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RREESSUUMMOO  

 
“TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  &&  VVIIDDAA::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee”, 
objeto desta pesquisa trata da Formação Docente no Projeto UCA1 e versa sobre o 
desenvolvimento profissional do professor equacionando a apropriação das tecnologias 
como um direito humano e como forma de empoderamento pessoal essencial à vida com 
novas concepções de ensinar e aprender. Tem como significado estratégico captar a essência 
da formação docente via pesquisa-ação, por meio de uma narrativa ecossistêmica das 
situações concretas vivenciadas na formação. A proposta informativa e conscientizadora da 
pesquisa-ação é orientada pelo equilíbrio entre os objetivos de caráter prático e de 
conhecimento. Tem objetivo instrumental de tomada de consciência dos agentes implicados, 
para a melhoria da performance docente. Pela dimensão ontológica pretende-se conhecer a 
realidade em suas múltiplas dimensões, considerando a complexidade de fatos que têm nexo 
entre si: a apropriação tecnológica, a leitura crítica dos fatos e a contextualização da ação 
pedagógica no processo de formação. Os pressupostos epistemológicos guiam-se na direção 
da perspectiva dialética para entender os impactos produzidos na equipe docente e as 
influências no decurso da formação que desencadeiam a tomada de consciência e elevam os 
padrões de competência sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) dos 
professores. Defende-se que as TIC dialogam com as demandas do raciocínio 
interdisciplinar. Tais suposições motivaram estudos que fundamentam como a ação na 
formação pode imprimir à consciência a interiorização dos atos, e ao pensamento a tomada 
de consciência, que caracteriza a mudança na forma de pensar e de agir e se constitui como 
empoderamento dos professores. O trabalho de pesquisa alicerça-se nas obras de Piaget e 
Freire, além de outros autores que abordam a questão da tomada de consciência, da 
conscientização, complexidade, educação, conhecimento e tecnologias. Conclui-se que a 
Formação Docente do Projeto UCA tanto estabelece discretamente condições para que se 
constitua a tomada de consciência dos professores, quanto combina novas concepções de 
ensino e de aprendizagem quando leva em conta as premissas da conscientização. Evidencia 
melhora do desempenho profissional, elevação dos padrões de competência em TIC, 
empoderamento pessoal, indícios de transformação na forma de pensar e mudança 
curricular. Mas, pelas dificuldades dos condicionantes do sistema, ela não trouxe avanços 
mais expressivos à tomada de consciência e conscientização. 
 
PPaallaavvrraass--cchhaavvee::  tomada de consciência, conscientização, formação docente, 
empoderamento, tecnologias. 

  

  

                                                   
1 Projeto UCA - Projeto Um Computador por Aluno, instituído pelo Governo Federal em parceria com as Instituições de Ensino Superior.  
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“TECHNOLOGY & LIFE: The grasp of consciousness in the process of Teacher Training”, 
the object of the present research focuses on the Teacher Training in the UCA1 Project and 
the teacher's professional development equationing the technologies appropriation as a 
human right and as a way of essential personal empowerment to life with new conceptions 
of teaching and learning. Its strategic significance takes the essence of the teacher training 
via research-action, through an eco-systemic narrative of the concrete situations experienced 
during training. The informative and conscientizing proposal of the research-action is guided 
by the balance between the objectives with a practical feature and the ones with knowledge. 
It has got the instrumental objective of grasp of consciousness of the agents for the 
improvement of teachers’ performance. By the ontological dimension the intention is to get 
to know the reality in its multiple dimensions, considering the complexity of facts which are 
linked: the technological appropriation, the critical reading of the facts and the pedagogical 
action contextualization in the process of training. The epistemological assumptions are 
guided towards the dialectical perspective to understand the impacts caused in the teachers 
team and their influences during training that end up with the grasp of consciousness and the 
raise of the patterns of competence at the Information and Communication Technologies 
(ICT) of the teachers. It's argued that the ICT dialogue with the demands of interdisciplinary 
mind. Those suppositions have motivated the studies that based how the action in formation 
can bring the internalization of the acts to the consciousness and the grasp of consciousness 
to the thought, which characterizes changing in the way of thinking and acting and 
constitutes as empowerment of teachers. This work is based on the work of Piaget and 
Freire, along with other authors who talk about the question of grasp of consciousness, 
awareness, complexity, education, knowledge, post-modernity and technologies. It is 
concluded that the Teacher Training of the Project UCA both establishes the conditions to 
the constitution of the teachers’ grasp of consciousness discretely and adjusts the new 
conceptions of teaching and learning when it considers the premises of awareness. It shows 
the improvement of the professional development, raising of the patterns of competence in 
ICT, personal empowerment, transformation in the way of thinking and the curricular 
change. But, because of the difficulties of the system conditions, it did not bring any 
expressive advance to the grasp of consciousness and awareness. 
 

KKeeyywwoorrddss::  the grasp of consciousness, awareness, teacher training, empowerment, 
technologies. 
 
 
 
 
                                                   
1 UCA Project - Projeto Um Computador por Aluno, instituído pelo Governo Federal em parceria com as Instituições de Ensino Superior. 
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RESUMÉ 

““VVIIEE  &&  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE::  LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddaannss  llee  pprrooccèèss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  
eennsseeiiggnnaannttss””, objet de cette recherche, traite la formation des enseignants du Projet UCA1 et 
verse sur le développement professionnel de l´enseignant assimilant l´appropriation des 
technologies comme un droit humain et comme forme de renforcement de l´autonomie 
essentielle à la vie avec de nouvelles conceptions d´enseignement et d´apprentissage. Elle a 
pour signification stratégique de capter l´essence de la formation d´enseignants, à travers la 
recherche-action, par le biais d´um narratif eco-systémique des situations concrètes vécues 
dans la formation. La proposition informative et qui fait prendre conscience de la recherche-
action est orientée par l´équilibre entre les objectifs de caractère pratique et de connaissance. 
Elle a le but instrumental de prise de conscience des agentes impliqués, pour l´amélioration 
de la performance d´enseignant. A travers la dimension ontologique, on a l´intention de 
connaître la réalité dans ses multiples dimensions, en considérant la complexité des faits qui 
ont un lien entre eux: l´appropriation technologique, la lecture critique des faits et la 
contextualisation de l´action pédagogique dans le procès de formation. Les hypothèses 
épistemologiques vont dans la direction de la perspective dialectique pour comprendre les 
impacts produits à la performance d´enseignant et les influences dans le courant de la 
formation qui déclenchent la prise de conscience et élèvent les critères de compétence en 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) des enseignants. On défend 
que les TIC dialoguent avec les demandes du raisonnement interdisciplinaire. Telle 
suppositions ont motivé les études qui basent comment l’action dans la formation peut 
imprimer à la conscience l’intériorisation des actes, et à la pensée la prise de conscience, qui 
caracterize le changement dans la forme de penser et d’agir et se constitue comme 
renforcement de l’autonomie des enseignants. Le travail de recherché se base sur les œuvres 
de Piaget et Freire, en plus d´autres auteurs qui abordent la question de la prise de 
conscience, complexité, éducation, connaissance et technologies. On conclut  que la 
formation d´enseignant du projet UCA non seulement établit discrètement des conditions 
pour qu´on constitue la prise de conscience des enseignants, mais règle aussi de nouvelles 
conceptions d´enseignement et d´apprentissage quand elle prend en compte les prémisses de 
la prise de conscience. Elle met en évidence l´amélioration du développement professionnel, 
l´élévation des critères de compétence en TIC, le renforcement de l´autonomie, des indices 
de transformation dans la manière de penser et changement curriculair. Toutefois, à cause 
des difficultés des conditionnants du système, elle n´a pas apporté des avances plus 
expressives à  la prise de conscience.  
  
MMoottss--ccllééss:: prise de conscience, formation d´enseignant, renforcement de l´autonomie, 
technologies. 
 

                                                   
1   Projet UCA - Projeto Um Computador por Aluno, instituído pelo Governo Federal em parceria com as Instituições de Ensino Superior. 
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    IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
    

  
OO  CCiioo  ddaa  TTeerrrraa    

CCoonnhheecceerr  ooss  ddeesseejjooss  ddaa  TTeerrrraa  

RReeccoollhheerr  ccaaddaa  bbaaggoo  ddoo  ttrriiggoo  

FFoorrjjaarr  nnoo  ttrriiggoo  oo  mmiillaaggrree  ddoo  ppããoo  
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OO  CCiioo  ddaa  TTeerrrraa  

MMiillttoonn  NNaasscciimmeennttoo  &&  CChhiiccoo  BBuuaarrqquuee11  
- 1977 -  

 
 
 
 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago de trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 

 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 

 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão 

 

* * * 

 

 

                                                   
1  HOLLANDA, CHICO  BUARQUE  DE. Tantas Palavras. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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  ““OO  CCiioo  ddaa  TTeerrrraa””  
  

OO  CCiioo  ddaa  TTeerrrraa  ee  oo  CCiicclloo  ddaa  VViiddaa  
 
 

Essa famosa música de autoria de Milton Nascimento e Chido Buarque de 
Hollanda, composta em 1977, época de ditadura militar no Brasil, é interpretada por 
ambos os compositores com muito sucesso. Com melodia agradável, a música fala do 
trabalho, da ação do homem sobre a natureza com muita propriedade.  

 

Sua simplicidade aparente traduz o desenrolar de uma ação que modifica a 
matéria mantendo a essência que opera transformações. Trabalhando com intenção os 
grãos de trigo extraídos da rama, à maneira da forja, obtém-se pelo esforço mecânico 
o produto - o pão - que sacia, que tem serventia à vida. Tal feito e ocorrência 
extraordinária parecem não ter explicação pelas leis da natureza, assemelha-se a um 
milagre. 

 

Os autores utilizam a “forja” com outra conotação, assim como mencionam 
“roubar da cana a doçura do mel”, “afagar a terra”, “conhecer os desejos da terra”. Eles 
trazem na sua arte o emprego das palavras em outra esfera da significação e 
representação de sentido, fundamentando-se numa relação de semelhança 
subentendida e figurada.  Um forjador trabalha o metal na fundição, modifica a sua 
forma; já os poetas são livres nas concepções, transitam pelas palavras ajeitando 
emoção àquilo que pensam e escrevem.  Dando sentido à sua composição, sugerem 
que a vida e a criatividade humana não têm limites, abriga razões subjetivas. Que o 
embate com  natureza bruta traz resultados e implicações para o mundo que a cerca. 

 

Algo semelhante acontece com a formação docente empregando laptops 
educacionais.  Utilizando a ferramenta computacional no processo de formação 
docente, pretende-se viabilizar uma sigificação que implica na tomada de consciência  
da ação própria no processo de formação.  A composição poética de Chico e Milton, 
traduz bem o impacto que uma formação sensível pode realizar nas pessoas, se seus 
desejos, razões e motivos forem conhecidos e contemplados, na etapa e momento 
favorável, para depois frutificar, como o próprio ciclo da vida.  

 

Assim, a tese deste trabalho é uma narrativa ecossistêmica propriamente dita, 
da vivência docente no processo de formação. Ela evidenciará o percurso, com um 
olhar reflexivo para transcender cada etapa do nosso trabalho com o devido 
esclarecimento, comparando e registrando os dados da observação.  

 

Nesta trajetória, queremos ser criativos. Queremos com este trabalho, repartir 
vida, dividir na ação planejada o aprendizado que com ela obtivemos. 

 

* * * 
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  ““CCoonnhheecceerr  ooss  ddeesseejjooss  ddaa  tteerrrraa””  
  

AAss  sseemmeenntteess  ee  aa  tteerrrraa  
 

 

O filme ““EEssccrriittoorreess  ddaa  LLiibbeerrddaaddee”” é um drama comovente de roteiro 

instigante. Aclamado pela crítica, esse filme se tornou objeto de estudos sociais e 

antropológicos pelo enredo que apresenta.  
 

Nele, a atriz Hilary Swank, atua como professora numa história que envolve 

adolescentes rebeldes, criados num clima de violência, agressividade e tensão 

social. Além desse contexto conturbado e de intolerância, a professora Erin 

Gruwell, enfrenta também a adversidade do sistema inflexível da instituição. 

Buscando soluções alternativas de ensino e aprendizagem, segundo suas 

concepções e valores, proporciona o que os alunos mais precisam: voz própria.  
 

Com abordagem problematizante, dialógica e provocativa em meio a 

desaforos e muito desrespeito, a Sra.G., como é tratada pelos alunos, tece 

intencionalmente uma condição para reverter aquela situação e acaba emplacando 

em cheio seus objetivos quando conhece os desejos dos jovens, eleva suas auto-

estimas e favorece um clima de aproximação entre eles.  O contrato didático 

estabelecido com a turma possibilita avanços significativos para a aprendizagem 

quando eles expõem voluntariamente, por meio da escrita, suas angústias, medos, 

e histórias de vida. As situações de aprendizagem aliadas às leituras ajustam as 

necessidades pedagógicas às necessidades de vida, fazendo com que esses 

moços reconfigurem seus valores e crenças e se reconheçam empoderados pelo 

conhecimento.  
 

