não suporta.” 

Essas situações são provocadoras. Os alunos são rápidos e não conseguimos 

acompanhar a lógica deles. Parece que eles estavam numa sintonia e a pesquisadora em 

outra. Isso nos fez compreender a complexidade do trabalho dos professores, pois, só numa 

tarde, eles têm cinco horários de aula. É necessário haver uma política de valorização desse 

trabalho para que os professores se sintam motivados. 

Chamou-nos atenção André, que ficava muito concentrado. Ele sentava na fila 

próxima à porta da sala, na última carteira.  Passamos a observá-lo. O aluno trabalhava 

com o laptop e com um texto impresso (uma história em quadrinhos). O assunto era 

poluição. Ele lia os textos na tela do computador e tentava relacionar com a história em 

quadrinhos. Após algum tempo, André estava tentando elaborar o seu texto no formato de 

história em quadrinhos no computador. Não sei se ele conseguiu concluir, porque a aula 

encerrou antes de ele apresentar. Ele era um dos monitores dessa turma. 

Ao concluir a tarefa, havia a socialização, com as apresentações. Cada aluno/a 

explicava sua atividade para a turma. Tanto a professora quanto os alunos faziam 

questionamentos para quem estava expondo a tarefa. Isso acontecia como se fosse uma 

conversa, aliás, bastante animada, a ponto de esquecerem o tempo. Todos faziam questão 

de apresentar sua produção. Nesse dia Violeta se dirigiu à professora e afirmou: 

“Professora existem outros tipos de poluição que não estão listados no quadro.” A 

professora explica que há outras formas de poluição. E pede a ela que socialize a 

informação. Ela se sentiu importante. Vitor comunica à professora que a “guerra provoca 

poluição e apresenta aos colegas as suas descobertas. Ele relaciona a guerra à poluição 

sonora, do ar, etc.” (SA5).  Por fim, Rafael fala à professora que tem aluno que não sabe e 

auxilia o colega dizendo: “Vá até arquivo”, mostrando na tela do computador, “e clica 

salvar e pronto”. 

Na sala detectamos grupos de alunos mais rápidos, que saiam da carteira e 

auxiliavam os colegas. Um grupo de alunos disse à professora: “Queremos ler mais sobre o 

assunto. Não vai dar tempo”. A observação feita no quinto ano demonstrou que “eles 

aprendem a utilizar o laptop para navegar na internet. Vamos  observando que ao longo dos 

anos esse reflexo vai ser muito maior” (DE). A sala de aula é o espaço onde professor e 



217 

 

alunos podem exercer a problematização e transformar a aprendizagem numa atividade 

prazerosa. Para isso o professor deve reconhecer que o aluno possui “capacidade de 

compreensão e construção de conceitos, facilidade de participação e motivação” (P1). 

Basta ser orientado. Evidenciou-se “que a sala de aula tem que se converter em um espaço 

de diálogo e reflexão” (REY, 2006, p.40). 

Ao situar novas formas de aprender, queremos dizer que surgiu um novo jeito de 

ensinar apoiado pelas TIC, que provocava professores a rever sua prática pedagógica. 

Acreditamos que os docentes tinham um impasse. Existia confusão entre ser um professor 

para os nativos digitais, não ter sido preparado para esse trabalho, e ser um migrante 

digital. Enquanto os professores organizavam aulas com a inserção de recursos mais 

sofisticados, porém na lógica convencional, os alunos realizavam essas atividades em outra 

perspectiva. Os alunos enxergavam as atividades com a lógica de nativos digitais; os 

professores não. O sucesso das atividades com o uso das TIC não está apenas no indivíduo. 

Não está no recurso. Está no conjunto e na mediação que os sujeitos promovem entre si e 

com os recursos. “Com o mundo evoluindo, você tem que procurar meios de centralizar 

atenção da criança” (GF2). 

Em relação esse ponto de vista, tanto P1 quanto P10 esforçavam-se para organizar o 

trabalho em forma de projetos. Havia a intenção. Isso podia ser percebido quando elas 

propunham as atividades para os alunos. Citavam os conteúdos envolvidos, como P1 fez ao 

propor para os alunos a elaboração de desenhos sobre a zona urbana e o globo terrestre, 

além da produção de um texto explicando como chegaram àquele resultado, o que fora 

feito e os recursos do laptop que utilizaram (SA6).  

Na turma do quinto ano isso também ficou evidenciado quando P10 propôs aos 

alunos a elaboração de um texto sobre os tipos de poluição e, como fechamento do projeto 

envolvendo o conteúdo de ciências, haveria a apresentação das atividades (SA5). No caso 

dessas duas professoras, as atividades foram organizadas sem o auxílio dos professores de 

outras áreas. Nesse sentido, não tivemos elementos que demonstrassem a existência de 

projetos organizados por dois ou três professores da mesma turma. 

5.3.2 Aprendizagem colaborativa 

Nas turmas estudadas, as funções eram partilhadas entre professor e aluno. Cada 

qual com sua função. Nem por isso o professor perdia seu status. Ao contrário, 
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percebíamos que havia uma relação de respeito e admiração entre eles. Entendemos que 

essa é uma mudança. A gestão da sala de aula é partilhada. Os pais também identificavam 

essa visa. Para eles tem que ter o aluno, o computador e o professor para auxiliar (GF1). 

Essa gestão da sala de aula tinha fundamento na perspectiva de que a “figura do aluno 

monitor é importante nesse processo, a formação do professor é importante. A concepção 

da equipe diretiva da escola como agentes transformadores fomentaria o uso da tecnologia” 

(FE, entrevista em agosto de 2012). 

Nessa escola, todos os envolvidos – gestores educacionais, professores, alunos – 

precisam ser construtores de conhecimento. Cada um na sua área e especialidade de 

atuação, contribuindo para que a escola seja entendida como instituição que também gera e 

não só consome conhecimento (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.79). 

No sexto ano percebemos que inicialmente os alunos discutiam sobre o que e como 

fariam a atividade, trocavam ideias (SA6). Alguns iam à carteira dos colegas observavam, 

retornam, analisavam o que fizeram. Criavam, recriavam, avaliavam, socializavam com os 

colegas e com a professora. Explicavam porque estavam fazendo o desenho, porque 

realizavam daquele modo, quando não conseguiam recorrer à professora, aos monitores, à 

coordenadora UCA (SA6). Alguns expressavam o interesse em ler mais sobre o assunto 

(SA5). Questionam se estavam certo ou não. Os que realizavam as atividades explicavam 

para os outros como fizeram. E a cada descoberta eles vibravam. Parecia que os menores 

eram mais entusiasmados. Demonstram maior interesse.  Era comum ouvir expressões 

como: “Nossa!”; “Olha o que eu fiz”; “Me ajuda aqui!” Um aluno dizia para a professora: 

“É só falar que a gente faz.” 

Apresentamos o que nos revelou duas alunas do sexto ano. Segundo as estudantes 

Flora e Hortênsia, em 2011 o laptop foi levado para a casa. A tarefa era de português. 

Tinham que elaborar um texto em dupla sobre um assunto que estudaram. Cada uma 

registraria o texto no seu laptop.   

Primeiro a gente fez o trabalho. Conversamos sobre a tarefa. Nós 
pensamos e escrevemos. Mas teve um problema. Sumiu tudo que 
escrevemos.  A tela ficou toda escura. Aí eu tive que fazer de novo no 
computador da Hortênsia. Escrevemos sobre o sol, o movimento da terra. 
Na semana seguinte eu apresentei a tarefa e expliquei como fiz e o que 
nós aprendemos. A apresentação foi na quadra (alunas do sexto ano do 
ensino fundamental. Grifo nosso). 
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Os professores consideravam que com a utilização do laptop havia “melhor 

participação dos alunos” (P9) e que os alunos se tornariam “mais estimulados com o 

aprendizado. [...]. Cada um queria desenvolver um texto diferente” (P10). 

Sob o ponto de vista da gestora, essas reflexões (da observação) sobre colaborar na 

execução da tarefa podem ser consideradas como princípios da aprendizagem colaborativa. 

Essa atitude provoca novos olhares, novos questionamentos e novas interpretações sobre a 

prática pedagógica. Gera um processo de crescimento humano, promove a formação de 

cidadãos estabelecendo estratégias de recuperação dos conteúdos didáticos para os alunos 

com dificuldade de aprendizagem.  

Os pais também se posicionavam acerca dessa conduta dos alunos. Para eles são 

demonstrações de que o laptop estabelece uma relação de interesse que resulta em 

qualidade para aprendizagem. 

Tinha interesse pelo computador por celebridade, consumismo. Para 
ajudar no dia a dia na área educacional, ela não tinha muito interesse não 
(GF2).  

[Agora ela tem] interesse maior para as descobertas, pesquisa, 
envolvimento. Um novo mundo. Atualizações (GF2). 

Tira dúvida rapidamente, tem interesse em desvendar logo (GF1). 

A partir do projeto ela passou a pesquisar mais e a ter mais interesse 
(GF2). 

 
Se a postura do professor for de estabelecer parceria e corresponsabilidade com a 

turma, a interação em relação ao processo de ensino-aprendizagem acontece de forma 

natural. Isso pode ser observado quando os alunos das duas turmas realizavam as 

atividades no laptop. Eles iniciavam as atividades individualmente em suas carteiras e 

pouco a pouco iam se juntando aos colegas, formando duplas e até trios. O espaço físico da 

sala ia se configurando de outra forma, diferente da convencional disposição de carteiras 

em filas e dos alunos um atrás do outro (SA6). No decorrer das atividades, observava-se a 

discussão, o envolvimento, o interesse entre os alunos em partilhar e ajudar os colegas. 

Eram exploradas as diferentes formas pelas quais cada um realizava a atividade. No quinto 

ano isso ocorria quando buscavam informações sobre o tema proposto pela professora. À 

medida que iam descobrindo textos com novas informações, comunicavam aos colegas. 

além disso, utilizavam os recursos do editor de texto, imagens, cores para produção de 

texto. No sexto ano, exploravam-se os recursos do Tux Paint e do editor de texto. Nas duas 

turmas, quando os alunos concluíam as tarefas, eles utilizavam os jogos. Vibravam! Os 
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olhos brilhavam. Quem descobria o comando e o jeito de explorar as jogadas ia explicando 

para os outros. 