No decorrer do filme, vamos admirando nas cenas do drama antropológico, 

a mudança operada nas pessoas pelas eficazes estratégias didático-pedagógicas 

aplicadas. Toda a narrativa coloca em evidência o preparo do docente diante das 

situações desfavoráveis que se apresentam. Ela representa com exatidão, de 

forma análoga, o que se espera da formação docente do PPrroojjeettoo  UUCCAA: 

desencadear a tomada de consciência do professor a partir da ação desenvolvida 

utilizando o laptop educacional.  Para chegarmos a essa conclusão, percorremos a 

trajetória que narramos a seguir.  

*  *  * 
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““RReeccoollhheerr  ccaaddaa  bbaaggoo  ddoo  ttrriiggoo””  

  
  

AA  ccaannççããoo  ““CCiioo  ddaa  TTeerrrraa””,,  oo  ffiillmmee  ““EEssccrriittoorreess  ddaa  LLiibbeerrddaaddee””  ee  aa  ““TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa””  
 

A tese ““TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  &&  VVIIDDAA::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  

FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee””  pretende trazer à tona a questão da tomada de consciência no 

processo de formação docente almejando metaforicamente, o exemplo do milagre 

na canção e vislumbrando o conhecimento como elaboração nova, resultante da 

interação entre sujeito e o objeto, da maneira exibida no filme “Escritores da 

Liberdade”, que equaciona o direito humano e o empoderamento pessoal essencial 

à vida com novas concepções de ensino e aprendizagem.  

 

 Este trabalho, portanto, é a contrapartida cultural diante da tecnologia; é o 

modo da tecnologia dialogar com a vida no processo de formação profissional, de 

forma socialmente e epistemologicamente coerente, ponderando sobre o seu 

impacto na performance docente, analisando suas implicações e explorando seus 

desdobramentos no fazer docente e na consciência dos sujeitos. 

 

 

*  *  * 
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              ““FFoorrjjaarr  nnoo  ttrriiggoo  oo  mmiillaaggrree  ddoo  ppããoo””  
 

 

AA  HHiissttóórriiaa  ddee  VViiddaa  ee  aa  CCoonnffoorrmmaaççããoo  ddaa  PPeessqquuiissaa  

Fazendo uma autorreflexão sobre a minha história de vida e a trajetória por 

mim percorrida como pesquisadora e professora da rede estadual de ensino, vejo 

com desconforto a prática educativa que prevalece na maioria das escolas 

públicas. Apesar de vivermos num mundo modelado pela ciência e tecnologia, o 

conhecimento tecnológico é privilégio de poucos. Outrora, o conhecimento de uma 

insignificante elite foi capaz de construir grandes invenções e determinar grandes 

mudanças na história da humanidade. Hoje, porém, é preciso que todos tenham 

acesso ao conhecimento e que muitos tenham capacidade de criá-lo para que o 

mundo se desenvolva com mais igualdade e sustentabilidade, e a vida humana 

avance em qualidade. No entanto, não é isso que percebo no meu percurso 

profissional, nem tampouco é o que aponta as mais recentes pesquisas 

educacionais. Semelhante à admirável transformação do trigo em pão a partir do 

recolhimento de cada bago de trigo, cheguei a esse entendimento pela tecedura de 

cada fragmento de realidade, desde as tarefas conclusivas da dissertação de 

mestrado até a elaboração da presente tese. 

Em 10 de junho de 2008 defendi junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, nível Mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP, a Dissertação intitulada ““LLeeiittuurraa    FFeennoommeennoollóóggiiccaa    ddaass    

TTeeccnnoollooggiiaass      ddee    IInnffoorrmmaaççããoo  ee  CCoommuunniiccaaççããoo    eemm  uummaa    EEssccoollaa    PPúúbblliiccaa    EEssttaadduuaall    

PPaauulliissttaa””.. O trabalho de pesquisa alicerçou-se na obra de Husserl, E.(1982), 

Merleau-Ponty, M.(1973; 1999) e outros autores que abordam a questão da 

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

que fazia sentido para os sujeitos, evidenciando a visão que os alunos tinham de si 

e da escola a partir da inserção do computador no cotidiano escolar, apreendi 

aspectos do fenômeno que ocorria na escola e busquei a essência manifestada 

nas descrições ou discursos dos  professores.  

Tal pesquisa me fez concluir que a utilização das TIC proporcionou alguns 

aspectos positivos relacionados à pedagogia de Freire, P. (1997), principalmente 

quando considerou as premissas do tratamento dialógico para adiantar-se no 
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entendimento do aluno. No entanto, ela não trouxe avanços mais significativos para 

a aprendizagem. Também inferi que os interesses e as visões dos professores e 

dos alunos estavam divorciados. De um lado, os alunos pleiteavam aulas 

dinâmicas, diferenciadas e com o uso do computador, e, de outro, os professores 

não cogitavam utilizar o computador como ferramenta de ensino e de 

aprendizagem. Os professores apresentavam a justificativa de que tinham 

necessidade de aprender a utilizar a ferramenta computacional para colocá-la em 

prática no cotidiano, e demonstravam simultaneamente, preocupação em melhorar 

a sua performance profissional.   

Para eu chegar ao sentido, ao mundo fenomenológico, encontrei uma forma 

conveniente de construir a intersecção das alegações das partes, procurando o 

comum em ambas e vi que as respostas de alunos e professores mostravam uma 

possibilidade de aproximação.  Os interesses que faziam sentido para os dois 

grupos, alunos e professores, embaralhavam-se na trama, constituindo uma 

realidade que podia ser modificada a partir de zonas próximas. Especialmente para 

os professores, os significados denotavam valores passados de geração em 

geração, que os prendiam em raízes históricas da educação, às crenças de 

séculos passados, não permitindo que eles se desvencilhassem daqueles padrões. 

Entretanto, esses mesmos significados sugeriam que os sujeitos, professores e 

alunos, estavam à busca de um mesmo ideal: a melhoria da aprendizagem. 

Assim, a pesquisa de mestrado me levou a novos questionamentos. 

Comecei então, a partir do resultado daquela investigação, a estudar e esboçar 

novas possibilidades práticas para modificar aquela realidade, iniciando pelas 

áreas conciliáveis de interesses de professores e alunos, em torno da melhoria da 

aprendizagem. Para identificar, decifrar e ajustar explicações mais acuradas e 

esquadrinhar alternativas mais viáveis para instrumentar o professor no seu fazer 

pedagógico, busquei autores que discorriam sobre a formação docente. 

Em meados de 2009, ingressei novamente no Programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo, nível doutorado da PUC-SP e dei início sistemático a essa 

nova busca, idealizando a qualificação profissional docente nos moldes de Freire, 

P.(2001), que pressupõe a persistência do professor no avanço de sua tarefa como 
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ser inacabado, como também subentende competência e bom discernimento no 

trato pedagógico, tendo em vista o alvo maior, o aluno.  

Em seguida, passei a integrar a turma de pesquisadores da PUC-SP, 

instituição proponente da pesquisa intitulada “OO  CCuurrrrííccuulloo  ddaa  EEssccoollaa  DDoo  SSééccuulloo  XXXXII 

– A Integração das TIC ao Currículo: Inovação, Conhecimento Científico e 

Aprendizagem”1, conforme Edital CNPq/Capes/SEED-MEC Nº 76/2010, em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação, que tem como 

área de concentração o Currículo e linha de pesquisa em Novas Tecnologias na 

Educação. A pesquisa “OO  CCuurrrrííccuulloo  ddaa  EEssccoollaa  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII””,,  organizada em três 

etapas integradas - diagnóstico, intervenção e análise,  estuda o PPrroojjeettoo  UUCCAA, com 

foco voltado à integração entre a tecnologia e o currículo, analisando tanto o 

processo de formação na ação em desenvolvimento nas escolas, como as práticas 

de uso do laptop nos estados de São Paulo, Goiás e Tocantins. Por sua vez, o 

PPrroojjeettoo  UUCCAA sendo um projeto educacional utilizando tecnologia, apoiado na 

perspectiva de disseminação do laptop educacional como ferramenta poderosa de 

inclusão digital, de melhoria de qualidade de educação e adensamento da indústria 

brasileira2 no processo, era, por outro lado, um caminho naturalmente apropriado 

para a minha investigação, esta pesquisa em tese, por ser um modelo que reunia 

condições favoráveis às respostas que procurávamos.  

Como pesquisadora da PUC-SP, e, portanto, membro do grupo de pesquisa 

do projeto CNPq supracitado, recebi orientação permanente da coordenadora geral 

Prof.ª Drª Maria Elizabeth Bianconcini Almeida, da PUC-SP, participei ativamente 

dos trabalhos e eventos ligados ao projeto, como também das reuniões, oficinas, e 

grupos de estudos semanais junto com os demais formadores e pesquisadores da 

universidade, para trocas colaborativas, análises e discussões sobre os dados 

colhidos no curso de formação, encaminhamentos e intervenções futuras. Situada 

no bojo do programa de pós-graduação, a proposta de natureza investigação-ação-

intervenção da pesquisa foi concebida como um processo reflexivo, participativo e 

interpretativo, contando com fundamentação teórica específica, objetivos definidos, 

bem como, orientação metodológica desenhada para progredir no ritmo da 

investigação e de acordo com as características dos objetos, das práticas 

                                                   
1  Ver Sampaio, F. F; Elia, M. F. (org.). 2012. 
2  Neste caso, refere-se ao adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. 
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cotidianas e dos obstáculos encontrados no processo. Igualmente, na tentativa de 

aproximar teoria e prática, a pesquisa optou por métodos alinhados com a 

investigação, adotando diferentes instrumentos de coleta de dados, desde 

observações realizadas no âmbito da escola a documentos gerados nas ações de 

formação, assim como, aqueles que tiveram determinada pertinência no tempo, e 

consistência e integração no desenrolar da ação-investigação, como os diários 

reflexivos, as entrevistas, os grupos focais, os fóruns virtuais, as narrativas e as 

participações em eventos relacionados à linha de pesquisa da PUC-SP. 

Foi, com efeito, no decurso do contexto maior dessa pesquisa CNPq,,  ““OO  

CCuurrrrííccuulloo  ddaa  EEssccoollaa  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII””, que na prática, enquanto pesquisadora CNPq  

e formadora da PUC-SP, participando  de fóruns, discussões presenciais e virtuais, 

encontros, e outros contextos,  que observei o brotar do processo de tomada de 

consciência no conjunto dos professores em determinadas situações. Ou seja, 

constatei, por vezes sim, por vezes não, episódios de tomada de consciência no 

grupo docente. Mas como e em quais situações se desencadeiam as tomadas de 

consciência? Assim é que, iniciei em paralelo e progredindo na mesma proporção, 

o estudo e trabalho desta pesquisa como um objeto específico e uma análise 

original do processo de tomada de consciência na formação docente do Projeto 

UCA. Logo, a proposta CNPq de natureza investigação-ação-intervenção consiste, 

pois, num todo maior coordenado pela Prof.ª Drª Maria Elizabeth Bianconcini 

Almeida, e, desse todo, uma parte apenas, é objeto de minha apreciação e 

constitui a presente tese, que, por assim dizer, forma um novo todo. 

 Portanto, é preciso deixar simplesmente dito, para evitar equívocos, que 

esta investigação sobre a tomada de consciência se insere na pesquisa CNPq. 

Dessa forma, quer se trate da proposta ““OO  CCuurrrrííccuulloo  ddaa  EEssccoollaa  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII”” ou 

desta pesquisa ““TTeeccnnoollooggiiaa  &&  VViiddaa::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  

FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee”, trabalho nesta tese, tanto com dados coletados para todo o 

grupo de formação, com orientação do grupo de pesquisa CNPq, quanto com 

informações planejadas e coletadas por mim, tendo em vista a especificidade da 

minha investigação e a inerência com o tema deste estudo.  

Por outra parte, quanto ao público alvo, as experiências de formação na 

ação tratadas nesta pesquisa foram desenvolvidas na Escola Estadual Prof. 
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Antonio Carlos Ferreira Nobre na cidade de São Paulo – SP, e no Centro de 

Educação Municipal Profª Neyde Tonanni Marão, em Votuporanga – SP. É por 

meio desses ensaios que pretendo entender a razão funcional e o mecanismo da 

tomada de consciência a partir dos elementos de interesses e significados 

propiciados na formação que corroboram com a melhoria da qualificação 

profissional docente, integrando diferentes tecnologias na tarefa educativa com 

novas concepções de ensinar e aprender. 

Em resumo, a formação docente de caráter semipresencial do PPrroojjeettoo  UUCCAA, 

dividida em módulos que abrangem as dimensões teórica, tecnológica e 

pedagógica é o nosso objeto de estudo, e meio pelo qual defendemos a construção 

de novos significados para os professores, a partir das ações desenvolvidas com a 

integração de diferentes tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem, 

como processo que leva à construção da tomada de consciência, à organização do 

mundo objetivo, à elaboração da lógica operacional e como forma de instrumentar 

o docente e compor um novo cenário para a educação pública.  

Esta pesquisa conformada a partir da minha história de vida e afeiçoada à 

experiência de formadora-pesquisadora no projeto CNPq visa narrar e explicar o 

arranjo da sequência das ações previstas na capacitação, que viabilizam a 

construção de novos significados e concepções de ensino e aprendizagem para o 

professor, principalmente aquelas que giram em torno dos seus interesses e 

constituem base imprescindível para a tomada de consciência por meio de um 

processo de formação docente humanizador, e para o empoderamento pessoal 

decorrente do teor prático e efetivo consolidado nas vivencias do projeto, que 

elevam, transformam e revolucionam a existência do ser.  

Para tanto, situarei seres e objetos no tempo e espaço, elucidando os 

acontecimentos no processo de formação, tomando por base os fatos, os 

personagens, o modo como se compõem as ações, os lugares e os momentos 

onde ocorrem e as razões significativas no percurso que condicionam a evolução 

da tomada de consciência. Assim, este comentário introdutório da conformação 

desta investigação será detalhado no capítulo II, que particulariza a questão de 

pesquisa na totalidade do Projeto UCA, e igualmente, os assuntos resumidos a 

seguir, serão delineados nos respectivos capítulos que compõem esta tese.   
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 CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  DDiivviiddiimmooss  oo  ccaappiittuulloo  eemm  dduuaass  ppaarrtteess::  a primeira, caracterizando o 
tema; e a segunda, fundamentando  teoricamente a tese. A CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  
TTeemmaa trata da relação entre a Tecnologia e a Vida por meio de uma reflexão acerca 
do desenvolvimento tecnológico e científico no decorrer da história, focando os 
impactos, os avanços e as mudanças em todos os campos da experiência humana 
e da vida no planeta. Na sequencia, o estudo volta-se para os modos de relação da 
ferramenta tecnológica digital no trato educativo, tendo como pressuposto o 
paradigma interdisciplinar e os termos da lei de tomada de consciência de Piaget. A 
FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee  apresenta a revisão bibliográfica das leituras realizadas e 
o referencial conceitual e teóricos nas perspectivas da tomada de consciência de 
Piaget e da conscientização de Freire. 

 CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  AA  PPeessqquuiissaa  --  versa sobre a pesquisa propriamente dita, 
especificando a questão de Investigação, levantando os objetivos geral e específico, 
e apresentando a justificativa deste estudo. 

 CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  PPrroocceeddiimmeennttooss  MMeettooddoollóóggiiccooss - aborda os métodos, as técnicas e 
os instrumentos utilizados nesta análise e expõe o encaminhamento que orienta e 
dá coerência às escolhas técnicas empregadas e aos métodos combinados com a 
teoria. 

 CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  AAnnáálliissee  ee  DDiissccuussssããoo - considera as técnicas de análise qualitativa 
dos dados gerados na metodologia do Grupo Focal e Fórum, o emprego do software 
Qualiquantisoft e a geração do Discurso do Sujeito Coletivo para interpretar à luz da 
teoria e subsidiar os resultados. 

 CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::  CCoonncclluussõõeess  -- dá fechamento ao trabalho realizado, avaliando os 
resultados alcançados e destacando sugestões para futuras pesquisas, o ponto de 
vista do grupo pesquisado e tecendo considerações finais sobre o estudo. 

 RReeffeerrêênncciiaass: aponta a bibliografia e as fontes consultadas. 

 AAnneexxooss  ee  AAppêênnddiicceess::  ilustra com dados e complementos o corpo do trabalho. 

Assim, na sequência segue o Capítulo I, como descrito acima que trata da 
evolução humana pautada pelo advento das tecnologias em todos os campos da 
vida e o referencial teórico que nos serviu de base. 

 
**  **  **   
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11  --  CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  tteemmaa  ee  
FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee  

  
  

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  TTeemmaa  ““TTeeccnnoollooggiiaa  &&  VViiddaa””  
  
  

TTeeccnnoollooggiiaa,,  VViiddaa  ee  IImmpplliiccaaççõõeess  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  ee  aa  CCiiêênncciiaa  

TTeeccnnoollooggiiaa::  ddaa  pprrááttiiccaa  àà  aapplliiccaaççããoo  cciieennttííffiiccaa  

OO  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  ccoommoo  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  iinntteerrddeeppeennddeennttee  

IInntteerraaççããoo,,  mmeeddiiaaççããoo  ee  mmoobbiilliizzaaççããoo  

SSiittuuaaççããoo--pprroobblleemmaa  

AA  pprrááttiiccaa  rreefflleexxiivvaa  

EExxtteerriioorriizzaaççããoo  ee  iinntteerriioorriizzaaççããoo  

EEmmppooddeerraammeennttoo  

TTeeccnnoollooggiiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  

OO  ssuujjeeiittoo  eeppiissttêêmmiiccoo  

  

  

FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee  
  

RReeffeerreenncciiaall  TTeeóórriiccoo  ddoo  QQuuaaddrroo  CCoonncceeiittuuaall  

PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  PPiiaaggeett::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  

PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  FFrreeiirree::  AA  CCoonnsscciieennttiizzaaççããoo  
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CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  TTeemmaa  ““TTeeccnnoollooggiiaa  &&  VViiddaa””  
  

TTeeccnnoollooggiiaa,,  VViiddaa  ee  IImmpplliiccaaççõõeess  
DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  ee  aa  CCiiêênncciiaa  

TTeeccnnoollooggiiaa::  ddaa  pprrááttiiccaa  àà  aapplliiccaaççããoo  cciieennttííffiiccaa  
OO  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  ccoommoo  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  iinntteerrddeeppeennddeennttee  

IInntteerraaççããoo,,  mmeeddiiaaççããoo  ee  mmoobbiilliizzaaççããoo  
SSiittuuaaççããoo  pprroobblleemmaa  
AA  pprrááttiiccaa  rreefflleexxiivvaa  

EExxtteerriioorriizzaaççããoo  ee  iinntteerriioorriizzaaççããoo  
EEmmppooddeerraammeennttoo  

TTeeccnnoollooggiiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  
OO  ssuujjeeiittoo  eeppiissttêêmmiiccoo  

  

  

  

  

11..  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  TTeemmaa  ee  FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee    
  
Este primeiro capítulo aborda o tema Tecnologia & Vida. A reflexão sobre a 

tecnologia na esfera da vida é um comprometimento pessoal no sentido de 

entender a relação entre a tecnologia e a vida e as implicações advindas desse 

laço em diversas questões, sobretudo, do ponto de vista do conhecimento. Os onze 

textos a seguir, caracterizam o tema e constituem parte do meu estudo de 

doutoramento. Em sua maioria são, simultaneamente, interpretação e percepção 

das particularidades que estabelecem analogia entre uma pequena parte da 

extensa obra de Piaget e o processo de tomada de consciência nos cursos de 

formação docente, por meio desta complicada tarefa de esclarecimento da teoria 

em consonância com o interesse específico deste trabalho. Os textos seguintes do 

referencial teórico fundam os alicerces desta tese. Dentro desse espírito, trago aqui 

o meu entendimento das leituras feitas e as aproximações que ouso defender, 

ainda que em termos de particularidades triviais, nesta empreitada. 

11..11  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  TTeemmaa  ““TTeeccnnoollooggiiaa  &&  VViiddaa””    
  

A afinidade entre a tecnologia e a vida remonta o princípio da história do 

homem no planeta e remete a reflexões diversas. Nossa busca gira em torno, 

especialmente, de compreender o desenvolvimento tecnológico antes e depois da 
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conexão com a Ciência, as mudanças de uso e aproveitamento tecnológico, as 

implicações das técnicas de aceleração tecnológica para a vida, as imposições das 

demandas tecnológicas digitais ao convívio humano. No trabalho docente com 

tecnologias digitais importa entender a valorização da prática reflexiva, o modo de 

pensar interdependente com o trabalho interdisciplinar, os papéis indispensáveis da 

interação, mediação e mobilização no realizar e compreender, a situação-problema 

como prática desafiadora por meio de uma pedagogia diferenciada, os processos 

de interiorização e de exteriorização quando sujeito e objeto se relacionam, o 

conhecimento como forma de empoderamento, a definição de sujeito epistêmico, a 

renovação e a responsabilidade para realizar e compreender, e, a tomada de 

consciência da ação própria com construção em diferentes níveis. 

A ferramenta tecnológica digital pede uma relação diferenciada no trato 

educativo e solicita, pressupomos um paradigma interdisciplinar, “[...] dada a sua 

fecundidade para a solução de problemas [...]” (Piaget, apud Macedo, 1994, p. 4).  

A ferramenta digital é objeto de ação às necessidades multidisciplinares e 

interdisciplinares nas relações de quem aprende, especialmente quando se 

considera o conhecimento como construção. Consequentemente, a relação entre a 

tecnologia digital e a vida é complexa, motivo pelo qual nos apoiamos em García 

(2006) para explicar as definições especiais conferidas aos termos “complexidade” 

e “interdisciplinar”, que cremos que combinam e são inteiramente coerentes com a 

fundamentação teórica de Jean Piaget (1973; 1977a; 1977b; 1978; 1983; 2008).   

Da mesma forma, os conceitos de mediação, interação, mobilização, 

exteriorização, interiorização, situação-problema, prática reflexiva, tecnologia, 

responsabilidade, e sujeito epistêmico, empregados na relação sujeito e objeto são 

concebidos à luz da teoria de Piaget, a conscientização idealizada é considerada 

com vistas aos ensinamentos de Piaget e Paulo Freire (1979; 1987; 1996; 2006a; 

2006b). Já o conceito de empoderamento é aceito sob a óptica de Green (2009) e 

Paulo Freire (1979; 1987; 1996; 2006a; 2006b;). 

Tecnologia & Vida, tema desta investigação, está em correlação, 

precisamente, com os aspectos da vida, vistos sob a óptica de Piaget, que como 

cientista cativado pelo conhecimento científico, dedicou parte de sua investigação e  
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teoria à análise e esclarecimento das características de excelência num dado 

estádio  de desenvolvimento intelectual, dignas de qualquer pessoa na caminhada 

da vida, quando em condições semelhantes às examinadas nos seus 

experimentos, as quais, por sua vez, dão a entender as razões dos sucessos e dos 

reveses no percurso em construção, tal como sucede na tomada de consciência no 

processo de formação docente, que, por ora, pretendemos demonstrar.  

Individualizamos, por conseguinte, o tema em questão, a partir dos olhares 

distintos sobre os subitens a seguir, que constituirão a base da nossa explicação 

aos dados obtidos nesta pesquisa. 

11..11..11  TTeeccnnoollooggiiaa,,  VViiddaa  ee  IImmpplliiccaaççõõeess  

A palavra tecnologia originária do grego ‘tekhnología’, é um termo que 

envolve o conjunto de conhecimentos peculiares a uma arte, a uma ciência ou a 

um ofício em geral. Cada ciência, arte ou ofício, tem a sua tecnologia própria, 

menciona o Dicionário Prático Ilustrado Lello1. Nos diversos contextos, as 

tecnologias auxiliam na resolução de problemas profissionais ou domésticos 

valendo-se dos conhecimentos, dos métodos, das ferramentas, das máquinas e 

processos desenvolvidos por cada campo do conhecimento. Maria Elizabeth 

Bianconcini de Almeida, em seu artigo “Prática e formação de professores na 

integração de mídias” para a obra Integração das Tecnologias na Educação, 

organizada por Almeida e Moran, explora o conceito de tecnologia de forma muito 

bem-vinda e pertinente a ao almejado nesta pesquisa:  

[...] tecnologia [pode] ser vista como: artefato, cultura, atividade 
com determinado objetivo, processo de criação, conhecimento 
sobre uma técnica e seus respectivos processos, etc. Em 1985, 
Kline (apud Reis, 1995, p. 48) propôs uma definição de tecnologia 
como o estudo do emprego de ferramentas, aparelhos, máquinas, 
dispositivos, materiais, objetivando uma ação deliberada e a 
análise de seus efeitos, envolvendo o uso de uma ou mais técnicas 
para atingir determinado resultado, o que inclui as crenças e os 
valores subjacentes às ações, estando, portanto, relacionada com 
o desenvolvimento da humanidade. Complementando essas ideias, 
Lévy (1997b) salienta que a técnica faz parte do sistema 
sociotécnico global, sendo planejada e construída pelo homem 
que, ao utilizá-la, apropria-se dela, reinterpretando-a e 
reconstruindo-a. Assim, as tecnologias são produto de uma 
sociedade  e  de  uma  cultura,  não  existindo  relação  de causa  e  

                                                   
1 DDiicciioonnáárriioo  PPrrááttiiccoo  IIlluussttrraaddoo  LLeelllloo. Tomo II. Paris: Livraria Chardron (sem ano de publicação) 
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efeito entre tecnologia, cultura e sociedade, e sim um movimento 
cíclico de retroação (Morin, 1996). (Almeida, 2005, p. 40). 