Um fato que nos chamou atenção no sexto ano aconteceu com o aluno Túlio. Esse 

estudante era conhecido porque seu nome veiculava na sala dos professores como uma 

pessoa “inquieta”, “difícil” e até mesmo “terrível”. Queixavam do comportamento de 

Túlio, que havia falta de interesse e não sabiam o que fazer com ele. Entretanto, durante as 

aulas, ele foi o único capaz de criar desenho no laptop com efeitos até então desconhecidos 

e inexplorados por outros colegas da turma. Em geografia seu perfil não correspondia com 

o que circulava na sala docente. Ele estava sempre concentrado na atividade proposta, 

totalmente atento ao que fazia, os olhos fixos na tela. Realizava as atividades com 

desenvoltura e ainda auxiliava os colegas quando solicitado. Mostrava habilidade com as 

ferramentas do laptop. “Salientamos que foi ele quem disse à professora: ‘professora, só 

uma aula não vai dar para mexer no computador” (SA6). Na opinião da docente, Túlio 

estava mudando de comportamento e sendo visto pelos colegas de maneira diferente, pois 

anteriormente não era considerado exemplo de aluno a ser seguido.  

Entendemos que o momento de socialização das atividades era também uma 

avaliação envolvendo domínio dos conteúdos e das ferramentas do laptop. Destacamos que 

as produções referentes à zona urbana foram apresentadas na semana do trânsito em um 

círculo de debates.  

Essa prática sugeria a existência de uma avaliação que possibilitava ao aluno 

aprender fazendo, dialogando, usando os recursos disponíveis. Os possíveis critérios para 

essa avaliação poderiam ser: a participação e o envolvimento na atividade; a criatividade; e 

a interação entre colegas e professor. 

 

5.3.3 Novas formas de ensinar 

 

A disponibilidade do laptop em sala de aula mudava o ritual pedagógico. As 

professoras comunicavam aos alunos, com antecedência, a utilização do computador. Eles 

registravam no caderno o dia em que a maquina seria usada.  
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Observamos a escolha do aluno monitor no sexto ano, realizada pela coordenadora 

do projeto (G2), que relacionou os nomes dos alunos no quadro. Em seguida, fez-se a 

votação. Os três mais votados eram os monitores.  

Desenhamos para os alunos o projeto Aluno Monitor por turma e não 
aluno monitor no contraturno. Por turma! Porque o aluno, dentro da sala 
dele, com certa habilidade tecnológica fomentada por nós junto com o 
professor, teria muito mais liberdade de poder colaborar com ele 
[professor]  no dia a dia da organização dos laptops (FE, entrevista em 
agosto de 2012). 

No dia e horário agendados, os alunos monitores se dirigiam à sala da coordenação 

do Projeto UCA e pegavam a chave do armário. Tanto no quinto quanto no sexto ano as 

professoras apresentavam o conteúdo a ser trabalhado. Na sequência explicava-se o que 

seria trabalhado e qual recurso do laptop utilizariam. Os estudantes acompanhavam as 

orientações. A maioria ficava atenta. Havia alguns que se dispersavam e comentavam em 

voz baixa: “Já sabemos disso. Queremos utilizar. Se demorar com essas explicações, não 

vai dar tempo de fazer nada” (alunos do sexto ano do ensino fundamental, 8/03/2012). 

Prosseguindo, a professora solicitava aos alunos monitores29 que abrissem o 

armário e distribuíssem os laptops. Eles retiravam os computadores do armário e os 

colocavam, cada um, na respectiva carteira de cada aluno. Conforme orientação das 

professoras, os alunos deveriam aguardar sentados. Somente os monitores poderiam abrir o 

armário e distribuir os aparelhos. Tentamos verificar como funcionava o mapa de 

distribuição dos laptops. No sexto ano percebemos que os alunos monitores olhavam a 

numeração de cada computador antes de entregar ao aluno. Cada aluno, ao receber o 

laptop, também observava a numeração e conferia se a máquina estava com a bateria 

carregada. Se não estivesse, solicitavam aos monitores que trocassem. Os monitores 

providenciavam outro, colocavam os que estavam descarregados para carregar e 

registravam as trocas.  

O professor contava com o auxílio dos alunos monitores responsáveis pela entrega 

dos laptops, bem pelo acompanhamento e orientação nas dúvidas que fossem surgindo. 

Eles registravam o que acontecia e informavam a coordenação do projeto, que anotava, 

procurava resolver os problemas técnicos e discutir com os professores as situações 

vivenciadas.  A figura do estudante monitor levava o professor a rever a forma de 

                                                           
29 Havia três monitores para cada turma. 
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organizar sua proposta de ensino. Quando ocorria algum imprevisto e a utilização não 

acontecia, era muito frustrante para o aluno e para o professor.  

A respeito do modo de ensinar, as duas professoras das turmas pesquisadas 

constantemente afirmavam que estavam aprendendo e tinham muitas dúvidas se o que 

estavam fazendo era o mais adequado, se estavam de acordo com a proposta do Projeto 

UCA. Elas destacavam que a escola tinha vários iniciativas previstas no PPP, muitas 

atividades e em muitos momentos questionavam se estavam a caminho da mudança. Mas 

ninguém havia dito a elas até onde poderiam ir. Agiam de acordo com a experiência que 

tinham em sala de aula, com o que iam fazendo. Com o que não dava certo iam 

modificando. Se era correto, não sabiam. Mas era assim que acontecia. 

A abolição de práticas convencionais e a adoção de posturas mais inovadoras em 

sala de aula são um processo lento. Inicialmente, os professores organizavam visitas ao 

laboratório30 com o objetivo de propiciar aproximação dos alunos com as tecnologias. Os 

docentes usavam os computadores como recurso para pesquisa, como enriquecimento do 

conteúdo trabalhado em sala e para promover “aulas mais interessantes, fazendo com que 

os alunos participem mais” (P7). Outra finalidade era propiciar aos estudantes a realização 

de “pesquisa em sala de aula com a internet” (P10).  

Pesquisar requer habilidade de investigação, leitura, seleção das informações, 

reflexão. Pesquisar na web passa a ser uma rotina que precisa ser orientada e 

acompanhada. Segundo os pais, esse recurso possibilitava acesso a várias informações. Daí 

a importância de o professor estabelecer os critérios de busca, orientar o aluno para que 

saiba identificar os sítios confiáveis (ROCKMAM, 2003; BIANCHI, 2004). O pai 

reconhece e destaca: “Se ela [filha] for fazer um trabalho, acaba vendo a respeito de outras 

coisas também e como é na tela do computador acaba chamando atenção. Eles [alunos] já 

sabem e mexem em tudo, entram em tudo, com exceção de alguns sites. Eles estão 

evoluindo” (GF3). Entendemos que “aprendemos quando [nos] relacionamos, integramos. 

Uma parte importante da aprendizagem acontece quando conseguimos integrar todas as 

tecnologias, as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas, 

corporais” (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2011, p. 32). Ratifica essa visão o 

apontamento de um pai. Ele relata: “Às vezes, para achar o que ela está querendo, ela tem 

                                                           
30Isso nem sempre acontecia. 
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que ler outras [informações]. Se ela vai pesquisar sobre árvores que estão em extinção, 

acaba vendo as que não estão em extinção. Já se fosse às atividades no livro...” (GF3). 

Almeida e Valente (2011) realizam estudos sobre essa situação e a relacionam ao 

trabalho com projetos, articulando a utilização das TIC, num primeiro momento, à busca 

de informação e à ferramenta de comunicação, o que possibilita ao aluno deter-se sobre o 

assunto, estabelecer critérios de depuração, para em seguida expor o caminho e o 

raciocínio usados. Na sequência ocorre a execução desse raciocínio e a exposição dos 

resultados. Segundo os autores, na apresentação dos resultados, “o aprendiz pode 

confrontar suas ideias originais com os resultados obtidos”, além do que, caso “os 

resultados não sejam os esperados, é possível alterar a representação das ideias, depurando-

as” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.73-74). 

Os pensamentos de Rey (2006), Almeida e Valente (2011) são simétricos, porque 

tratam da construção do conhecimento, reconhecem o aluno como autor do próprio 

percurso, priorizam o processo e não o resultado, que pode ser retomado caso não seja 

satisfatório. Isso favorece o empoderamento do aluno em relação a seu processo de 

conhecimento. 

Nas atividades de pesquisa, os alunos seguiam um roteiro planejado pelos 

professores. Os estudantes eram supervisionados no decorrer do trabalho em sala de aula, 

produziam registros que ficavam arquivados numa pasta cujo nome do arquivo e do 

computador era anotado no caderno. As práticas objetivavam complementar e exemplificar 

conteúdos do livro didático, iniciar o estudo de um conteúdo novo, pesquisar dados e fatos 

de temas contemporâneos. Os textos produzidos a partir de consultas e pesquisas na 

internet eram revisados, pois a finalidade não era copiar da internet, mas incentivar a 

elaboração de um texto que refletisse a compreensão de cada aluno sobre o que estava 

sendo estudado. Essa atitude dos professores estava calcada na concepção de que pesquisar 

não é copiar e colar um trabalho feito por outro. Em relação às pesquisas como estratégia 

pedagógica, a professora P4 do ensino fundamental relata que no experimento usou 

bastante o laptop como fonte de pesquisa. Mas ela não quis usar o laptop só como fonte de 

pesquisa. Quis explorar outras utilidades, outros mecanismos. “Houve a necessidade de 

conhecer melhor os aplicativos e relacioná-los aos conteúdos previstos” (P4). Assim 

existiria a possibilidade de as aulas ficarem “mais interessantes, fazendo com que os alunos 

participassem mais” (P7). “A introdução de novidade no trabalho pedagógico é importante 
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sempre que essa novidade permita novos níveis de aprendizagem e desenvolvimento” 

(TACCA, 2006, p.71).  

Aconteciam “aulas em PowerPoint” (P8) e “montagem de eslaides” (P5). Porém o 

uso não podia se restringir ao aspecto ilustrativo, como adorno. Era conveniente “mostrar 

certas funções, apresentações de PowerPoint” (DE) para aprofundar a discussão e agregar 

conhecimento. Sob essa ótica era possível “dinamizar as aulas em busca do moderno, 

podendo assim interagir com as necessidades dos alunos” (P8), planejar aulas com “leitura 

online uma vez por semana em sites específicos de contos, textos (crônicas, artigos de 

opinião, livros literários)” (P4).  

O valor das mudanças e das novidades introduzidas no trabalho 
pedagógico está dado, essencialmente, pela sua significação para a 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos: envolvimento com o 
processo de aprender, aprendizagem significativa, aquisição de 
habilidades e competências, superação de dificuldades escolares, 
desenvolvimento de outros importantes elementos da subjetividade como 
valores, autovalorização adequada, projetos, capacidade de reflexão, 
criatividade etc. (MARTINEZ, 2006, p.73). 

 
As professoras afirmavam que não descartavam a utilização do livro e do 

computador. No entendimento delas, um não é mais importante que o outro. É preciso 

utilizar os dois, porque são necessários ao processo de ensino e de aprendizagem. Contudo, 

no decorrer da aula, elas destacavam os recursos e possibilidades vistos apenas no 

computador. 