A tecnologia, por conseguinte, como criação humana, facilita a vida diária 

desde o início da história, numa progressão das ferramentas mais antigas e 

simples, que convertiam os materiais brutos em produtos úteis, às ferramentas 

mais sofisticadas que incluem as máquinas, computadores, e dispositivos 

complexos que aplicam o conhecimento científico.  

Assim, a história da tecnologia, traz em si, a história do conhecimento 

humano adensado, iniciando com instrumentos rudimentares que garantiram a 

permanência da vida no planeta e prosseguindo com ferramentas e aparatos 

tecnológicos mais elaborados que asseguraram benefícios extras à existência. 

Imbuído do espírito coletivo e coordenando movimentos e mente, o homem 

primitivo foi dominando com instinto mecânico a natureza das coisas e organizando 

progressivamente o seu meio social. A descoberta do fogo, o surgimento e 

aperfeiçoamento da linguagem, e a capacidade de fabricar ferramentas foram fatos 

decisivos para o progresso humano. O trabalho realizado com feitio mais 

consequente e racional resultou, portanto, num melhor aproveitamento do tempo e 

num melhor investimento dos recursos naturais, caracterizando o espírito prático.  

Entretanto, com o passar do tempo, a Ciência e a técnica se uniram e 

passaram a operar mutuamente, levando a indústria a servir à Ciência através do 

avanço no conjunto de processos dos mais diversos campos do conhecimento, 

culminando com a ampliação acelerada das inovações tecnológicas. Como 

explicar, pois, essa junção? 

11..11..22  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ee  aa  CCiiêênncciiaa  

Em meados do século XIX a Revolução Científico-Tecnológica parece ter 

chegado ao seu auge. O aprimoramento das aplicações da eletricidade, das 

primeiras usinas hidro e termelétricas, o uso dos derivados de petróleo, a origem 

dos motores de combustão e dos veículos automotores, o surgimento das 

indústrias químicas, dos altos-fornos, da fundição, das usinas siderúrgicas e dos 

primeiros materiais plásticos, dos transatlânticos, caminhões, motocicletas, trens 

expressos, aviões, além dos novos meios de comunicação como telégrafo, rádio, 
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gramofones, fotografia e o cinema pareciam indicar que a humanidade estava à 

beira do ápice do desenvolvimento e do progresso, menciona Sevcenko (2001).   

A partir dos anos 50 no século XX, a chamada "era pós-industrial” foi 

seguida de substantivas transformações nos estatutos da Ciência. O projeto de 

mundo foi se conformando cada vez mais tecnológico, de processamento de dados 

e de informações impactando sobremaneira a vida humana que passou a ser 

regida não apenas pela visão de prosperidade, mas também pelos ideais de 

potencialização, eficácia e otimização do sistema moderno apoiado numa nova 

concepção científica. A pujança das transformações tecnológicas alterou, 

sobretudo, o caráter da pesquisa na Ciência, que revogou questões abrangentes 

da realidade e suas mandatórias, e, por conseguinte, legitimou o aumento 

progressivo de produção científico-tecnológica até os dias atuais. 

Chizzotti (2008a), em texto de sua autoria1 explica como Lyotard2, denuncia 

o mito da idade moderna, calcado nas grandes meta-narrativas acompanhadas das 

ideias de libertação progressiva da humanidade pela ciência, numa perspectiva de 

integração de saberes e na esperança de incrementar conhecimentos 

universalmente válidos.  

Tais fatos apontados por Chizzotti evidenciam como o cenário tecnológico 

passou a predominar em todas as esferas da atividade humana, alterando as 

estruturas econômica, social e política, e transformando a condição de vida das 

pessoas, assim como os costumes, hábitos e rotinas do seu dia a dia. A 

cotidianização da tecnologia, principalmente da informática, introduziu, em 

decorrência, os esforços científicos e políticos para informatizar a sociedade, numa 

escala sem precedentes, causando impacto em diferentes aspectos da existência, 

que, por ora, está caracterizada por uma relação de dependência tecnológica e de 

adequação ao ritmo e à celeridade dos instrumentos. (Sevcenko, 2001, p. 62).   

 

                                                   
1  Texto de circulação interna. de autoria de Chizzotti intitulado “Epistemologia, Ciências Humanas e os ‘novos’ Paradigmas” – 

PUCSP, 2008a,  para a disciplina Epistemologia e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, nível Doutorado.  
PUC-SP: 1º. Semestre de 2009.  

2  Jean-François Lyotard, importante pensador francês que contribuiu com o declínio da ideia de verdade, tal como ela era concebida por 
determinadas correntes filosóficas. No livro ‘O pós-moderno’ (Lyotard, 1988), de sua autoria, publicado na França em 1979, Lyotard 
assinala o conjunto de transformações culturais ocorridas no início das sociedades pós-industriais, avaliando, principalmente, a condição 
do saber nas sociedades mais desenvolvidas. 
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Vemos, portanto, a vida administrada por um complexo conjunto tecnológico 

integrado que controla, abastece, planeja, distribui e oferece serviço, por um nexo 

que altera comportamentos, afeta as relações sociais e condiciona a essência 

emocional do indivíduo. Tais circunstâncias faz-nos compreender como a produção 

científico-tecnológica ganhou notoriedade, popularidade, simpatia, e sucesso na 

sociedade moderna, valendo-se de certa forma, de um campo científico “menos 

nobre”1, vinculado ao poder político, produtivo e social que a legitimou pelo seu 

valor econômico e utilitário2. Logo, o advento tecnológico determinou um 

mecanismo transformador nas sociedades, gerando crescente multiplicação de 

conhecimentos, informações, produtividade, desenvolvimento de novos materiais, 

projetos e configurações de princípios inovadores, com fatores que se entrelaçam 

numa relação complexa, tornando quase indistinto o limite entre a tecnologia e a 

vida humana.  

Acontece, no entanto, que, progressivamente, o saber se tornou a principal 

força de produção e o fator mais importante e determinante na competição mundial. 

Tal fato levou a ciência a cultivar e a avigorar ainda mais o valor do conhecimento, 

configurando-o como  um ‘produto informacional’ indispensável ao mercado 

produtivo tecnológico. Isso quer dizer que, 
[...] pelo fato de tornarem os dados úteis às decisões (portanto, os 
meios de controle) ainda mais instáveis e sujeitas à pirataria, não 
podem senão exigir urgência deste reexame. Em vez de serem 
difundidos em virtude do seu valor "formativo" ou de sua 
importância política (administrativa, diplomática, militar), pode-se 
imaginar que os conhecimentos sejam postos em circulação 
segundo as mesmas redes da moeda, e que a clivagem pertinente 
a seu respeito deixa de ser saber/ignorância para se tornar como 
no caso da moeda, "conhecimentos de pagamento/conhecimentos 
de investimento", ou seja: conhecimentos trocados no quadro da 
manutenção da vida cotidiana (reconstituição da força de trabalho, 
"sobrevivência") versus créditos de conhecimentos com vistas a 
otimizar as performances de um programa. (Lyotard, 1988, p. 7). 

De fato, o cenário pós-moderno, com sua vocação tecnológica, investiu 

densamente na  concepção do  saber científico,  e  mais especificamente, na produção  

                                                   
1  Refiro-me aqui à Ciência apoiada na ética e nos ideais que valorizam a busca incessante do conhecimento, e como atividade nobre e 

desinteressada a serviço exclusivo da evolução do espírito humano. 
2  Na abordagem sociopolítica dos usos, a relação do sujeito com as TIC e mídias digitais, os procedimentos e modalidades de apropriação, 

assim como as formas de utilização dos artefatos tecnológicos se definem segundo certas lógicas, que vão da serventia à utili zação 
rentável, do desejo à necessidade, do instrumento de trabalho à ferramenta de informação e lazer. Permanece, porém, a questão crucial 
de saber qual dessas lógicas é determinante, assim como desvendar o caráter ambivalente do uso das tecnologias, que ora são 
estruturantes da prática, ora estruturados pela prática. Ou seja, está voltada ora ao seu uso funcional, ora ao estudo do conhecimento 
científico. 
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voltada à informação, em que Ciência cumpria o papel de organizar, estocar e 

difundir essas informações, de maneira muito diversa daquela que fazia 

anteriormente. Esse passo foi crucial para acelerar a produção e o aprimoramento 

de todo tipo de parafernália técnica que operava mecanismos informáticos 

convertendo mensagens em bits1 de informação. Assim, toda a informação 

convertida em linguagem informática passou a ser considerada uma aplicação do 

conhecimento científico atrelado à funcionalidade da ciência.  

Ora, uma grande questão de interesse nesta tese é a diferenciação entre 

esses dois tipos de tecnologias: a de caráter prático, que tem serventia para a 

realização de tarefas mecânicas, por potencializar as necessidades e capacidades 

físicas humanas tendo fim utilitário; e outra, de especificidade de aplicação do 

saber científico, por estimular a ação cognoscível e exercitar as habilidades 

intelectuais do indivíduo, tendo como alvo o conhecimento. Note-se que, nesses 

dois domínios, a diferenciação entre a finalidade prática e a letrada constitui 

desafios distintos para a atividade cognitiva. Sucede que o uso orientado à 

informação e ao conhecimento, supostamente, é mais ambicioso, rigoroso e de 

razões subjetivas. Tais circunstâncias nos impelem, assim, a considerar esses 

diferentes empregos como um dado fundamental nesta investigação. Como 

explicar, então, que os diferentes empregos têm razões e conotações diferentes 

num dado momento, e também significações próprias à tomada de consciência? 

 

11..11..33  TTeeccnnoollooggiiaa::  ddaa  pprrááttiiccaa  àà  aapplliiccaaççããoo  cciieennttííffiiccaa  

Anteriormente, as tecnologias eram dirigidas às necessidades e questões 

cotidianas, de ordem prática. Hoje, graças à Ciência, o conhecimento avançou 

sobre os problemas da vida diária, fazendo com que as tecnologias se antecipem 

oferecendo meios de resolver as dificuldades do dia a dia, antes mesmo de 

aparecerem, comenta Macedo (2013c)2. Macedo (2005a, p.51) tem a sua versão 

de tecnologia como sendo a “[...] resposta da ciência com todo o seu poder para o 

                                                   
1  Bit: [Inglês acrônimo de bi (nary) (digi)t] (Dígito binário). É a unidade mínima de informação possível de ser interpretada e armazenada 

pelo computador. Um bit pode assumir apenas um de dois valores: 1 (um) ou 0 (zero). Os bits são geralmente usados como uma média 
de velocidade na transmissão de dados (um modem 14400 transmite 14400 bits por segundo), enquanto os bytes são normalmente 
associados à capacidade de armazenamento de dados (um disco rígido com memória de 20 gigabytes). Fonte: Metasys Classmate Versão 
2.0-0. Manual do Usuário.              

2  Entrevista com Lino de Macedo. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9EmmOFOXmEw#t=10. Acesso em 20 jul 2013. (Macedo, 2004) 
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mundo do dia-a-dia.” O seu argumento está pautado nas propostas de solução que 

a ciência oferece às necessidades constituídas e impostas ao cotidiano humano. 

Tomemos as soluções tecnológicas na área da saúde, do transporte, da 

comunicação, do entretenimento, etc., por exemplos rotineiros, de como isso 

advém e se instala no cotidiano simplificando o serviço e glorificando as obras da 

civilização. Entretanto, é interessante notar que tais avanços por mais importantes 

que sejam, quando procedem antes do devido tempo, fazem um processo inverso 

daquela trajetória originária da tecnologia prática que acudia o homem. O que isso 

representa para a vida?  

Como vimos, a história mostra como a tecnologia foi determinante e efetiva 

no enfrentamento de dificuldades concretas, prestando-se a auxiliar e resolver as 

necessidades do homem. Então, desde o início dos tempos, a invenção técnica 

tinha um sentido material e uma finalidade a serviço de uma dificuldade ou 

problema de ordem utilitária. Ela estava sempre atrelada a um saber derivado da 

experiência de um profissional ou de um amador, com a técnica a cargo da 

serventia.  

É por isso que, a tecnologia definida pelo avanço científico faz um caminho 

oposto daquela resolvida pela prática, usada na atividade de característica 

mecânica ou de esforço próprio. Ela não é diretamente requerida por uma questão 

não resolvida da vida diária; pelo contrário, ela se origina da afinidade entre a 

técnica e a ciência que descobrem feitos destinados às necessidades ou desejos 

de consumir. Ou seja, mesmo que não exista uma dificuldade claramente definida 

ou pensada pelo ser humano, a produção científico-tecnológica chega antes, 

antecipa-se apresentando um problema e antecedendo soluções, para oferecê-lo 

como mercadoria de valor. Mais que isso, por vezes, essa produção reduz e 

banaliza1 o trabalho intelectual quando, além de transformá-lo em objeto sedutor de 

compra, também o transforma em produto de curta vida útil visando à rápida 

obsolescência. Sem dúvida, isso representa uma ruptura com o ideário original de 

tecnologia atrelado ao quefazer utilitário. 