 

5.3.4 Dinâmica e organização do espaço físico em sala de aula  

 

O ritual para o início das aulas incluía a figura dos alunos monitores, que buscavam 

a chave do armário na sala da coordenação do Projeto UCA, abriam e inicia-se a 

distribuição dos laptops, um para cada aluno. Após a distribuição fazia-se a averiguação 

para identificar se todos estavam carregados. Os alunos monitores fazem a ponte entre os 

colegas e a professora. Isso agiliza a aula. A sala é um barulho só. Mas o assunto é a tarefa. 

A sala de aula tinha outra organização do espaço físico, além do quadro de giz e 

carteiras, havia armários onde eram armazenados os laptops. Em todas as salas havia três 
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armários. Um para cada turno. Nele ficavam guardados os laptops de cada turma. No sexto 

ano havia quarenta laptops (SA6). Um aluno vai até a professora e pergunta como é que 

faz. Ela orienta e atende cada um em sua mesa (SA6). Ao se dirigir à professora, os alunos 

levavam o laptop à mão. Em minha memória veio à imagem da sala de aula, quando a 

professora solicitava que fosse ao quadro-negro resolver uma operação matemática, ou um 

ditado. A situação era semelhante, porém noutro contexto. As carteiras eram organizadas 

em círculos – uma ao lado da outra e uma atrás da outra (SA5) – ou em grupos de quatro e 

cinco alunos. Existiam ainda algumas carteiras enfileiradas. 

O arranjo das carteiras é um indicador de alterações nas relações hierárquicas, 

individualistas, nas salas de aula e no contexto escolar. A esse respeito, 

se as carteiras estão em filas, o professor está em frente a estas filas, 
ordenando a execução de tarefas abstratas repetitivas, e os alunos estão 
trabalhando individualmente. Isso indica uma relação de ensino baseada 
na abordagem transmissão e assimilação de conteúdo. Já, se na aula os 
alunos e professores estão empenhados em uma atividade de 
aprendizagem em que uns auxiliam os outros, os materiais de ensino 
estão em uso, o professor é solícito e atento para inserir todos na aula, 
corrigindo desvios, auxiliando na compreensão dos conceitos. Isso indica 
uma interação de tempo integral (ROMANOWSKI, 2007, p.105). 

Os alunos foram indagados sobre a forma como trabalhavam. 

 Tabela 16 - Como se realizam as atividades com laptop? 

Respostas Total 
Sozinho 45                  
Em duplas 
Grupo com três 

9 
1 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

A maioria dos alunos respondeu “sozinho”, poucos em duplas, um em grupo com 

três alunos. Em grupo com mais de três alunos não houve resposta. Tentamos entender o 

motivo das últimas opções não terem sido marcadas, pois nas observações em sala de aula 

isso acontecia. Resolvemos saber deles e chegamos à conclusão que a pergunta não havia 

sido entendida. Para eles, a primeira opção significa que cada um tem um laptop a sua 

disposição. Isso faz sentido, pois, quando tinham aulas no laboratório, não havia um 

computador para cada aluno. Como também existem atividades que são feitas 

individualmente, sendo que após sua realização eles compartilham os resultados. Para nós 

é um dado significativo.  Indica que havia trabalhos individual e coletivo. “As situações 

pedagógicas contêm vários artefatos que, por sua vez, possuem funções diferenciadas de 
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acordo com a direção da ação, com a natureza do objeto e com a dimensão mais individual 

ou coletiva do processo” (PEIXOTO, 2011, p.101). 

Ao comparar as respostas do questionário com nossas observações, percebemos que 

existiam diferentes formas de organização da sala de aula (os arranjos com as carteiras que 

podem ser enfileiradas ou em grupos), mas que, mesmo estando em grupos, podia-se 

trabalhar individualmente. O que mudava era a possibilidade de partilha. Um pode auxiliar 

o outro. Sob esse prisma, os alunos não têm receio de dizer que não sabem.  

Os estudantes do quinto ano tinham tendência a trabalhar individualmente, e os do 

sexto iniciavam a tarefa sozinhos, mas terminavam em duplas, apesar de a maioria ter 

respondido que realizava sozinha as atividades.  

Sob nosso ponto de vista, a prática pedagógica nas duas turmas investigadas era 

mesclada entre a abordagem convencional e a abordagem colaborativa. Enxergamos a 

formação contextualizada como elemento que provoca e desafia o professor a  

[...] superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica, 
possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino centrado 
na transmissão de informações para uma abordagem integradora de 
currículo, centrado na elaboração de projetos temáticos do interesse de 
cada aluno [...]” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.50). 

 
 

5.3.5 Atividades que não fariam sem o laptop 

Diante desses apontamentos, indagamos aos professores e alunos sobre as 

atividades que não fariam sem o laptop – isso em uma questão aberta, com a possibilidade 

de eles se expressarem com maior liberdade. Notamos duas possibilidades: ou a questão 

não foi compreendida, ou temos nessas respostas um forte indicativo de os princípios do 

projeto não terem sido incorporados. Nas respostas dos alunos e dos professores, 

localizamos questões afetas à metodologia de trabalho e à disciplina, quando a intenção era 

recolher informações sobre atividades diferenciadas criadas a partir da inserção do laptop. 

O interessante é que a adoção do computador gere atividades que estimule o 

desenvolvimento de habilidades reflexivas e não somente as habilidades de memorização 

sem compreensão. Mesmo as questões sendo abertas, as respostas foram organizadas numa 

tabela. A intenção foi dar visibilidade às informações. Agregamos as respostas em 

disciplinas (Matemática, Geografia, Língua Portuguesa, Ciências, Inglês), metodologia 



227 

 

(pesquisa, atividades do livro, jogos, desenho, acesso à internet, trabalhos no quadro e no 

livro) e outras respostas (“não sei nada”, em branco).   

Tabela 17- O que não fariam sem laptop? 

Atividades  Total 
Disciplina 35 
Metodologia 
Outras respostas 
 

16 
4 

Fonte: Banco de dados da pesquisa.  
 

Indagados sobre “que atividades você desenvolve em sala de aula que não faria sem 

o laptop?”, os professores apresentaram as seguintes respostas: 

jogos de coordenadas geográficas, tabelas e gráficos – registro de aula 
(P1); 

aulas expositivas (conteudistas) – apesar da possibilidade tecnológica, o 
professor ainda e sempre será peça fundamental (P2); 

pesquisas (P3); 

leitura online (P4); 

montagem de eslaides (P5); 

os conteúdos que se desenvolvem em classe (P6); 

pesquisa monitorada em sala, envio de e-mail de textos (P7); 

aulas em PowerPoint (P8); 

jogos educativos (P9); 

pesquisa em sala de aula com a internet (P10). 
 

Acerca das respostas dos professores, observamos que existia uma tendência a 

utilizar o laptop para pesquisa, desenhos e jogos. Para pesquisa, os professores orientavam 

os alunos indicando os sites, mostrando como deveriam proceder através de um roteiro. 

Nas atividades de desenho explicavam qual programa poderia ser utilizado. Incentivavam a 

colaboração. Quanto aos jogos, as alunas Flora e Hortênsia do sexto ano revelaram que 

eles ajudavam na aprendizagem. Aprenderam jogos que não conheciam. Informaram que o 

Tux Paint “ajuda a desenvolver em artes, pintura e quanto mais você desenha mais você 

desenvolve a sua imaginação e apresentações” (alunas do ensino fundamental em abril de 

2012). 

Nas observações, durante os momentos de conversa informal, os professores 

deixaram escapar que não têm domínio do tecnológico. Essa pode ser a razão das 
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dificuldades. Comparando as respostas, consideramos que as informações convergem.  

Demonstram que “é irrealista pensar que o professor deve ser um especialista nas questões 

tecnológicas para depois tirar proveito desse conhecimento nas atividades pedagógicas” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.48). O manuseio e a exploração permitem ao professor 

compreender a interligação e a interdependência entre esses aspectos como fator para o 

sucesso das práticas pedagógicas. Assim sendo, concordamos que “o domínio das técnicas 

acontece por necessidades e exigências pedagógicas e as novas possibilidades técnicas 

criam novas aberturas para o pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral ascendente 

na sua complexidade técnica e pedagógica” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.48). 

Dessa forma a comunicação (entre os indivíduos envolvidos) é mais fluida no 

sentido horizontal e vertical. Nessa trajetória vislumbramos dois caminhos para a prática 

pedagógica: o da superficialidade/permanência das práticas convencionais, quando se 

assumem as TIC como apêndice, ilustração, que assevera a constância de atividades 

criadas para o lápis, o papel; e o do envolvimento/comprometimento, que percebe as 

potencialidades das TIC, tratando de inseri-las na prática pedagógica, tendo o diálogo 

como fundamento em que aluno e professor problematizam os desafios os transformam em 

experiência para gerar novas aprendizagens. Isso se torna possível pelo trabalho 

cooperativo com projetos, numa abordagem construcionista. Cabe sublinhar: no que tange 

à prática pedagógica, consideramos que as práticas das duas professoras pesquisadas 

aproximam-se do caminho do envolvimento/comprometimento, uma vez que  

a singularidade do ato instrumental [...] apoia-se na presença simultânea 
nele de estímulos de ambas as classes, isto é, de objeto e de ferramenta, 
cada um dos quais desempenha um papel distinto qualitativa e 
funcionalmente. Por conseguinte, no ato instrumental entre o objeto e a 
operação psicológica a ele dirigida, surge um novo componente 
intermediário: o instrumento psicológico, que se converte no centro ou 
foco estrutural, na medida em que se determinam funcionalmente todos 
os processos que dão lugar ao ato instrumental. Qualquer ato de 
comportamento transforma-se então em uma operação intelectual 
(VYGOTSKI, 2004, p.96). 

 
Acerca dos achados desta pesquisa, levando em consideração que havia baixa 

utilização do laptop, fundada na falta de apoio técnico-pedagógico, pouca infraestrutura e 

sem acesso satisfatório à internet, a diferença em relação à aula convencional é que os 

alunos tornam-se o centro da aprendizagem. Criam, extrapolam! Nesse caso, o professor 

não consegue dizer: “Isso não pode, explicam as regras”. Ele estabelece o contrato didático 

junto com os alunos.   
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Sociedade, professores, gestores, pais, alunos e escolas são protagonistas que 

constroem com atos a situação cultural de uma coletividade. “As relações com os objetos 

da atividade conduzem os sujeitos usuários a novos usos do artefato e a novas formas de 

realização da atividade, além de permitirem transformações no próprio sujeito e em seu 

meio” (PEIXOTO, 2011, p.110). Entender como se tece essa urdidura e como se realiza 

esse papel é o primeiro passo no esforço de mudança da realidade. Cada ator carece ser 

visto inicialmente em sua inteireza, individualidade, e em seguida observar como ele 

colabora para a configuração do todo. 