                                                   
1   Refiro-me aqui ao conhecimento científico agregado ao poder econômico que produz  massivamente artefatos com funções subutilizadas 

quando o usuário mal tem conhecimento  para entender a funcionalidade que o dispositivo oferece. Investe-se, portanto, na criação de 
recursos visando exclusivamente à concorrência de mercado, com curta vida útil, e rápida substituição, para alimentar o ciclo produtivo, 
numa lógica perversa e descomprometida dos ideais da Ciência e da sustentabilidade da vida. 
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Mas, todos esses fatos sobre avanço tecnológico tiveram um saldo positivo 

de ampla vantagem para certos pontos da vida e isso foi determinando, pouco a 

pouco, novas regras para a sucessão dos dias e culminou com uma grande 

mudança no século XXI. Os artefatos tecnológicos foram se “complexificando” para 

potencializar as necessidades e domínios do homem.  E quanto mais complexos 

foram se tornando, mais atendiam às precisões humanas num outro plano, 

abrangendo cada vez mais o conhecimento científico disponível.  

Porém, além da complexificação, algo também decisivo mudou o arquétipo 

dos aparatos tecnológicos. A investigação científica passou a ser condicionada 

pelas possibilidades de processamento computacional. Não é difícil vermos, com 

efeito, como a proeza informática se alastrou em todos os setores e acabou sendo 

uma transformação definitiva e sem precedentes no modo de viver humano. A 

partir de então, os produtos que fugiram desse protótipo tornaram-se mais 

rapidamente obsoletos e pouco funcionais, já que não podiam ser lidos como 

informação, nem armazenados em computador.  Isso representou um grande 

marco evolutivo para a tecnologia e uma ampla e contínua transformação na vida 

das pessoas, assim como nos costumes, nas tradições, nos hábitos e rotinas 

diárias. Por outro lado, representou ainda o afastamento progressivo da práxis 

formadora do espírito1 por parte da Ciência, que sujeitou, mais uma vez, a 

atividade científica ao poder enquanto domínio digital, como importância 

informacional.  

Naturalmente, e da mesma maneira, muitas tecnologias de atribuições 

exclusivamente práticas, que eram concernentes com as funções vitais e cumpriam 

com eficiência os fins benéficos e vantajosos da técnica, passaram a ser ditadas 

pelo conhecimento científico informático e digital, e, portanto, a ter bom êxito como 

aplicação da ciência, e ser indicadoras de modernidade e inovação. Por 

conseguinte, o progresso tecnológico definido pela via científica evoluiu “numa 

escala multiplicativa, [numa] autêntica reação em cadeia” (Sevcenko, 2001, p. 16), 

gerando desequilíbrios e grandes transformações para a vida da humanidade 

moderna. Passando ingenuamente a utilizar a tecnologia como aplicação desse 

                                                   
1  A práxis formadora do espírito deixa de ser exclusivamente divina e se fundamenta na razão. O princípio da razão dialética foi o grande 

movimento, e de certa forma, o fio condutor que permitiu ao espírito humano ir descobrindo a sua capacidade de criar e inovar diante da 
necessidade de novas técnicas, inclusive da tecnologia informática.  
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conhecimento científico, "com sentimento de superioridade dos que vão adiante do 

seu tempo" (Sevcenko, 2001, p. 68),  o homem perdeu o elo com a prática pura e 

simples, e em função disso, passou a ter que se dedicar aos  desafios do 

pensamento científico perpassado à peça tecnológica, ou seja,  passou a ter que 

desvendar as soluções que uma determinada tecnologia encerrava, visto que ela 

não era proveniente da problemática da prática humana. Além disso, a rapidez do 

desenvolvimento técnico, a concorrência de mercado, o consumismo desenfreado, 

o constante descarte e a substituição dos objetos por outros mais sofisticados, 

fizeram o ser humano perder o domínio pleno das funções oferecidas pelo aparelho 

tecnológico, suscitando insatisfação e futilidades, sem contar com o permanente 

aprendizado, e uma busca constante por atualização das novas aplicações.  

Por outras palavras, isso significa que a funcionalidade da tecnologia fica 

prejudicada e subaproveitada quando essas questões não são devidamente 

solvidas, pois, no ritmo acelerado de mudanças, o sujeito mal consegue aprender a 

utilizar as funções básicas de um artefato tecnológico, o mercado já lança outro 

para substituí-lo, rebaixando-o como superado, obsoleto e anódino.  É 

inquestionável, parece-nos, que o aproveitamento do conhecimento científico na 

criação de novos processos e aparelhos seja a força que impulsiona esse 

encadeamento veloz de mudanças tecnológicas em todos os campos da existência 

humana, provocando a obsolescência dos objetos num período curtíssimo de 

tempo, que, de um lado, desperta interesses supérfluos e fascínio, mas de outro, 

causa repulsa pelo argumento contraditório e desalentador que alimenta as 

investidas do poder. 

Então, a tecnologia vinda do conhecimento científico, dos vários conteúdos 

disciplinares e diversos campos do conhecimento, concebe e encerra em si um 

desafio; desafio esse, que cabe e combina com a escola, uma vez que ela, 

enquanto instituição de ensino, exatamente, tem o papel de exercitar o 

conhecimento científico das disciplinas e seus respectivos conceitos, buscando 

saídas e respostas para a inquietação, a imprudência, e a sustentabilidade das 

questões, e, sobretudo, coligando e articulando essas disciplinas, para entender os 

fenômenos, os processos e as situações como partes inseparáveis de uma 

realidade complexa. (García, 2006, p. 21). 
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No caso especial desta tese, a tecnologia do conhecimento científico 

aplicada aos laptops educacionais, está também a serviço dessa busca de 

respostas e dessa coligação do conhecimento, inclusão digital, consciência crítica, 

em suma, de um arranjo de saberes que visam à melhoria da qualidade 

educacional brasileira, e convenhamos, do pressuposto progresso na tomada de 

consciência, quando incorpora “prática e reflexão como duas faces do 

conhecimento, indissociáveis, complementares e fundamentais [...]” (Macedo, 

2005a, p.31). E como tal, completa outro desafio! O desafio de exercitar o 

conhecimento científico via tecnologia com raciocínio interdisciplinar, rearranjando 

a dinâmica do trabalho pedagógico com o imperativo de “integrar significativamente 

disciplinas e conhecimentos” (Freire; Prado, 2000, introdução). Como resolver problemas 

por um caminho oposto daquele usado na prática?  

 

11..11..44  TTrraabbaallhhoo  IInntteerrddiisscciipplliinnaarr  ccoommoo  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  
iinntteerrddeeppeennddeennttee  

  

Na antiga escola o professor atuava sem a preocupação de ter que seguir 

um caminho para desenvolver a sua prática pedagógica. “Suas competências de 

ensinar [estavam] dissociadas das competências de aprender”, diz Macedo, (2005, 

p. 32). Disso decorria que ele não via necessidade de atualizar seus saberes 

continuamente e, da mesma forma, o sistema educacional não priorizava essa 

questão, pois seu interesse maior era que o professor soubesse bem o conteúdo 

disciplinar que lecionava.  

Por sua vez, a escola de hoje, que reclama a lógica digital como um direito, 

precisa de uma nova concepção e outro raciocínio para ensinar e aprender. Não 

basta que os professores apresentem habilidades para expor o conteúdo nos quais 

são especialistas e que tenham controle sobre os alunos em sala de aula, embora 

sejam os saberes pessoais de grande valor e ampla capacidade. Nessa 

circunstância, ser conhecedor do conteúdo disciplinar e bom regulador1 dos limites 

no trato didático não é suficiente; espera-se mais para levar uma questão 

interdisciplinar e complexa a bom termo! Por outras palavras, é fato inegável que o 
                                                   

1  Macedo  (2005a, p. 145) explica os diversos significados do termo disciplina. Na escola pública, trabalhada nesta tese, entendemos a 
disciplina como a “arte da regulação”, explicada pelo autor como saber antecipar, saber planejar, saber definir limites de espaço e tempo, 
saber definir tarefas e modos de produção.   
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contexto atual, mais complexo, de diversidade, pede tanto uma relação diferente 

com o conhecimento quanto outro nexo coerente de raciocínio que valoriza a ação, 

por ora, ação em pensamento, operação adequada do sujeito que conhece1, ou 

seja, verdadeira abstração que permite associar a capacidade de ensinar com a de 

aprender como saberes que se completam e servem de apoio um ao outro.  

Isso representa realizar um movimento contrário àquele usado com 

tecnologias mais simples2, que valorizavam a prática. Importa compreender e 

organizar o conhecimento e a própria vida pensando de um novo modo, 

interdependente, na perspectiva do outro que integra o todo.  Importa valer-se dos 

conhecimentos já existentes, da ação em pensamento que se reorganiza em 

função da lógica digital, dando tratamento indissociável às informações e 

estabelecendo uma relação diferente com o saber. Importa entender a relação de 

interdependência entre ensinar e aprender como ‘algo que será’3, e tal fato implica 

uma pedagogia diferenciada. Por outras palavras, importa abrir-se para o outro, 

colocar-se no lugar do outro, pois que não há objetivo ensinar se o outro não 

consegue entender. Além disso, do ponto de vista da relação, tanto ensinar quanto 

aprender envolve uma organização do conhecimento: de um lado, o professor 

enquanto ensina, e de outro, o aluno enquanto aprende.  

No entanto, “[...] nem sempre as informações que um professor dá são 

suficientes para que os alunos possam deduzir o conhecimento que ele quer que 

concluam [...]” (Macedo, 1994, p. 35). Depreendemos, assim, que se o aluno não 

entende, é porque há escassez de recursos no professor para apresentar a 

temática por uma multiplicidade de aspectos e, dessa forma, aumentar as chances 

de o aluno entender de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Sustentamos 

que uma saída para essa questão é embrenhar-se no estudo, na formação 

profissional e na prática reflexiva, que contribuem para a ampliação de novas estruturas  

                                                   
1  Na Epistemologia Genética, a expressão “sujeito que conhece” era usada para esclarecer que todas as pessoas iniciam a vida sendo 

crianças e, portanto, todas as pessoas começam a interagir e conhecer o mundo circundante, apoiadas apenas nas ações e reações, sem 
uso de qualquer forma de linguagem, para depois evoluírem segundo o processo de desenvolvimento. Então, a teoria do 
desenvolvimento assume o conhecimento em construção entendendo a criança como o “pai” do adulto, dizia Piaget. Por outras palavras, 
isso significa que a criança “ensina” o ser que vai tornar-se um adulto a conhecer o mundo, iniciando com as ações e com as formas de 
organizar essas ações no espaço e no tempo, para depois, progressivamente, usar outros recursos humanos e conhecer o mundo. Ou seja, 
a criança, ao iniciar a vida, usa apenas a ação e reação, pois  não domina a linguagem nem representa o pensamento e raciocínio, ou 
ainda, nem sequer tem noção dos conhecimentos transmitidos de uma geração a outra.  

2   Neste caso refiro-me a giz, lousa, caderno, livro didático, caneta, lápis, etc. 
3   ‘algo que será’ é entendido como um ‘tornar-se’. Na visão construtivista, o conhecimento é concebido como um ‘tornar-se’ antes de um 

‘ser’. (Macedo, 1994, p. 17). 
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desencadeadoras do raciocínio interdisciplinar, que abrem a possibilidade de 

diálogo entre o modelo da ciência e aquele produzido na elaboração da prática, tal 

como Piaget previu e descreveu com seus muitos exemplos ilustrativos.   

Principalmente no contexto digital, é necessário convencer-se da 

insuficiência da especialidade disciplinar que mais aprecia a destreza intelectual do 

professor do que a aprendizagem do alunado, ou então, mais valoriza a visão de 

conhecer como conceitos acumulados em detrimento de conhecer como 

construção, e, por vezes, desconhece a necessidade dos conteúdos 

procedimentais do ‘saber como fazer’1 com a tecnologia na sala de aula, que 

exigem competências e habilidade para articular objetivos com resultados.  

Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar é um convite para o professor 

abdicar do orgulho e do modo de ser especialista de um conteúdo disciplinar e se 

abrir para o raciocínio operatório interdisciplinar. Sobretudo, é um convite para o 

professor acolher o argumento da condição relacional que coordena uma 

pluralidade de fatores, em que coexiste a contribuição de todos os envolvidos para 

dar conta da situação-problema e, não decorre, portanto, da competência exclusiva 

de um único professor. No entanto, essa qualidade de pensar interdisciplinar é uma 

construção, e, portanto, demanda tempo. Vejamos por quê. 

Rolando García, grande último colaborador e profundo conhecedor da teoria 

de Piaget, fez um apanhado do trabalho interdisciplinar, incluindo-o na sua teoria 

da complexidade, no livro Sistemas Complexos (García, 2006). Com propriedade 

de quem é afinado com a obra piagetiana, García afirma ter sido seu mestre Piaget 

quem formulou mais lúcida e veementemente as questões da natureza complexa e 

cíclica das inter-relações entre as disciplinas científicas em seus domínios2, 

provando a inconsistência das propostas reducionistas de “especificidade", que 

interpõem uma barreira ao estudo interdisciplinar e à integração das disciplinas. 

                                                   
1   ‘‘ssaabbeerr  ccoommoo  ffaazzeerr’’  conteúdo procedimental que diz respeito ao modo de agir no processo por meio do domínio de diversas habilidades. 
2  Piaget, segundo García (2006, p. 32), estabelece que a "ciência" recobre quatro grandes domínios ou níveis, nos quais as disciplinas se 

relacionam entre si de diferentes maneiras: a) domínio material, que corresponde ao conjunto de "objetos" de cada disciplina (números, 
funções, objetos físicos ou biológicos, energia, operações mentais, classes sociais); b) domínio conceptual, que corresponde ao conjunto 
de teorias ou conhecimentos sistematizados produzidos por cada ciência acerca de seu domínio material; c) domínio epistemológico 
interno, que corresponde à análise dos fundamentos de cada disciplina, ou seja, a crítica de seu aparato conceitual e as teorias de seu 
domínio conceitual; e, d) domínio epistemológico originado, que corresponde às relações entre o sujeito e o objeto de conhecimento, isto 
é, no padrão epistemológico geral dos resultados obtidos por cada disciplina, comparando-a com as outras ciências.     
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Também explica que a concepção piagetiana de "sistema científico", consiste numa 

rede de inter-relações circular, que remove obstáculos e articula a teoria.   

Assim, de acordo com García, a empreitada interdisciplinar se baseia na 

preparação de um quadro conceitual que permita a articulação das diferentes 

ciências e no desenvolvimento de uma prática convergente, para compreender com 

um novo olhar dirigido ao ponto comum, o problema no seu próprio campo, aliando 

teoria e prática e criando situações metodológicas harmonizadas com as 

características sociais, físicas ou biológicas. Indo mais além, entendemos que a 

atividade interdisciplinar configura uma situação nem sempre fácil de resolver, visto 

que ela pede um comprometimento contínuo com a invenção, com a 

experimentação, com a análise, como igualmente, espera o enfrentamento dos 

problemas operacionais. Consequentemente, “[...] a tensão permanente que se 

estabelece entre a formação especializada e a tarefa interdisciplinar pode ser 

altamente frutífera, mas também pode levar à eventualidade perturbadora de 

incorrer em generalidades vazias”. (García, 2006, p. 67).   

O pressuposto subentendido dessa tensão é que a tarefa interdisciplinar, 

corretamente, pleiteia um esforço contínuo de conciliar a especialidade do 

professor com o universo das disciplinas; porque esse esforço consiste, sobretudo, 

na tomada de decisão do professor no sentido de abandonar a condição de 

especialista de um único conteúdo disciplinar e se abrir para outros, que adotam 

outros procedimentos, novos conceitos e diferentes linguagens. E tal fato não é 

simples; é uma mudança de paradigma! Supõe, por isso, uma mudança no próprio 

professor, nas atividades, nas estratégias de tarefas, nos artefatos da sala de aula, 

nos modos de organizar o tempo e o espaço. Trata-se de uma busca incessante 

das características que ligam os fenômenos com as demais áreas de 

conhecimento, na expectativa de solucionar os problemas comuns que ultrapassam 

os limites das disciplinas específicas. Trata-se, sobretudo, de mudar a estrutura 

interna mental, como uma construção que elabora os diferentes níveis de 

consciência integrados, pela interiorização da ação própria.  Em contrapartida, o 

professor especialista em uma disciplina, solitário e sobrecarregado com seus 

af azeres , ingressa num esquema de conjunto quando abraça a causa   
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interdisciplinar, quer dizer, deixa o isolamento disciplinar para fazer parte de uma 

totalidade multidisciplinar.  

O pensar interdisciplinar é, portanto, muito diferente do disciplinar. Tem 

outras exigências, e outras implicações. Como é então que se dá o 

desenvolvimento do raciocínio interdisciplinar? Como ultrapassar, pois, os limites 

do raciocínio disciplinar e apreender o mecanismo do pensar interdisciplinar? Que 

menções faz Piaget que nos permitem conjecturar a respeito do pensar e agir 

interdisciplinar? Para compreendermos mais profundamente essa mudança, vamos  

também buscar e nos valer da interpretação de conceitos por outros autores 

estudiosos da obra piagetiana. Como já mencionamos anteriormente, sobre o 

pensar e agir interdisciplinar, Piaget na obra, Autobiografía/El nacimiento de la 

inteligencia (1976)1, revela o valor que ele atribuía à interdisciplinaridade, dizendo: 

A experiência decisiva que vivi nesta última década, 
essencialmente em nosso Centro de Epistemologia Genética, 
convenceu-me da necessidade das investigações interdisciplinares 
e de sua fecundidade para a solução de problemas específica e 
autenticamente psicológicos. (Piaget, 1976, apud Macedo, 1994,   
p. 4).   

Assim sendo, o modo de ver interdisciplinar, delineado na perspectiva de 

desenvolvimento de Piaget, do ponto de vista pedagógico, considera de um lado o 

aluno, e de outro, a escola e seus professores com o papel de iniciar esses alunos 

no saber científico, mantendo uma relação dialética e interdependente com o 

conhecimento. Pelo enfoque pedagógico, isso quer dizer que ensinar e aprender, 

pela lógica interdisciplinar, consistem em introduzir os alunos nos conceitos e 

operações científicas, considerando, no conjunto da situação, como eles 

aprendem, como eles formulam ideias e como eles se tornam operatórios; de outro 

lado, pelo enfoque psicológico, isso evidencia como eles se expressam 

espontaneamente, como eles interagem com outros colegas, quais aspectos eles 

valorizam numa relação, como são as suas respostas verbais.                             

Porém, aos objetivos do aprendizado  e d o ensino em sala de aula, no enfoque 

interdisciplinar,  o “tornar-se2  é  a  questão  mais  importante” , diz  Macedo  (2013c), em  

                                                   
1   PIAGET, J. (dir.). Autobiografía/El nacimiento de la inteligencia. Psicología y Filosofía. Buenos Aires: Caldén, 1976. 
2   ‘tornar-se’ é entendido como um ‘algo que será’. Na visão construtivista, o conhecimento é concebido como um ‘tornar-se’ antes de um 

‘ser’. (Macedo, 1994, p. 17). 
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entrevista para a Revista de Psicologia Escolar Educacional. Então, ainda que ao 

saber do professor ou do aluno sobrevenham muitas ações de aperfeiçoamentos, 

no processo de sua recriação, o que importa é o que ele já sabe desde o início; o 

que vale é quão mais organizada, mais crítica, mais harmoniosa e transformada é a 

sua ação e seu pensamento em relação ao seu próprio patrimônio de conduta 

pessoal. E, “[...] por isso, o conhecimento só pode ser visto como um ‘tornar-se’”. 

(Macedo, 1994, p.17).  

Por outro lado, a noção de interdependência na compreensão 

interdisciplinar, é fundamental. O fato básico, é que a interdependência, como 

forma dialética, exige interação e possibilita ao sujeito, pouco a pouco, 

desvencilhar-se do agir ou pensar indiferenciado, que desconhece a disposição das 

ações no espaço e tempo. Outrossim, a interdependência tira a mente do 

embaraço de pensar justaposto, que trata os objetos e acontecimentos de forma 

dissociada, sem ver um ponto comum entre eles. Portanto, a interdependência é 

uma qualidade soberana para a inteligência no trato estrutural, funcional e afetivo 

das nossas relações com coisas, tarefas, pessoas, espaço e tempo, pois ao 

mesmo tempo em que organiza muitos aspectos, considera que algo só se torna, 

pouco a pouco, uma relação de causa e efeito conforme certa ordem e 

necessidade, tendo em vista que tudo o que se constrói deve ter sentido tanto para 

quem faz, como para quem recebe o feito.  Ora, assim concebida, a noção de 

interdependência representa certamente um ganho para o sujeito, pressupomos! 

Mas ainda falta-nos compreender: como opera o raciocínio interdisciplinar na 

relação interdependente?  

Na teoria de Piaget, de acordo com Macedo (2002b), a interdependência 

refere-se a uma qualidade da relação entre as partes e o todo que lhes 

corresponde. Porém, essa relação é coordenada pela reversibilidade que 

caracteriza o pensar ou o agir de modo simultâneo e compartilhado na realização 

de tarefas, que por outras palavras, significa estar atento àquilo com que se ocupa, 

e, ao mesmo tempo, permanecer ligado a tudo que precisa ser considerado. Por 

sua vez, a reversibilidade, como atributo do pensamento operatório, não só permite 

entender a reciprocidade entre situações, antes de decidir sobre o melhor a fazer 

em função de um objetivo, mas, além disso, compreender a razão da ordem das coisas.  
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Logo, é uma propriedade benéfica à inteligência e à ação operatória na medida em 

que considera o que poderá ou não acontecer, estima o possível e o necessário em 

cada situação, dirige as ações à cronologia dos fatos, liga passado, presente e 

futuro, e adequadamente, ensina a conviver, interagir e aprender com o todo 

antecipando e planejando novas ações. Então a interdependência enquanto 

qualidade da relação entre as partes e o todo, coordenada pela reversibilidade, 

[...] dá um sentido à dinâmica de tudo isso. Dinâmica que opera por 
intermédio dos ‘significados’ que transformam uma ação, e dos 
‘significantes’ que conservam os aspectos que a constituem 
enquanto algo estruturado e eficaz [...]. (Macedo, 1994, p.18).     

É evidente, presumir, que uma operação complexa como o raciocínio 

interdisciplinar é uma construção, e como tal, se dá numa relação dialética e 

interdependente, comprometida com a invenção, experimentação, análise e 

enfrentamento de problemas, tal qual já mencionamos anteriormente em García. 

Mais que isso, o conhecimento específico disciplinar abre 

[...] a possibilidade de reconhecer e compreender as 
particularidades de um determinado conteúdo e o conhecimento 
integrado – interdisciplinar – lhe dá a possibilidade de estabelecer 
relações significativas entre conhecimentos. Ambos se realimentam 
e um não existe sem o outro [...]. (Prado, 2005b, p. 15). 

Daí decorre, defendermos nesta tese, que o trabalho interdisciplinar, 

combina impecavelmente com a tecnologia dos laptops, com a situação complexa, 

com o ato complementar de ensinar e aprender, com o convívio das partes 

interdependentes: alunos, escola, docentes, disciplinas, tecnologias e tudo o mais 

que se inclui no contexto. Isso faz ver que as partes de um sistema dialético não 

podem ser substituídas já que uma depende da outra, e logo, cada sequência de 

movimento ganha sentido e se conclui a partir da outra. Logo, as partes do 

conjunto interligado interagem segundo uma organização dinâmica e por meio de 

significados que transformam a ação. Resta saber: o que as interações 

representam para o trabalho interdisciplinar?  

11..11..55  IInntteerraaççããoo,,  MMeeddiiaaççããoo  ee  MMoobbiilliizzaaççããoo..  

O trabalho experimental “método clínico” de Piaget, praticamente todo, foi 

realizado com crianças. Como pesquisador, Piaget descreveu de modo muito 

peculiar a maneira de pensar das crianças utilizando observação, experimentação 
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e entrevistas. Tal descrição consistia em indicar os níveis sucessivamente 

necessários para se passar de uma interação simples para outra, mais complexa. 

Sua questão de investigação pautada no interesse epistemológico e teórico tinha 

como objeto de estudo o conhecimento e sua construção produzida na interação da 

criança com coisas ou pessoas.  

Tomando por base que a teoria piagetiana defende a interação como um 

caminho para se chegar ao conhecimento e tendo em vista o interesse comum pelo 

desenvolvimento da criança1, tanto por parte de Piaget quanto por parte da escola, 

pretendemos aproximar o objetivo teórico descritivo com o objetivo prático escolar, 

embora sejamos cientes de que tal interesse tenha méritos e orientações 

diferentes. Particularmente para este estudo, buscamos uma significação maior 

para a interação, a mediação e a mobilização no contexto interdisciplinar 

computacional, salvaguardando, sobretudo, os pressupostos fundamentais da 

teoria do grande pesquisador do conhecimento. 

11..11..55..11  IInntteerraaççããoo  
  

Para identificarmos uma interação sustentada em Piaget como objetivo de 

uma prática escolar voltada ao aprendizado, portanto, distinta da ênfase teórica 

descritiva piagetiana, há que buscarmos incessantes aspectos que coordenam a 

teoria com a prática, levando em conta que “[...] aplicar a obra de Piaget à escola é, 

[...] dar-lhe uma orientação oposta. [E, sendo isso possível] implica uma 

transformação radical, para a qual precisamos nos preparar,” (Macedo, 1994, p.50).  