Recorremos novamente aos estudos de Cuban (2001). Entendemos que as 

indagações feitas pelo autor sobre o laptop no cotidiano escolar precisam ser investigadas. 

Em especial, é necessário ouvir o que os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem têm a dizer. Temos necessidade de estudos no espaço escolar.  

Segundo Buckingham (2008), são poucas evidências de resultados positivos no 

processo de ensino e de aprendizagem relacionadas à inserção das TIC. Ele alerta para a 

desigualdade no acesso, na qualificação e na competência para se beneficiar plenamente 

das tecnologias de informação e comunicação. Isso é decorrente da falta de formação 

adequada. O autor chega a afirmar que a inserção do computador no espaço escolar tem 

como pano de fundo o interesse comercial. Isso nos qualifica a endossar a relevância da 

formação para uso crítico das tecnologias no espaço escolar, a fim de reconhecer “como a 

informação é produzida, disseminada e consumida e como ela adquire significado” 

(BUCKINGHAM, 2008, p.11). Nesse sentido, precisamos capacitar não só os professores 

como também todos os profissionais da escola para que sejam entes crítico-reflexivos. 

Apontamos que a integração das TIC ao currículo não é um caminho fácil. Mas é possível. 

Exigem-se estudo, dedicação e respeito. E, com isso, talvez consigamos realizar um 

trabalho diferenciado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: LIMITES E POSSIBILIDADES EM 

RELAÇÃO AO TEMA 

 

É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal altamente 
qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma teoria não percebida 
ainda, pouco percebida ou já percebida mas  pouco assumida (FREIRE, 2007, p.73). 

 

A fim de argumentar sobre os achados da pesquisa, resgato a pergunta que 

desencadeou este trabalho: Que práticas pedagógicas acontecem com o uso do laptop 

educacional em sala de aula?  Essa pergunta gerou os seguintes objetivos: 

• investigar a concepção que os professores, os alunos, os coordenadores 

pedagógicos e os pais têm sobre o uso laptop educacional; 

• identificar a concepção de prática pedagógica nas turmas investigadas; 

• identificar indícios de mudança na prática pedagógica dos professores das 

turmas investigadas. 

 

A principal questão detectada no contexto escolar diz respeito à dificuldade de 

compreensão dos profissionais sobre o processo pelo qual passavam. Isso nos remete à 

categoria “possibilidades e limites da implantação do Projeto UCA” em que os sujeitos da 

pesquisa eram unânimes em afirmar que as maiores dificuldades relacionavam-se:  

• à infraestrutura, apoio técnico e pedagógico; 

• ao tempo político, à gestão e à rotatividade dos profissionais da escola; 

• à falta de gestão participativa e autonomia de quem está no chão da escola; 

• à falta de acompanhamento e de apoio das instâncias responsáveis e ligadas à 

escola; 

• a não continuidade e garantia das conquistas efetivadas no experimento; 

• à demora dos laptops, à estrutura física e à logística. 
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Os professores tinham uma expectativa para a expansão, mas essas dificuldades 

aliadas à falta de apoio e de acompanhamento das instâncias superiores provocaram a 

resistência. Esse é um indicativo que as instâncias superiores não assumiram os princípios 

do projeto tampouco arcaram com o que previa o termo de adesão ao projeto.   

Os apontamentos feitos pela coordenação pedagógica expressam as limitações 

quanto à implantação do projeto tais como: previsão para o carregamento dos laptops, nível 

de conexão, disponibilização de tempo para realização das atividades, persistência e 

flexibilidade do professor diante dos imprevistos e acesso à internet. Acrescentamos a 

esses a necessidade de 

• um técnico para auxiliar os professores e coordenadores; 

• participação de todos os profissionais na formação, pois o projeto não é 

responsabilidade exclusiva dos professores e da coordenação do Projeto UCA; 

• permanência dos professores na escola pelos menos durante o prazo do projeto; 

• melhoria no processo de comunicação entre escola e pais com a utilização dos 

recursos tecnológicos; 

• planejamento participativo; 

• melhoria na qualidade do uso; 

• exploração de outros espaços além da sala de aula; 

• adesão de todos os professores; 

 

As informações dos pais revelaram que a presença do laptop não mudou a relação 

deles com a escola o laptop ajudava o aluno. Em relação ao processo de aprendizagem 

entendiam que não provocou mudança e que esse assunto devia ser tratado pessoalmente, 

pelo telefone não dava certo, quanto mais pelo computador. Eles ficaram sabendo da 

implantação através de reuniões da escola, pelos filhos, pela mídia e reconheceram que:  

• o ensino com o computador é mais prático; 

• a implantação do Projeto UCA traz agilidade possibilita o acesso à internet e 

auxilia no aprendizado; 

• a relação professor aluno é modificada; 

• o professor precisa atualizar-se; mudar a prática de ensino, ser bem remunerado 

e capacitado para ter condições de cuidar dos alunos; 
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• o laptop não é utilizado para comunicação entre escola e pais; 

• os alunos têm acesso à informação. 

Na perspectiva da equipe pedagógica a Escola Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday, não houve continuidade do trabalho realizado no experimento; era necessária a 

atenção aos requisitos necessários à implantação do projeto que não foi efetivada. Para 

eles, a escola carecia de: 

• adesão dos professores ao projeto; 

• formação dos recursos humanos; 

• organização e gestão da escola; 

• reflexão e planejamento; 

• revisão do Projeto político pedagógico; 

• recursos materiais; 

• suporte técnico; 

• infraestrutura; 

• diminuição da rotatividade de professores; 

• mudança nas estratégias pedagógicas. 

A infraestrutura é importante, mas o que impulsiona a mudança são o uso e a 

exploração, o que pode ser feito com o laptop. Reverberamos que por melhor que seja o 

equipamento tecnológico presente no espaço escolar e em sala de aula essa tecnologia não 

transforma um professor sem que ele tenha o desejo de despojar-se de suas velhas crenças 

muito distantes da realidade atual. Desse modo, não podemos mudar o professor, isso 

acontece é na travessia e cada um é responsável por seu processo, mas a formação pode 

criar situações que o provoque a repensar sobre isso. 

Em relação à categoria formação, ela teve início em 2011, e era impactada pela 

rotatividade de professores. Essa situação desestruturava desde o planejamento à sala de 

aula. Os alunos eram talvez os mais prejudicados em seu processo de aprendizagem.  

 Além dessa situação, registramos a existência de professores que haviam 

participado do experimento e que não utilizavam o laptop. Eles tinham como justificativa a 

angústia por terem se preparado para a expansão e ela ter demorado a iniciar. O diretor 

afirmava que a solução encontrada era uma formação dentro das condições da escola, pois 

além dos problemas considerados normais havia o de administrar as saídas dos professores 

e não deixar de realizar os projetos assumidos no projeto pedagógico da escola. Essa 
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situação foi resolvida, no final de 2011, no entanto os professores continuavam a dizer que 

as condições para formação e utilização do laptop não eram adequadas. Essa formação a 

que me refiro é a Formação Brasil.  

Ficava, entretanto, muito claro que aquele grupo de profissionais precisava, ainda, 

compreender as limitações da concepção de ensino e aprendizagem por eles efetivada, 

apesar de nos documentos oficiais, no PPP encontrarmos uma visão mais concatenada com 

a sociedade do conhecimento, na prática as ações eram mais tradicionais, divergiam desse 

pressuposto. 

Enfatizamos que as categorias denominadas como “possibilidades e limites da 

implantação do Projeto UCA na escola” e “formação” impactaram a prática pedagógica e 

que o foco desse estudo foi a prática pedagógica; dessa forma, a investigação revelou que a 

escola convivia com algumas ações diferenciadas e práticas convencionais ao mesmo 

tempo. 

Acerca da prática pedagógica, os alunos se envolviam com as atividades, não 

demonstravam dificuldade, exploravam os aplicativos e recursos não só na sala de aula, 

mas nos espaços da escola, quando isso era possível. Gostavam dos jogos e dos desenhos, 

principalmente do acesso à internet. Eles é que de certo modo mostravam aos professores a 

necessidade do uso do laptop.  No final de 2011, os alunos levaram o laptop para casa e 

apresentaram as atividades aos professores e colegas. Segundo os alunos, quando houve a 

utilização do laptop eles desenvolveram a imaginação e os jogos de matemática ajudaram a 

raciocinar melhor; sabiam que os professores avaliavam as atividades, porém não 

identificavam os critérios. Eles 

• tinham interesse em utilizar o laptop; 

• gostavam de acessar a internet; 

• reconheceram que com o laptop em sala de aula a interação com o professor e 

colegas melhorava; 

• tinham motivação para realizar as atividades; 

• acreditavam que a utilização do laptop ajudava no desempenho escolar; 

• queriam fazer uso dos diferentes aplicativos. 

 

Os alunos entendiam que o computador 
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• devia ser mais utilizado com mais aulas semanais;  

• tornava a aula mais prazerosa e interessante; 

• possibilitava explorar muitas ferramentas;  

• auxiliava a aprender melhor; 

• trazia um jeito diferente de aprender e preferiam aulas com o uso do laptop.  

 

A organização da sala modificava-se: havia a figura do aluno monitor e os alunos 

consideravam a monitoria uma experiência importante, pois aprendiam com os colegas. 

Entretanto, alguns acreditavam que os novatos não deviam ser monitores, outros pensavam 

que eles precisavam ter a chance de vivenciar essa situação, pois seriam capacitados. O 

espaço escolar onde o laptop era mais utilizado era a sala de aula; a maioria das atividades 

era realizada individualmente e em grupo; as disciplinas que mais utilizavam o laptop 

eram: Geografia, Língua Portuguesa e Matemática. Segundo os alunos, as atividades mais 

utilizadas eram o acesso à internet, a pesquisa para fazer trabalhos da escola e desenhos. O 

acesso a blogs, vídeos com músicas, troca de mensagens via e-mail e comunicação com 

alunos de outras escolas não eram exploradas nas aulas. 

As observações revelaram que os professores organizavam o uso do laptop na 

perspectiva de migrante digital e os alunos tinham a visão de nativos digitais. Isso não 

descredenciava a autoridade e o conhecimento do professor, entretanto não podemos ficar 

alheios a essa situação que se modifica com a formação continuada e o trabalho 

colaborativo entre alunos e professores. Essa é, na nossa percepção, o modo mais adequado 

para a integração dos temas contemporâneos ao currículo escolar. 

Os pais acreditavam que o Projeto UCA era uma iniciativa importante e que os 

filhos precisavam de uma educação que os preparasse para o futuro. Apontavam que os 

filhos se tornaram mais independentes e que através deles estavam sendo beneficiados, 

pois aprendiam a utilizar a tecnologia com eles.  