Numa relação de implicação, interagir significa poder assimilar o que é 

externo às estruturas do sujeito. “Interagir implica um fazer” (Macedo, 1994, p. 

146). Estamos propensos à interação, ou seja, à relação. Estamos, portanto, 

destinados a incorporar do outro aquilo que não temos em nós e que nos completa. 

Então a interação é uma relação que define algo entre o sujeito e o objeto. E como 

tal, raciocina pela propriedade da interdependência. Isso quer dizer que a interação 

entre sujeito e objeto se dá num mesmo contínuo, e sendo assim, o que vale para 

                                                   
1  A ênfase teórica piagetiana estava interessada no sujeito epistêmico, enquanto a ênfase da prática escolar está interessada no sujeito 

psicológico. Embora tanto a teoria piagetiana quanto a escola tenham o interesse comum pelo desenvolvimento da criança, segue m 
orientações opostas: uma busca a explicação do desenvolvimento via teoria, enquanto a outra busca promover o desenvolvimento por 
meio da prática pedagógica. Enquanto a teoria se orienta para o geral e abstrato, a prática se volta para o particular e real. 
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um vale para outro, e o objeto pode ser compreendido de muitas formas, pois tudo 

depende da relação que se estabelece entre uma coisa e outra. 

A história de vida de uma pessoa, por exemplo, delineia uma interação única 

e particular das suas relações com o mundo. São relações sobre os embates da 

vida, os obstáculos enfrentados, as decisões tomadas, os erros cometidos, os 

avanços nas situações e muito mais.  Essa observação nos faz entrever que se o 

conhecimento na vida surge da interação com o meio, o contexto da tecnologia 

interdisciplinar pode ser um local privilegiado para informação, conhecimento e 

saber. Nessa lógica, informação, conhecimento e saber são complementares e 

interdependentes, pois, a informação é obtida pela interação com aquilo que existe 

exterior à mente, o conhecimento é alcançado por meio da interação dessa 

informação com a ação, e o saber é fruto do intercâmbio entre o conhecimento e a 

informação. E sendo assim, explica Lino de Macedo, na palestra de iniciativa da 

Fundação Victor Civita, disponível em vídeo pelo YouTube na versão on-line da 

revista Nova Escola, informação, conhecimento e saber mutuamente se relacionam 

de tal forma que a informação se transforma ora em conhecimento, ora em 

sabedoria, ao passo que conhecimento e sabedoria se articulam via informação e 

reflexão. Eis então, o ponto fundamental dessa questão: saber buscar a 

informação! (Macedo, 2013a). 

Na perspectiva interdisciplinar, espera-se uma interação muito mais intensa 

com a informação. Espera-se que o professor constantemente reavalie seus 

conceitos, repense os conteúdos e desenvolva competências de buscar 

informações, saindo da posição estritamente transmissiva dos saberes já 

acumulados, que embora tenham valor, não são suficientes para as demandas de 

futuro, de planejamento, de antecipação, de projeção, etc., que se espera na 

formação escolar de hoje, na chamada sociedade da informação e conhecimento. 

Valente, (org), em O Computador na Sociedade do Conhecimento, enfatiza essa 

necessidade de  

[...] representar o conhecimento, provocando um 
redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a 
busca e compreensão de novas ideias e valores. Usar o 
computador com essa finalidade, requer a análise cuidadosa do 
que significa ensinar e aprender bem como demanda rever o papel 
do professor nesse contexto. A formação do professor deve prover 
condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas 
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computacionais, entenda por que e como integrar o computador na 
sua prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras [...].  
(Valente,  1999, p.12) 

Por outro lado, desenvolver competências para buscar informações e 

interagir com elas no meio digital  é desafiador e algo novo para o professorado; 

porque não se trata de sair à caça de qualquer informação, mas de buscar 

informações pertinentes e relevantes para a compreensão da situação de 

aprendizagem, como também, de fazer uma análise crítica da mensagem que ela 

veicula. Valente, traz explicações a respeito das mudanças esperadas na interação 

com a informação, conhecimento e saber. 

[...] A mudança pedagógica que todos almejam é a passagem de 
uma educação totalmente baseada na transmissão da informação, 
na instrução, para a criação de ambientes de aprendizagem nos 
quais o aluno realiza atividades e constrói o seu conhecimento. [...] 
Ela oscila entre o ensino conservador e a aprendizagem mais 
liberal. [...] [Alguns serviços] já operam com base no paradigma 
enxuto [...] a produção enxuta exige trabalhadores melhor 
qualificados, capazes de assumir responsabilidades, tomar 
decisões, e buscar soluções para problemas que ocorrem durante o 
processo de produção. [...] Essa mudança na produção de bens e 
nos serviços implicará, certamente, em mudanças no sistema 
educacional. A educação deverá operar segundo esse novo 
paradigma. Isso implicará em professores melhor qualificados, não 
para empurrar a informação ao aluno, mas para saber criar 
situações onde o aluno puxa a informação. Mais ainda, somente ter 
a informação, não implica em ter conhecimento. O conhecimento 
deverá ser fruto do processamento dessa informação, aplicação 
dessa informação processada na resolução de problemas 
significativos e reflexão sobre os resultados obtidos. Isso exigirá do 
aluno a compreensão do que está fazendo para saber tomar 
decisões, atuar e realizar tarefas. (Valente,  1999, p.29; 30) 

 

Diante do exposto, fica claro que a mudança pretendida exige grande 

comprometimento do profissional docente. De outra parte, considerando a 

interdependência entre a informação, o conhecimento e o saber, entendemos que a 

busca de coordenação da teoria com a prática nos remete à condição de rumo 

oposto enquanto exigência de aplicação coerente e leal à teoria piagetiana na 

prática escolar. Como podemos tornar isso possível? 

Diz Macedo que “uma construção, qualquer que seja ela, tem uma direção, 

um sentido, um foco, um destino” (Macedo, apud Campos, 2004, p.18). Os 

experimentos de Piaget demonstram que tudo o que é externo à mente e 
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perceptível aos sentidos é passível de interação, em qualquer fase do 

desenvolvimento. É a maneira humana de explorar as possibilidades, de dar ordem 

e orientação à ação buscando uma resposta àquilo que é generalizável 

transponível ou diferenciável de uma situação a outra, e simultaneamente, de 

construir conhecimento.  

Assim, a interação do sujeito com a informação, organiza o presente em 

função do passado, ou seja, a informação nova corrige os esquemas mentais 

mediante progressivas diferenciações, produz um novo significado e, por 

conseguinte, um novo conhecimento. Isso significa que a informação nova provinda 

da interação complementa o conhecimento anterior, origina esquemas mentais 

distintos que conversam segundo uma ordem orientada, calculam e corrigem, 

alargam o referencial e relativizam as noções, num processo simultâneo proativo e 

retroativo de coordenação desses esquemas, que resulta numa conceituação e 

num maior refinamento do novo saber. Aprender a buscar a informação consiste, 

portanto, em dominar um esquema operatório de busca que coordena 

simultaneamente as ações do presente, do passado e do futuro.  

Uma interação pautada pela prática interdisciplinar escolar é coerente com 

os preceitos de Piaget quando simultaneamente considera de um lado, a interação 

como ação física e material, e de outro, em oposição, a interação concebida como 

ação virtual, possível e realizável no plano das representações, por agora, apenas 

em pensamento. Nessa condição, o pensamento dirige-se à ação material e 

estabelece ligações entre as situações; concomitantemente há interação tanto no 

plano da ação como no plano das representações, imaginando possibilidades. 

Ainda que a interação não se efetive materialmente, a mente pode concebê-la no 

plano mental e ver sentido no desenrolar dos pensamentos, ou seja, compreender 

realizando ações mentais, ou ainda, realizar em pensamento. 

A interação na prática escolar tem valor-chave para o conhecimento, pois é 

por meio dela que o sujeito vai além de uma interação ingênua1 com as diversas 

circunstâncias reais, encontrando sentido no processo de diferenciação das coisas. 

Explica Macedo (2002a), em entrevista para a Revista Nova Escola que “[...] todo  

                                                   
1   Que se relaciona com os problemas e desafios de forma muito simples, singela  e superficial, caracterizando a falta de objetividade . 
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estudante precisa enfrentar problemas para avançar. Não adianta o professor dizer 

como se resolve. Faz parte do aprendizado tentar soluções e experimentar 

hipóteses para superar desafios".  

Defendemos a interação no contexto interdisciplinar, especialmente dos 

computadores que apresentam uma vivacidade comunicativa para a aprendizagem. 

Da interface gráfica às paginas da Internet há uma explosão de apelos, grande 

variedade de informações, sobretudo, um chamamento que sensibiliza recursos 

perceptíveis, sensoriais e motores do sujeito. A interface amigável comunga com o 

interesse pessoal; aspectos cognitivo e afetivo reivindicam para si os objetos que 

podem ser assimilados pela interação; prazer e aprendizado fazem parte do 

mesmo contínuo; a relação com o saber é diferente e pede uma competência 

relacional para acolher a contribuição de todos os envolvidos na resolução dos 

problemas.  

Porém, uma interação prática, recreativa, exploratória e lúdica com o 

computador não tem a mesma exigência de uma interação com intenções de 

conhecimento, na qual um mediador tem papel fundamental. Então, a mediação é 

de grande valor quando a tecnologia é usada com fins de conhecimento. Afinal, 

como é essa mediação? 

11..11..55..22  MMeeddiiaaççããoo  

Nos dias de hoje, a mediação é um conceito vigoroso usado em situações 

de aprendizagem com tecnologias no contexto educacional interdisciplinar. 

Utilizada em múltiplos campos, seu emprego no cotidiano escolar é notório, 

especialmente no fazer pedagógico do professor, em que é concebida como uma 

ponte entre o conhecimento e o aluno. Mediando em uma prática construtivista, o 

professor coordena a discussão, intervém e intercede considerando basicamente a 

vontade e o propósito do sujeito com o objeto do conhecimento, e promove mais 

nitidamente a compreensão das intenções da proposta. 

Essas considerações nos fazem compreender que a mediação do professor 

facilita no âmbito pessoal, a representação dos significados das coisas para o aluno, tal 

como elas representam para o próprio professor, o que, por outra parte, também 

possibilita  que  essa  ação  se estabeleça como construtora de conhecimento. Então, a  
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questão que se coloca para a mediação na aprendizagem é: como conferir um 

sentido para o sujeito na ação construtora? Um caminho para realizar esse fim, é, 

ao invés de transmitir conceitos prontos, criar e oferecer bons motivos para que o 

sujeito ative seus próprios conhecimentos e recursos, definindo procedimentos e 

atitudes em prol das atividades propostas. Nesse sentido, a mediação tem caráter 

de mobilizar o sujeito para a ação. Mais precisamente, nesse caso, cada etapa da 

mediação comporta uma função e implica uma construção interna. A mobilização 

na organização interna se insere em outra organização, mais vasta, que concede 

significação ao conhecimento que está sendo elaborado. 

Pensando em termos da construção interna do conhecimento, “[...] o 

mediador das aprendizagens é a própria ação do sujeito. [E assim, podemos inferir] 

que a mediação para Piaget é o próprio conceito de inteligência, consistindo na 

coordenação entre meios e fins e na auto-regulação efetuada pelo sujeito [...]” 

(Campos, 2004, p. 49). Já no contexto escolar de ensino, onde a função cognitiva 

do conhecimento opera com a lógica da relação, as mediações do professor são 

realizadas tanto com o propósito tanto de mobilizar o aluno para a ação, como de 

atribuir um significado para o que está sendo feito, sustentando argumentos 

convincentes de valor e significado e usando estratégias para subordinar a 

construção àquilo que interessa. Vista sob esse ângulo, a mediação se manifesta 

como via e recurso para estreitar o contato do sujeito com o objeto de conhecimento e 

impulsionar a realização de progressos na elaboração de significados. 

Sobretudo, a mediação é uma ação que faz caminho, transita e “serve de 

intermediário entre dois termos ou dois seres (considerados como dados, 

independentemente dessa ação) [...]” (Lalande, apud Campos, 2004, p. 44). Sendo 

a mediação aquilo que relaciona o sujeito com o objeto de conhecimento, ela 

transporta intencionalidade, idealização, multiplicidade de informações e 

orientações para avivar na mente do sujeito aquilo que possibilita e que é 

necessário para a passagem de um nível de desenvolvimento a outro mais 

elaborado. 

Segundo Campos (2004), Piaget não só valorizava as intervenções do adulto no 

contexto  de  ensino  para  a  construção  do  conhecimento, como também alertava 

para  não  deixar  o  aluno  totalmente  livre  e entregue  ao espontaneísmo para fazer o  
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que bem entendesse. Seria insuficiente e equivocada a atividade livre para o 

avanço no conhecimento. Portanto, a mediação do professor é imprescindível para 

dar rumo e possibilitar a construção de significado e valor à ação, tanto quanto para 

guarnecer a relação com contraexemplos, reflexões e revisões que beneficiam a 

tomada de consciência. 