No entanto, o grupo focal revelou a existência de pais que mesmo sendo favoráveis 

à utilização do laptop no processo de ensino e de aprendizagem não reconheciam 

mudanças na prática pedagógica. Reconheciam a necessidade de revisão no trabalho 

executado pelos professores e que eles deveriam ser mais bem remunerados e que seus 

filhos tinham direito a uma boa educação que aconteceria se o professor fosse bem 
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preparado. Foi detectada também a insatisfação de alguns pais quanto à condução das 

atividades de pesquisa com o uso do laptop.  

A equipe pedagógica (coordenação de área) e a equipe do Projeto UCA                

(coordenação UCA) não estavam em sintonia, já que percorriam caminhos distintos. A 

equipe pedagógica caminhava na contramão dos princípios do Projeto UCA e deixava 

transparecer a concepção de que as tecnologias seriam adereço, apêndice do processo de 

ensino e de aprendizagem. O uso do laptop estava sob a responsabilidade exclusiva da 

coordenação do Projeto UCA. Isso foi observado por intermédio da pouca participação da 

coordenação de área nos momentos de encontro com os professores e por meio dos 

momentos em que procurávamos as coordenadoras e elas informavam que tudo sobre o 

laptop deveria ser tratado com a coordenação do Projeto UCA elas tinham outras 

atividades.  

Consideramos que a concepção dos professores sobre o uso do laptop educacional 

em sala de aula estava condicionada ao nível de apropriação tecnológica, ao apoio técnico 

e pedagógico e à influência da formação inicial. As práticas observadas permitiram 

compreender que os professores muito timidamente caminhavam rumo a uma prática 

reflexiva, mas as atividades envolvendo o laptop ainda não tinham o aluno como centro do 

processo de ensino e de aprendizagem. O uso em muitos casos reforçava ações realizadas 

com o lápis e papel. No cotidiano escolar, prevalecia o ensino transmissivo, enquanto a 

metodologia de projetos era pouco utilizada. Os professores organizavam os capítulos dos 

livros em projetos de trabalho, com previsão de duas ou três semanas de trabalho. Cada 

professor propunha um projeto denominado “interdisciplinar”, porém não havia articulação 

entre as áreas elencadas nos projetos tampouco entre os professores da mesma turma.  

Os professores que utilizavam o laptop em sua maioria privilegiavam o uso do 

editor de texto e pesquisa na internet, jogos e desenhos. O uso se resumia a resolver 

situações emergenciais, motivados pela rapidez ou como distração. Em relação à utilização 

para pesquisa os professores faziam uma busca rápida, poucos se detinham a analisar a 

informação.  

Não podemos esquecer que as TIC são objetos materiais e instrumentos simbólicos 

e que apesar de encontrarmos duas professoras que utilizavam o laptop em sala de aula, 

incorporar as TIC ao processo de ensino e de aprendizagem requeria mudança; trata-se de 

uma questão cultural, requerendo demandas que a escola precisava garantir, tais como: 
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• o espaço escolar; 

• o número de alunos em sala de aula; 

• o tempo para capacitação e planejamento; 

• o trabalho em equipe, a permanência dos professores; 

• a cultura digital. 

 

Esses requisitos lentamente começavam a ser vistos pelos professores na elaboração 

da proposta de trabalho. Nesse sentido, reconhecíamos o esforço da escola e que a escola 

convivia com visões diferentes de acompanhamento do processo de ensino e de 

aprendizagem. Os professores entendiam que a coordenação deveria estar presente durante 

suas ações em sala de aula, atuando junto com eles; a equipe pedagógica entendia que seu 

papel era orientar, mas não necessariamente estar dentro de sala de aula. Nessa perspectiva, 

a equipe pedagógica afirmava que dava assistência, os professores diziam que da forma 

como acontecia não era adequada. Talvez esse fosse o ponto de partida para a 

ressignificação do projeto político pedagógico da escola. Cada um reconhecer o seu papel 

na construção e organização da proposta de trabalho aceitando os limites do outro 

assumindo o trabalho em equipe, com reconhecimento do que cada um faz. Se a escola é 

um conjunto de pessoas, este deve ser consciente do que pode, do que deve e do que é 

preciso buscar.  

O significado da docência altera-se; reforça a necessidade de articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos. O educador deve observar 

as diferentes visões de mundo numa ação educativa com intencionalidade, desejoso de 

estabelecer o diálogo com os diversos contextos, os sujeitos e as práticas educativas. Os 

pais que participaram dessa pesquisa reconheciam essa visão, quando afirmavam a 

importância de ter o professor, o computador e o aluno.  

Acerca dos indícios de mudança, as professoras P1 e P10, cujas práticas foram 

investigadas, demonstravam trabalho colaborativo, coerência entre as ações propostas. 

Localizamos nas turmas do quinto e sexto ano iniciativas interessantes que podem ser 

tomadas como indícios de mudança. Elas tinham como diferencial os seguintes aspectos: 

• a previsão do uso do laptop, que revela a intencionalidade e a organização do 

planejamento; 
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• o objetivo das aulas incluindo a participação dos alunos, pois ao iniciar as aulas 

se apresentava o que seria feito e caso os alunos sugerissem alteração isso era 

analisado com toda a turma e incorporado ao plano de trabalho; 

• a valorização do trabalho individual e coletivo, que demonstrava respeito à 

individualidade, ao caminho de cada aluno, incentivando a participação e a 

discussão, o que poderia desencadear outras aprendizagens; 

• a exploração do laptop apesar das barreiras no campo pedagógico e técnico; 

• a tentativa de concretização do que prevê o PPP da escola; 

• o consenso de que o laptop torna as aulas mais interessantes, possibilita 

exploração, fixação e articulação entre as diversas áreas de estudo por meio dos 

projetos interdisciplinares. 

 

Em relação à pesquisa, foi possível verificar nas turmas pesquisadas que havia 

preparação, orientação, acompanhamento, discussão e socialização da atividade junto com 

o aluno. As duas professoras organizavam o trabalho na perspectiva de projetos de 

aprendizagem e havia preocupação em não deixar os alunos copiarem sem entender o que 

estavam fazendo. Acontecia 

• exploração do ambiente, que se tornava possível pela estratégia utilizada pelas 

professoras que incluía um estudo e pesquisa anterior sobre o que faria, como, 

com quem e qual a melhor maneira; 

• incentivo à investigação e à exploração de um aplicativo; 

• orientação aos alunos; 

• a colaboração e socialização das descobertas e possibilidades de uso dessa 

tecnologia; 

• a organização e desenvolvimento da prática pedagógica através da metodologia 

de projetos; 

• a socialização dos resultados. 

 

As duas situações demonstravam a busca por mudança na prática pedagógica e o 

professor reflexivo, que pensa sobre o seu quefazer. A prática das professoras P1 e P10 

caminhava rumo à mediação, mas é preciso distinguir a atividade mediada ligada a quem 

ela se refere, ou seja, ao professor ou ao aluno. Dessa forma, a utilização é que modifica a 
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relação com os aplicativos, softwares e recursos, rompem barreiras e provoca 

transformações desde que com olhar crítico e reflexivo. Desse modo, as observações em 

sala de aula revelaram o seguinte sobre as duas professoras: 

• eram capazes de enfrentar os entraves de criar brechas para realização de uma 

aprendizagem mais colaborativa;  

• estimulavam o aluno a ser autor de sua aprendizagem e de interagir com seus 

pares;  

• realizavam o trabalho de pesquisa;  

• pouco a pouco rompiam com as práticas centradas exclusivamente no conteúdo;  

• promoviam a cooperação;  

• aprendiam a utilizar os aplicativos e recursos tecnológicos;  

• procuravam ressignificar a prática pedagógica; 

• buscavam novas formas de ensinar e de aprender através da reflexão das 

práticas efetivadas. 

 

A prática pedagógica de P1 e P10 era marcada pela exploração de softwares do 

laptop com o objetivo de incrementar a rotina diária da sala de aula ultrapassando seu 

limite físico, via metodologia de projetos, mobilidade e pela relação de parceria aluno-

aluno e aluno-professor.  

Dois aspectos igualmente importantes que geravam outro ritmo às aulas nas turmas 

das professoras P1 e P10 eram a socialização dos resultados das atividades em que se 

percebia o erro não como um fim, mas como ponto de partida para a colaboração, o 

incentivo, a discussão e o debate entre professores e alunos. Em razão desse procedimento, 

estabelecia-se a melhoria na relação professor-aluno e aluno-aluno. O segundo aspecto é a 

reflexão crítica sobre o ensinar e o aprender, ou seja, indício de prática reflexiva, de 

avaliação da prática pedagógica por elas efetivada. Consideramos que esses dois aspectos 

são iniciativas interessantes e importantes rumo a uma nova forma de ensinar e de 

aprender, sendo necessário pensar num planejamento que dê conta da complexidade que é 

ter ao mesmo tempo em sala de aula diversos portadores de informação além do elemento 

humano. As práticas pedagógicas de P1 e P10 nos mostram essa possibilidade. 

A leitura da prática pedagógica nas turmas do quinto e do sexto ano do Colégio 

Estadual Dom Alano Marie Du Noday permite dizer que ela é a expressão do 
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conhecimento construído pelo professor em sua experiência profissional de vida e nas 

inter-relações com seus pares. Isso é contínuo e demonstra que na informalidade temos 

uma formação que é incorporada ao trabalho pedagógico e é contínua. E essa pode ser uma 

alternativa, uma abertura para o trabalho com as TIC.  

Ao concluir esse estudo, reiteramos que as professoras P1 e P10 tentavam trabalhar 

para a efetivação da educação que respeita o aluno e o estimula a ser participante, porém 

assim como os demais professores tinham dificuldade em romper com o que ainda era 

muito forte no contexto escolar:  

• a concepção de educação tradicional;  

• a avaliação com caráter somatório;  

• o uso do laptop como adereço as atividades tradicionais;  

• os obstáculos de caráter técnico operacional. 

 

 Mesmo com essas dificuldades, P1 e P10 criavam brechas e davam novo 

significado ao que já faziam quando incorporavam a essas atividades o trabalho 

cooperativo, o diálogo, a autonomia, a responsabilidade e a reflexão crítica e a socialização 

dos resultados das atividades, constantes nas aulas com o laptop. 

Acreditamos que a ressignificação das práticas em sala de aula com uso do laptop 

demandam 

• planejamento cooperativo; 

• ação docente planejada e cooperativa; 

• domínio do conteúdo; 

• estímulo ao desenvolvimento do raciocínio crítico; 

• troca de experiência entre os pares; 

• preocupação com a formação humanística; 

• articulação entre teoria e prática; 

• novas formas de ensinar; 

• autonomia; 

• responsabilidade intelectual. 
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Apesar de a pesquisa detectar que entre os dez professores apenas duas professoras 

(P1 e P10) tinham procedimentos pedagógicas diferenciados, pois assumiam a prática 

reflexiva e faziam uso do laptop educacional, é preciso levar em consideração que tal 

amostra pode ser considerada bastante representativa, ou seja, 20% do total de professores. 

Outra informação importante: P10 utilizava o laptop educacional fundamentada nos 

conhecimentos adquiridos no experimento e P1 nos conhecimentos oriundos de sua 

participação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem). 

Por fim, pode-se considerar com a investigação que o uso do laptop em sala de 

aula se constrói pelo manuseio do laptop, análise e leitura da prática pedagógica. Essa 

análise e leitura do que ocorre na prática pedagógica expressa o conhecimento produzido 

pelo professor que é processo contínuo.  

No período em que a pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Dom Alano Marie 

Du Noday, os professores P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 não incorporavam o laptop à 

prática pedagógica. A pesquisa revelou que as professoras P1 e P10 se sobressaíam em 

relação aos outros. Essa situação apontava que os demais professores careciam de uma 

leitura mais cuidadosa sobre o processo de ensino e de aprendizagem, pois as reflexões 

realizadas não eram consistentes o suficiente para romper com as práticas conservadoras.  

Um projeto acontece quando todos que nele estão se situam como sujeitos, atores, 

partícipes, comungam ideias e têm intencionalidade que os motiva a ultrapassar as 

dificuldades e delas fazer novas conquistas.  

Outras pesquisas podem compor um conjunto de estudos sobre o Projeto UCA no 

estado do Tocantins; nessa linha de raciocínio existe espaço para investigar o laptop 

educacional na ótica dos pais; dos alunos; o processo de formação na fase de expansão, o 

Projeto Tocantins Conecta; o papel da gestão na implantação de políticas públicas voltadas 

para uso das tecnologias entre outras. 

Quero registrar que esta pesquisa contribuiu para o meu crescimento e para minha 

formação. Agora, ao final do trabalho, percebi outras tantas possibilidades de organizar as 

informações e aprendi que nem tudo é possível de ser feito, já que temos um ritmo que 

deve ser respeitado. Reconheço o que ouvi de outros docentes pesquisadores, temos que 

por um ponto final. Na verdade são reticências, pois existem outras tantas trilhas a 

percorrer. Mesmo que pouco utilizado no período deste estudo a presença do laptop em 
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sala de aula anuncia que “a toda hora rola uma história/ Que é preciso estar atento” 

(VIOLA, 1982) e principalmente, como nos lembram Lulu Santos e Nelson Motta (1983), 

“Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi 

um dia 
Tudo passa, tudo sempre 

passará 
A vida vem em ondas, 

como um mar 
Num indo e vindo 

infinito 
Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu há 
um segundo 

tudo muda o tempo todo no 
mundo 

Não adianta fugir 
Nem mentir pra si mesmo 

agora 
Há tanta vida lá fora 
Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar...” 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 
 

Identificação da Escola 

Nome da Escola: ______________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Perfil do Aluno 

Nome:___________________________________________________ 

Sexo 

         Masculino 

         Feminino 

Ano que está cursando: ______________________  

Turno  

Matutino          Vespertino           Noturno 

Questões 

1.Em que lugares da escola você utiliza o laptop? 

         Na sala de aula 

         Outros espaços:___________________________________________________ 

2.Quantas aulas por semana você utiliza o laptop? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 3. Nas aulas com o laptop como você realiza as atividades: 

         Sozinho (individualmente) trabalhando em um laptop 

         Em duplas, trabalhando em um laptop 

         Em grupo, com três alunos, trabalhando em um laptop 

         Em grupo, com mais de três alunos, trabalhando em um laptop 

4. Em que disciplinas o laptop é mais utilizado: 

        Língua Portuguesa 

        Matemática 
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       Geografia 

       História 

       Ciências 

       Artes 

5. O que você realiza com mais frequência nas aulas com o laptop: 

         Acesso à internet 

         Jogos 

         Desenhos  

         Acessa blogs 

         Troca mensagens via email 

         Pesquisa para fazer trabalhos da escola 

         Comunica com alunos de outras escolas 

         Vídeo com música 

6.Quais dificuldades você tem tido com o laptop? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.Comparando as aulas que utiliza e as que não se utiliza o laptop qual das duas você gosta 
mais? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8.Quais atividades você faz em sala de aula que não faria sem o laptop? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

09.O professor avalia as atividades que você faz com o laptop? 

       Não 

       Sim 
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Se respondeu sim, assinale quando:  

       Avalia na hora  

       Avalia depois da aula 

        Não avalia as atividades 

 

Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

Identificação da Escola 

Nome da Escola: ______________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________ 

Código do INEP: _______________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Perfil do Professor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Tempo que atua como professor:___________________________________________ 

Tempo que atua nesta escola: ____________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 

1.Anteriormente você já tinha trabalhado com os alunos, utilizando laptops como 
instrumentos auxiliares nas atividades pedagógicas? 

          Não 

          Sim 

2.Você recebeu formação oferecida pelo Projeto UCA para trabalhar com laptop em sala 
de aula? 

           Não 

          Sim      

3.Atualmente você trabalha com os alunos, utilizando laptops como material pedagógico? 

          Não 

          Sim 

4. Nas atividades que desenvolve com os alunos você utiliza o computador: 

          No laboratório de informática 
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          Em sala de aula 

          Em outros espaços da escola 

5.Qual a carga horária semanal destinada às atividades com o laptop? 

          Menos de 1 hora 

          De 1 a 2 horas 

          Mais de 2 horas 

6.Em quais atividades você utiliza o laptop? 

          Para planejar e acompanhar a disciplina        

          Para incentivar os alunos em seu processo de aprendizagem 

          Para registro, acompanhamento e publicação das avaliações dos alunos 

          Para registro e documentação das reuniões realizadas na escola e fora dela 

          Para comunicação com outros professores da escola 

           Para comunicação com professores de outras escolas 

          Para comunicação com os alunos 

          Para comunicação com pais de alunos 

          Para comunicação com o diretor da escola 

          Para participar na construção do projeto pedagógico da escola 

          Para que os alunos conheçam o plano da disciplina 

          Como apoio às atividades de sala de aula 

          Para inovar as práticas pedagógicas  

7.Quais os recursos das TIC usados com mais freqüência nas suas aulas pelos alunos: 

         Processador de texto Word ou similar 

          Planilha Excel ou similar 

          Pesquisa na internet 

           E-mail 

          Ambientes virtuais: Orkut,Yahoo etc. 

          Softwares educacionais 

          Outro :_________________________________________________ 
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8.Quais dessas atividades pedagógicas seus alunos desenvolvem com o auxílio do laptop? 

           Produção de textos 

            Desenvolvimento de projetos 

            Criação de página 

            Resolução das tarefas de casa 

            Interação com outras escolas 

           Criação e/ou produção de jornais, histórias em quadrinhos e clipes 

            Projetos Interdisciplinares 

9.Você trabalha com a modalidade projetos?  Em que disciplinas? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10.O que mudou na sua prática pedagógica com a utilização do laptop? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11.Que atividades você desenvolve em sala de aula que não faria sem o laptop? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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12.Você avalia as atividades que os alunos fazem, utilizando o laptop? 

         Não 

         Sim 

Quando:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

13.Para avaliação dos alunos utilizo: 

        Prova 

        Lista de exercícios 

        Testes em aula 

        Autoavaliação 

        Trabalhos práticos 

        Discussão em grupos 

         Outros: __________________________________________________________ 

14.Quais dificuldades você encontra para o desenvolvimento das atividades com os alunos 
no uso dos laptops? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES 

 

Identificação da Escola 

Nome da Escola: ______________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________ 

Código do INEP: _______________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Perfil do Gestor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Tempo que atua nesta escola: ____________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 

 

1.Relate como a escola se organizou para implantar o programa UCA:  

 Formação, infra-estrutura; questões pedagógicas e o projeto pedagógico. 

2.Como os problemas enfrentados pelo professor a partir da inserção do laptop em sala de 
aula são tratados? 

3.Como é feito o acompanhamento da rotina de trabalho dos professores, quando estão 
utilizando o laptop educacional ou outra tecnologia? 

4.Que estratégia a escola cria para socialização das experiências entre professores de uma 
mesma turma, mesma modalidade de ensino? 

 

Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE D 

QUESTÕES GRUPO FOCAL 

Grupo Focal: Pais de Alunos 
Data: ___/___/___ 
Local: Colégio Dom Alano Marie Du Noday 
Agenda 
Horário Atividade Descrição 
15h Recepção dos participantes 

Boas Vindas 
Apresentação da pesquisadora 
e da proposta 
Breve síntese da atividade 
Orientações para o trabalho 

15h 30min Identificação dos 
participantes 
Ficha de Identificação 

Nome  
Endereço  
Nome do filho(a)  
Série/ano do filho(a) 

15h45min Primeira Rodada Como ficaram sabendo da 
implementação do Programa 
UCA na escola? 
O que você destaca em 
relação à implantação do 
Programa UCA? 
Qual a relação do seu filho 
com o computador antes do 
Programa UCA? E depois do 
Programa UCA? 
 

16h 15min Segunda Rodada Houve mudança no 
relacionamento dos pais e a 
escola após a inserção do 
laptop em sala de aula? 
Em relação ao uso do laptop, 
o que mudou na prática do 
professor? E na prática do 
aluno? 

16h45min 
 
 

Terceira Rodada Que benefícios o laptop 
educacional trouxe para a 
aprendizagem do seu(sua) 
filho(a)? 
Qual a principal contribuição 
que o laptop educacional 
trouxe para seu filho(a)? 

17h  Agradecimento e 
encerramento 
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APÊNDICE E  

 

ENTREVISTA - DIRETOR 

 
 
 
Identificação da Escola 

Nome da Escola: ______________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________ 

Código do INEP: _______________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Perfil do Gestor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

 
1.Quais as mudanças ocorridas no Colégio Dom Alano Marie Du Noday após a 
implantação do Programa UCA? 

2.Quais os problemas enfrentados? 

3.Porque os professores do ensino fundamental utilizam mais o computador? 

 

Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE F 
 

ENTREVISTA - COORDENADORA UCA 
 
 
Identificação da Escola 

Nome da Escola: ______________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________ 

Código do INEP: _______________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Perfil do Gestor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

 

1.Fale sobre seu trabalho com os professores. 

 
 
Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE G 

 

ENTREVISTA COM DUAS PROFESSORAS QUE MAIS UTILIZAM LAPTOP 

 
 
Perfil do Professor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Tempo que atua como professor:___________________________________________ 

Tempo que atua nesta escola: ____________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 
 
 
1.Quando começou a utilizar o computador em sala de aula já tinha experiência com o 
computador?  
 
2.O que habilitou você a conseguir um trabalho pedagógico com o laptop e conseguir esses 
resultados? 
 
 
 
Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE H 

 

ENTREVISTA COM DOIS PROFESSORES QUE MENOS UTILIZAVAM O  

LAPTOP 

 
Perfil do Professor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Tempo que atua como professor:___________________________________________ 

Tempo que atua nesta escola: ____________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 
 
 
 
1. Quando começou a utilizar o computador em sala de aula já tinha experiência com o 
computador? 
 
 
2. Quais são os principais empecilhos que impedem o trabalho pedagógico com o laptop? 
 
 
Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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APÊNDICE I 

 

DIÁRIO DE CAMPO - BANCO DE DADOS DA TESE  
SÍNTESE DAS OBSERVAÇÕES DAS AULAS (SA6) 

 
1.Síntese das observações das aulas no sexto ano- Professora ES (SA6 2 aulas) 
 
Dia: 19/09/2011- Horário: 13:30 as 14: 20 (SA6) 
Dia: 19/09/2011- Horário: 14:10 as 15: 10 (SA6) 
 
Síntese: A professora comunica a presença da pesquisadora.A turma tem 40 alunos.A 
professora inicia a aula informando aos alunos que eles utilizariam o Classmate para 
trabalhar com o mapeamento da zona urbana.  Faz o levantamento do cenário da zona 
urbana. Organiza duas colunas no quadro. Na primeira o que é típico da zona urbana: 
prédios, comércio, casas, carros, usinas, viadutos, ruas, estradas, paisagens; e na segunda 
os problemas: poluição do ar, poluição dos rios, poluição sonora, favelização, desemprego 
falta de moradia, trânsito, transporte coletivo. Ela lista e dialoga com os alunos sobre cada 
item. A professora ressalta a importância do trabalho com o laptop destacando a 
necessidade de qualificação para o mercado de trabalho. Lembra a turma que na primeira 
aula eles trabalharam o campo, nessa aula a zona urbana e na próxima aula o conteúdo em 
forma de texto no editor de texto KWord. E ainda que o conteúdo seja  parte do projeto 
referente ao capítulo do livro sobre zona urbana e zona rural. Um aluno queixa a professora 
dizendo que só uma aula não dá para “mexer” no computador. A professora informa a ele 
que são duas aulas. Os alunos demonstram ansiedade para manusear o computador. A 
atividade é fazer um desenho sobre o trânsito utilizando as informações trabalhas em aula e 
no livro. Os alunos desenham situações do trânsito. Devem utilizar o livro e o laptop. O 
melhor desenho irá para o mural. Para isso utilizarão o software Tux Paint e demais 
ferramentas educacionais disponíveis no laptop. Na sala de aula tem um armário com 
40(quarenta) laptops armazenados. Os monitores buscam a chave do armário na sala da 
coordenação UCA, abrem o armário e inicia a distribuição dos laptops, um para cada 
aluno. Em cada carteira tem um laptop. Após a distribuição faz-se a averiguação para 
identificar se todos estão carregados.Quem recebe o laptop descarregado fica ansioso 
cobrando outro. Os alunos iniciam a atividade. As carteiras são agrupadas, grupos de 
quatro e cinco alunos, algumas carteiras enfileiradas. A dinâmica da sala de aula muda. A 
conversa que se ouve é sobre a atividade. Uns ajudam os outros. Não tem receio de dizer 
para o outro que não sabem. Inicialmente discutem uns com os outros sobre o que e como 
farão a atividade, trocam ideias. Em seguida ligam o laptop, selecionam o software Tux 
Paint iniciam o desenho, inserem formas, alteram tamanho do desenho, acrescentam cores, 
exploram as ferramentas. Os que não localizam as cores pedem ajuda. Alguns vão à 
carteira dos colegas observam, retornam, analisam o que fizeram, criam e recriam, 
avaliam, socializam com os colegas e com a professora. Explicam porque estão fazendo o 
desenho, porque realizam daquele modo. Quando não conseguem recorrem a professora, 
aos monitores, a coordenadora UCA. Ao final da atividade salvam numa pasta. Ao concluir 
a aula registram no caderno o número do Classmate. 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 
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2.Síntese das observações das aulas no sexto ano- Professora ES (  SA6 2 aulas) 
 
Dia: 08/03/2012- Horário: 15: 10 as 16:00 (SA6) 
Dia: 08/03/2012- Horário: 16:15 as 17: 05 (SA6) 
 
Síntese: Apresentação da professora informando que é a primeira aula do ano com o 
Classmate. Apresentação da pesquisadora. A turma tem 40 alunos. Primeiro foi realizada a 
escolha dos monitores pela coordenadora UCA. Os nomes dos alunos são indicados pelos 
colegas, a coordenadora escreve os nomes no quadro, cada aluno vota e  realiza-se a 
escolha. São eleitos três monitores. A professora apresenta o tema da aula: o planeta terra. 
Desenha no quadro o globo terrestre e explica que a tarefa é desenhar o globo terrestre, o 
globo com os cinco paralelos, o globo com o meridiano principal, globo com as zonas 
climáticas e por último o sistema planetário (sol e os planetas).Explica que o primeiro 
desenho é o globo com os paralelos. Que a atividade deve ser feita com o auxilio do 
software Tux Paint, que façam uma bola. Ela vai representar a terra. Pergunta qual é o 
paralelo principal do globo terrestre que divide o hemisfério em duas partes. Os alunos 
respondem que o equador é o paralelo principal. Sugere que insiram no desenho que o 
equador tem zero grau. Quando colocarem as linhas escrevam o nome dessas linhas.  
Questiona quantos paralelos são? E apontando o desenho feito no quadro destaca cada 
paralelo. Novamente fala que o primeiro desenho é o globo com o nome dos paralelos. O 
segundo desenho é o globo com os meridianos e que devem salvar cada desenho numa 
pasta. O terceiro desenho é o globo com as zonas climáticas. Os alunos trocam opinião. A 
professora atende cada aluno em sua mesa. Um aluno vai até a professora e pergunta como 
é que faz, ela orienta. A sala é um barulho só. Mas o assunto é a tarefa. Os alunos usam o 
livro e o computador. A professora pergunta quantos paralelos A cada descoberta eles 
vibram. Os alunos trocam idéia, socializam, questionam se está certo ou não. A sala de 
aula é trancada e após o recreio todos retornam ás atividades. É comum observar um aluno 
indo até a carteira do outro. Com a tela do Tux Paint aberta os alunos exploram as 
ferramentas. Os que realizam a atividade explicam para os outros como fizeram. Alguns 
perguntam ao colega, como fizeram. Outros apresentam o que fizeram. 
 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 
 
3.Síntese das observações das aulas no quinto  ano-Professora EN (SA5 2 aulas) 
 
Dia: 09/03/2012- Horário: 16:15 as 17:05 (SA5) 
Dia: 09/03/2012- Horário: 17:05 as 17:55 (SA5) 
 
Síntese: A professora apresenta os objetivos da aula: fixar o conteúdo iniciado em outra 
aula; ampliar os conhecimentos. A turma tem 29 alunos. O conteúdo é Ciências: tipos de 
poluição. A professora lista no quadro os seguintes tipos de poluição: poluição sonora, 
poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. A tarefa é pesquisar na internet. No 
quadro está o endereço da google, www.google.com.br. Os alunos buscam os textos, fazem 
a leitura, em seguida redigem um texto. Usam o processador de textos. Em seguida salvam 
em um arquivo. As carteiras estão organizadas em círculos, uma ao lado da outra, uma 
atrás da outra. Os alunos discutem sobre o que acham, trocam idéias. Alguns expressam o 
interesse em ler mais sobre o assunto. Uma aluna vai até a professora e questiona os tipos 
de poluição. Comunica à professora que existem mais tipos de poluição que as listadas no 



277 

 

quadro. Ela encontrou a poluição biológica e atmosférica e socializa com os colegas sobre 
a descoberta. A professora vai até a carteira de cada aluno que a chama. Os alunos buscam, 
selecionam os textos, socializam com os colegas as informações encontradas. Abrem os 
links conforme o texto sugere. A professora discute e conversa com cada aluno sobre a sua 
descoberta. O aluno A relata a professora que o colega ao lado só abre imagens. A 
professora explica que a criatividade é de cada um. A professora orienta você pode 
selecionar a imagem, salvar e ilustrar o texto. Ao saber disso imediatamente uma aluna 
pergunta ao colega que selecionou as imagens sobre como fazer isso. O aluno C explica 
tem gente que não sabe salvar, e explica; vá até arquivo, (mostrando na tela do 
computador) e clica salvar, pronto. O aluno D pergunta se pode inserir fotografia. O aluno 
C e a professora alertam; pode focar pesado e o Classmate não suporta. 
Outro aluno responde para ter cuidado, pois a imagem deixa o computador lento. O aluno 
E trabalha ao mesmo tempo com uma história em quadrinhos que retrata a poluição e o 
texto na tela do computador, ele tenta relacionar a história em quadrinhos e o texto 
encontrado. O aluno C pergunta se intensidade escreve com c ou s. O aluno D decide não 
inserir fotografia é muito difícil. O aluno F é fácil, é só copiar e colar. O aluno D afirma ter 
gastado muito tempo e o computador travou. O aluno G conclui o texto sobre poluição 
sonora e salva numa pasta. Pergunta agora pode voltar? A professora responde se você 
salvou o texto, sim. Agora busque poluição do ar, leia, socialize as descobertas, abra outro 
arquivo, clica em novo, elabore o texto e salve em outra pasta. A sala é movimento puro. 
Os alunos são bastante organizados, questionam o tempo. O aluno G, destaca-se ele 
constantemente auxilia os colegas. Ele realiza as atividades com rapidez. Um dos alunos 
que é o monitor UCA utiliza o livro e o computador para realizar a atividade. O aluno D 
comunica à professora que a guerra provoca poluição e comunica aos colegas as suas 
descobertas, ele relaciona a guerra e a poluição sonora, do ar,etc. 
 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 
Síntese observação cotidiano escolar banco de dados da Tese: O laptop educacional 
em sala de aula: práticas pedagógicas 

14/03/2011 
 
Síntese: A escola estava em reforma. O corpo docente do turno vespertino comentava na 
sala dos professores que não via a hora da reforma ser concluída, pois o espaço físico e as 
condições de trabalho iriam melhorar bastante. Havia mudança no quadro de professores, 
na equipe pedagógica. A escola aguardava a indicação do novo diretor.Os professores 
destacaram que o Projeto UCA foi uma experiência que deixou marcas positivas, pois 
tiveram apoio dos parceiros como a Intel, Brasil Telecom (comprada pela Oi), a Seduc-TO, 
dava todo apoio. Havia uma infra-estrutura que possibilitava realizar o trabalho com 
envolvimento da equipe gestora, dos alunos, pais de alunos e professores. Os professores 
estavam sendo treinados pela equipe de formação. Cada professor recebeu um computador 
da Seduc-TO. O planejamento e o diário eram preenchidos com o auxilio do computador. 
O projeto estava parado, por falta de apoio da Seduc-TO, infraestrutura, armários e acesso 
a rede. Professora do ensino fundamental relatava que no início do Projeto UCA havia 
apoio técnico e pedagógico.Na sala da coordenação UCA alunos do turno vespertino 
solicitavam o laptop e a coordenação informava que não havia condições de acesso a rede. 
Poderia ser utilizado no modo off-line.Professora do ensino fundamental relatava que 
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estava com o planejamento organizado e não podia avançar devido aos problemas da 
rede.O corpo docente comentava na sala dos professores que devia ter ocorrido uma 
consulta e adequação da escola antes da expansão. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

15/03/2011 
 
Síntese:Os alunos menores demonstravam maior interesse. Os do ensino médio 
argumentavam que perdiam o interesse devido à demora em ligar o computador e a falta de 
acesso à rede. Os alunos do ensino médio pediam para ter aula normal sem utilizar o 
laptop.Foi firmada uma parceria com os pesquisadores da Católica. A partir das sugestões 
dos professores os pesquisadores elaboravam jogos. Quando tem algo pronto, eles vêm à 
escola e testam.Para utilização do laptop, o professor vai à sala da coordenação UCA 
solicita o Classmate conforme número de alunos e o dia. A coordenação agenda para o dia 
e horário previsto.Para utilização do laptop, o professor vai à sala da coordenação UCA 
solicita o Classmate conforme número de alunos e o dia. A coordenação agenda para o dia 
e horário previsto. Após a utilização o professor preenche o relatório encaminha para a 
coordenação. A ficha é um instrumento de divulgação no blog. 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

16/03/2011 
 
Síntese: Os professores passaram a inserir o relatório das atividades envolvendo uso dos 
recursos tecnológicos no planejamento. Havia reclamação em relação à quantidade de 
documentos a serem preenchidos.Os alunos do 6º ano relataram que no ano de 2009 eles 
utilizaram muito o laptop. Em 2011 o professor de ciências levou o computador para a 
sala. Eles iam fazer uma pesquisa. Não havia acesso à rede. Não fizeram a atividade. 
Usaram os jogos.Preocupação com a inclusão digital. O laptop como elemento de acesso 
ao ambiente virtual. 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

11/05/2011 
Síntese: A escola não tinha armários nas salas para armazenamento e carregamento dos 
laptops. Não havia conexão com a internet.Nos anos iniciais do ensino fundamental eram 
realizadas atividades off-line, jogos educativos, produção de textos, criações artísticas com 
o programa Tux Paint. A escola contava com 22 profissionais entre professores, gestores, 
equipe pedagógica que fizeram parte do experimento UCA em 2007. A escola apresentava 
dificuldades em relação à formação devido a rotatividade dos professores, falta de 
conhecimento em informática básica, falta de tempo para estudo e planejamento.A escola 
incorporava em seu cotidiano o uso do computador nas atividades diárias, em pesquisas, 
em projetos educacionais. 
 
Fonte: banco de dados da pesquisa 

04 e 05/08/2011 
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Síntese: Durante o horário de planejamento, na primeira semana de agosto início das aulas 
com a maioria dos professores novatos. A equipe pedagógica da escola e a equipe de 
formação UCA dialogavam e organizavam com os professores o planejamento para o 
segundo semestre. Estava sendo apresentado o esboço do projeto pedagógico e a inserção 
das tecnologias ao trabalho pedagógico. Os professores apresentavam as expectativas e as 
dificuldades. Os professores veteranos falavam para os novatos sobre as atividades que 
realizaram com o laptop. Os novatos apontavam o receio, pois não tinham experiência. A 
professora KO fez os seguintes depoimentos: “é importante o seu aluno produzir”... “eu 
também quero produzir, saber como fazer; porque se eu não souber produzir como é que eu 
vou poder estar trocando, com ele? Se ele souber, melhor ainda porque a gente pode trocar 
idéias”. “Com o Classmate em sala de aula tudo acontece, e quando o aluno sabe a gente 
aprende com ele, não tem aquela coisa de que eu sou o dono do saber”. “Mas assim eu 
ainda espero uma oficina prática com os momentos frágeis.” “Eu não vi como fazer um 
software de historinhas em quadrinhos por exemplo.” “ Já fiz diversos cursos e  eu  não 
tenho conhecimento de como fazer entendeu? No primeiro momento eu utilizei bastante.” 
“Eu utilizava o computador como fonte de pesquisa”. “Eu não quero utilizar o computador 
em sala de aula só como fonte de pesquisa”. “Eu acredito que ele tem inúmeras outras 
habilidades. Eu quero estar explorando essas outras utilidades. Os nossos alunos utilizam 
muito como fonte de pesquisa, quero utilizar outras fontes, outros mecanismos”. Uma 
professora novata assim se manifesta “para quem está chegando a minha angústia é tanta 
porque vocês todos estão analisando e eu ainda nem comecei, cada experiência aqui é mais 
uma angústia interna”. A professora veterana incentiva a novata “pelo menos você está 
aprendendo na prática. Você está aprendendo  na prática, já usa com os alunos direto toda 
semana. Tomando conhecimento do laptop e conhecendo. Quando tiver a teoria vai ser  
mais fácil”. 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 
11/09/2011 

 Síntese: O problema de acesso à rede não tinha sido resolvido. Os professores do ensino 
fundamental planejavam as aulas, agendavam o laptop para uso em sala de aula no modo 
off-line.O ensino médio não utilizava o laptop. A coordenação UCA destacou que algumas 
disciplinas como física, matemática não permitia o uso off-line, porque no ensino médio os 
professores não trabalhavam com projetos da mesma forma que o ensino fundamental. 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

16/03/2012 

A escola tinha trinta e oito professores, quatro coordenadores, uma orientadora 
educacional, um diretor e um coordenador administrativo. Desse quadro havia oito 
professores e quatro gestores que participaram do experimento e permaneciam na escola. A 
escola recebeu visita da equipe itinerante da Seduc-TO que orientou para que o Labin fosse 
reativado.Todas as salas tinham armário para carregamento e armazenamento dos 
laptops.A reforma da escola foi concluída com a construção de uma cantina nova, a 
cobertura da quadra, sala para a direção, sala de professores, sala para coordenação, 
banheiros novos. 

Fonte: banco de dados da pesquisa 



280 

 

10/04/2012 

Em conversa com duas alunas do 6º ano do ensino fundamental na sala da coordenação 
UCA, no recreio obtive informações sobre os recursos do laptop.  Segundo as alunas 
usaram a internet, mas faz tempo que não usam. O que mais usam são jogos e desenhos. 
Em 2012 só usaram na disciplina de geografia. No ano passado no 5º ano, usaram jogos em 
todas as disciplinas. Também usaram o KWord para escrever, digitar textos. Alunas do 6º 
ano disseram que em 2011 levaram o computador para casa. A tarefa era de português 
elaborar um texto. Elas fizeram em dupla, mas cada uma fazendo no seu laptop. 
Conversaram sobre a tarefa, pensaram e depois escreveram. Relataram que em 
determinado momento a tela de um laptop ficou preta. Então fizeram novamente em um 
único laptop. O tema foi o sol e os movimentos da terra. Depois da tarefa feita usaram 
jogos de matemática.  Foi no final do ano de 2011. Elas apresentaram a tarefa na quadra 
explicaram o que aprenderam.Alunas do 6º ano relataram que os programas que tem no 
laptop e já sabem usar são: Metasys que é aplicativo,o jogo Edusistem, artes, música, 
aprendizado infantil, ferramentas de aprendizagem matemática. O Tux Paint ajuda a 
esforçar mais nas artes, na pintura, quanto mais você desenha mais você desenvolve a sua 
imaginação. Na escola não podem usar Orkut, nem Facebook. Uma das alunas diz que tem 
Orkut, Facebook, Twitter, MSN e usa em casa, e tem regras. O programa mais difícil é o 
da internet, para conectar às vezes cai. Na escola não podem usar Orkut, nem Facebook. 
Uma das alunas diz que tem Orkut, Facebook, Twitter, MSN e usa em casa, e tem 
regras.Para a escolha do aluno monitor de turma o nome dos candidatos é colocado no 
quadro e a turma vota. Os três mais votados são os monitores.As alunas relataram que em 
2009 e 2011utilizaram bastante o computador. Uma aluna disse que gostava mais dos anos 
anteriores agora já chegou no 6º ano...Uma aluna do 6º ano expôs que aprendeu coisas 
novas esse ano no laptop, mas a professora saiu da escola. 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

14/06/2012 

Síntese: O acesso à internet pode ser feito em todos os espaços da escola (sala de aula, 
corredor, quadra, pátio). Segundo a atual diretora do Colégio Estadual Dom Alano Marie 
Du Noday o Projeto UCA desencadeou discussões e a reconstrução do PP. Foram 
realizadas reuniões cujo foco principal foi à utilização e o manuseio do laptop educacional 
no cotidiano escolar. Nas reuniões percebeu-se a existência de professores resistentes à 
inserção do uso das tecnologias no planejamento semanal e uso em sala e aula. Um dos 
objetivos da escola é a gestão participativa e o primeiro passo para isso acontecer é a 
reestruturação do PP.  Essa ação requer envolvimento  dos professores, comunidade 
escolar, pais de alunos, funcionários do administrativo e pedagógico.A escola conta com o 
laboratório de informática, que anteriormente ao Projeto UCA era o único meio que a 
escola tinha para incorporar as TIC ao processo de ensino e de aprendizagem. Os 
professores organizavam visitas ao laboratório com o objetivo de propiciar aproximação 
dos alunos com as tecnologias. Eles utilizavam como recurso para pesquisa e como 
enriquecimento do conteúdo trabalhado em sala. Os alunos demonstravam interesse. 
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Quando o professor prepara uma aula no Labin ou usa o laptop os alunos ficam muito 
ansiosos 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
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APÊNDICE J 

ENTREVISTA – FORMADORA DO PROJETO UCA 

 

Perfil do Professor 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:___________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Tempo que atua como professor:___________________________________________ 

Tempo que atua nesta escola: ____________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 
 

1.Professora gostaria que você falasse como começou o projeto, como foi feito no 
experimento e como você vê o projeto agora nessa atual fase. 

2.Pela sua vivência qual foi o diferencial na fase do experimento e agora com essa questão 
da falta de motivação dos professores, inclusive de professores que estavam no primeiro 
momento. 

 

Obrigada, 

Professora Sonia Maria de Sousa Fabricio Neiva 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

AGENDAMENTO CLASSMATE - 2012 
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ANEXO C 

 

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DOS LAPTOPS 
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ANEXO D 

PLANO DE ENSINO - 2011 
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ANEXO E 

 

PARECER SOBRE O PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 

 