Em que consiste, pois, a mediação do professor? Para Campos (2004), uma 

boa mediação se caracteriza pela relação interdependente professor-aluno-objeto 

de conhecimento, pela problematização que norteia o raciocínio, pela mobilização 

do aluno para a ação e pela reciprocidade de pontos de vista frente ao desafio 

proposto. Isso quer dizer que cabe ao professor buscar suficiência de recursos 

próprios para informar e facilitar o contato do aluno com o objeto de conhecimento, 

guiando e definindo o modo relacional nas tarefas e propondo perguntas que 

norteiem a ação. É razoável pressupor, então, que o compromisso interdisciplinar 

peça uma mediação pautada na dialética entre o ser e o tornar-se, a partir de um 

desafio a ser superado. Da mesma forma, é válido considerar os fatores 

interdependentes de natureza estrutural, funcional e afetiva que se relacionam no 

espaço e no tempo para que algo se construa ou se torne. Tais observações são 

evidentes: enquanto relação, a mediação dá suporte às perturbações e aos 

conflitos iniciais do sujeito frente aos desafios, criando condições adequadas para 

que, pouco a pouco, o conhecimento se organize e adquira nova configuração com 

sentido. 

Com efeito, ao invés de propor uma prática com conceitos finalizados e 

completos, o professor de fato ensina quando conhece os meios para primeiro 

mobilizar uma ação no aluno, e segundo, mediar a relação desse aluno com o 

objeto de conhecimento, pois que o conceito de mediação é intenso na teoria de 

Piaget. Vejamos por quê. Na teoria piagetiana, os mediadores são internos ao 

sujeito, são os meios que coordenam os contributivos para o processo de 

acréscimo intelectual.  Visto dessa forma, os esquemas são mediadores, pois são 

intermediários daquilo que é transponível, generalizável e diferenciável de uma 

situação a outra; a cognição é uma ferramenta cognitiva mediadora, uma vez que 

prolonga o processo de autorregulação orgânica com a coordenação de sucessivos graus 

de desenvolvimento. Da mesma forma, o compreender é um mediador do pensamento, é  
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uma forma de diálogo interno que o sujeito faz consigo mesmo, supondo, refletindo, 

raciocinando, calculando, decidindo, etc., o melhor recurso durante uma ação.  

Num contexto interdisciplinar, de situação-problema, permeado por questões 

complexas, tal como sugere a concepção piagetiana de "sistema científico”1, o 

professor ensina e promove a aprendizagem quando ele desempenha o papel 

fundamental de organizador e mediador da discussão. Ou seja, é ele quem planeja 

a experiência, examina com atenção e minúcia os conflitos, orienta e devolve a 

questão para o aluno. Por outras palavras, é ele quem separa e evidencia coisas 

importantes não atinadas na questão, formando algo significativo que precisa ser 

retomado, favorecendo discussões e aplicações, equilibrando, tanto o campo 

reflexivo como o afetivo. Isso quer dizer que, ele intervém, interage, media e 

mobiliza o aluno para ter uma relação de conhecimento com o objeto, e por isso, 

ensina o aluno a aprender. Intervém nas confusões cognitivas norteando o 

pensamento com informações, interage chamando a atenção para aquilo que 

passou despercebido; media, dialogando e trazendo ao espírito humano aquilo que 

é transponível, generalizável e diferenciável na ação; mobiliza, motivando e 

movimentando um conjunto de fatores cognitivos quando recorta a situação-

problema e apresenta algo significativo aos esquemas mentais dos alunos. Faz 

compreender quando remete conjuntos simultâneos do pensamento ao plano 

operacional, que acrescem a percepção, oferecem representações significativas à 

ação e implicam o aumento das capacidades de reflexão, relação, cálculo, decisão, 

e tudo o mais dado por bom, firme e valioso à realização bem sucedida da ação. 

Porém, os trabalhos interdisciplinares desenvolvidos numa relação pedagógica 

de ensino e aprendizagem com o laptop educacional, desencadeiam outros tipos de 

mediações: uma, diz respeito ao aluno interagindo com a ferramenta tecnológica, em 

que, segundo Piaget, os mediadores são os coordenadores do próprio sujeito; e outra, 

que se refere aos mediadores particulares do computador, que processam tanto as 

informações do programa, quanto as do sistema operacional.  Assim, na formação 

docente, o professor é um aluno que está submerso num contínuo de 

processamento  de   informações   e  mediações,   que   englobam  de  um  lado,  a 

                                                   
1   Piaget, segundo García (2006, p. 32),  estabelece que a "ciência" recobre quatro grandes domínios ou níveis, nos quais as disciplinas se 

relacionam entre si de diferentes maneiras, conforme já mencionamos na nota de rodapé, página 42.  
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 engenharia do sistema1, e, de outro, o programa em execução. Então, esse 

contexto possibilita a reflexão, pois há um programa processando as informações, 

que é racional e responde aos comandos sempre da mesma maneira, e assim, de 

certa forma, mostra se aquela é ou não a resposta esperada pelo usuário, como 

também, intui outras interações na busca de um caminho e solução mais adequada 

se o resultado não foi a contento. Ou seja, o programa faz uma devolutiva dos 

comandos recebidos, verdadeira réplica complementar que às vezes subentende 

uma tréplica, enquanto nova instrução mediada com o sistema cognitivo do sujeito. 

Interiormente, a mediação do pensamento pela sucessiva combinação da 

assimilação com a acomodação conquista progressivamente a atividade intelectual 

que dá significado às coisas.  

Mas, além da engenharia do sistema e do programa em execução, também 

e, ao mesmo tempo, a mediação tem duas faces: uma interna na perspectiva do 

professor, que no caso desta tese, é um professor do curso de formação, e uma 

externa, no sentido da intervenção do formador. Concomitantemente, o formador 

dá diretrizes gerais para a ação, procedendo a uma mediação externa, e o 

professor, enquanto aluno, recebe essas diretrizes e interage internamente com os 

seus próprios esquemas mentais, ponderando o melhor procedimento a adotar.  

O grande ensinamento da mediação no processo de formação docente é, pois, 

no sentido de intervir e estimular a aprendizagem com atitude de escuta e com conduta 

respeitosa e firme dentro da abordagem científica. É também empregar o conhecimento 

com competência em relação ao assunto ou ao fato que está sendo estudado, 

mediando a experimentação na simulação virtual com vistas aos objetivos dos ensaios 

sugeridos, e instigando a exploração, que segundo Piaget, consiste na “aplicação de 

esquemas conhecidos às novas circunstâncias” (Piaget, 2008, p. 230). Tal é, portanto, a 

importância da mediação pedagógica do formador nas etapas do processo de 

desenvolvimento, que propiciam um caminho exploratório e lúdico para a tomada de 

consciência. Notadamente,  no contexto  de  ensino  interdisciplinar, onde predomina 

uma  visão  relacional, as contribuições  da mediação  são  imprescindíveis  para  a 

construção   dos    conhecimentos    por   parte    do   aluno.   Nessa    circunstância,    à  

 

                                                   
1   A engenharia do sistema envolve hardware e software. 
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mediação compete mobilizar o sujeito para a ação. Como mobilizar a atividade 

construtiva do sujeito e instaurar um contexto significativo para iniciar e sustentar 

uma ação? Como mobilizar promovendo progressos na elaboração de significados 

por parte do aluno? 

11..11..55..33  MMoobbiilliizzaaççããoo  

O trabalho de preparar coisas significativas e reorganizar em outro plano o 

fazer didático refletindo sobre a possibilidade de movimentar o aluno na direção de 

uma atividade construtiva constitui um dos grandes desafios para o professor. 

Como o professor deve proceder para dar conta dessa incumbência? Como age o 

professor diante das relações complexas de ensinar e aprender de forma 

interdisciplinar e complementar?  

Saber mobilizar recursos é uma competência de grande valia e um 

imperativo para o professor praticar uma pedagogia diferenciada. Um contexto 

interdisciplinar tecnológico digital pede que o professor seja um bom mobilizador 

das relações entre aluno e computador. Hoje, no entanto, o contexto da sala de 

aula agrega uma multiplicidade de fatores, tensões, conflitos, etc, que interferem e 

desviam o foco da mobilização do aluno para o conhecimento. Então o mobilizar 

envolve um saber, supõe o domínio de várias habilidades a serem desenvolvidas 

que permitirão organizar e articular os objetivos com os resultados esperados, 

transpondo barreiras.   

Saber mobilizar recursos é saber apresentar um bom motivo para induzir a 

realização de algo; é saber inspirar um movimento em proveito de um determinado 

fim; é possibilitar a passagem da indiferença para a ação. Tanto o argumento 

interdisciplinar quanto o contexto de transformações tecnológicas têm precisão da 

mobilização enquanto competência que expressa um ‘saber como fazer’. De outra feita, 

se a mobilização de recursos é um dos domínios da competência, ela é definida em 

uma dinâmica que engloba três partes. Parafraseando Le Boterf (apud Macedo, 2005a, 

p.65), na sua proposta de modelo de competência, pensamos que a mobilização é 

obtida com  três  passos igualmente importantes: primeiro,  como  um  ponto  de  partida 

da  ação  na  relação  com  o  saber,  uma  motivação  de  entrada,  com  ares  de  um 

querer  agir  inicial,  sendo  uma razão  que  vem  de  dentro,  pela  importância  ou  

valor  que  representa;  segundo,  como  um  processo  árduo  de  travessia,  relativo  à   
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energia mental que confronta os altos e baixos da passagem para outra condição; 

e terceiro, um ponto final, uma motivação de chegada que culmina com o alcance 

do resultado.  

Temos que considerar que a mobilização envolve a motivação. Mas, 

somente a motivação não basta para colocar o sujeito em movimento na atividade 

construtiva. A primazia da mobilização em relação à motivação se deve à noção de 

movimento interno e, além disso, ao conceito de mobilização, cuja ideia “[...] remete 

a outros dois conceitos: o de recursos, mobilizar recursos, e o de móbil entendido 

como razão para agir (o meu móbil é a minha razão de agir) [...]”. (Macedo, 2005, 

p.77). Móbil de origem latina, “mobilis”1, significa móvel; de acordo com o Mini 

Dicionário Aurélio (2010), além de móvel, também é aquilo que induz alguém a 

uma ação; ou ainda, significa motivação e motivo. Motivação, igualmente de origem 

latina “motivu” é um conjunto de fatores que determinam a atividade e a conduta 

individuais. Por sua vez, a palavra latina “recursus”, tem o sentido de volta feita 

correndo; tornada; é definida como meio para resolver uma questão. De maneira 

geral, podemos assim concluir que, saber mobilizar recursos é, saber inspirar a 

retomada na ação com vistas à resolução do problema e, ao mesmo tempo, é 

saber movimentar o conjunto de fatores internos que determinam a realização 

dessa ação e da conduta individual, considerando a importância e o valor que ela 

representa para o sujeito. 

Podemos, nessa conformação, conceber a mobilização como algo desejado 

pelo  sujeito.  Ora,  o que  um  professor quer  e espera  de  um curso de 

formação?  O  anseio  maior  dos docentes neste curso de formação, por exemplo, 

é aprender a usar com facilidade o laptop educacional como ferramenta de ensino 

e de aprendizagem.  Todavia, essa é uma motivação final, parcela da dinâmica de 

competência (segundo Le Bortef) e fato que os docentes  desconhecem. Para usar 

o  laptop educacional como ferramenta  de ensino  e  de  aprendizagem,  ele tem  

que   desenvolver   os múltiplos aspectos   que a  competência  docente  pede,  

seja pelo  domínio  de  várias  habilidades  que  dizem respeito  ao equipamento, 

ao sistema  operacional,  aos softwares etc.,  seja   pelo   conhecimento   

específico  e interdisciplinar  na  sua  área  de atuação.  Ademais,  para  

transformar   o   computador   numa   ferramenta   que    promove   o   ensino   e   a  
                                                   

1  Móbilis significa móvel, segundo o KOEHLER, S.J.H. Pequeno Dicionário Escolar Latino-Português. 9. ed. (edição nº 591),          
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aprendizagem do conhecimento científico, é necessário que o professor sinta 

internamente a sua impotência diante dos fatos implicados e busque soluções para 

tornar seus próprios recursos suficientes para lidar com a problemática na situação 

de aprendizagem; isto é, ver na escassez dos seus meios e na inabilidade um 

motivo para aprender.  Mas isso não é tudo: pela frente, ele ainda tem que superar 

os altos e baixos da travessia, enfrentando os desafios dessa aprendizagem. É, por 

conseguinte, perseverando e suportando essa condição de realização com 

disciplina, esforço, concentração e análise dos possíveis erros, que o sujeito 

ultrapassa essa etapa, encontra um novo equilíbrio e torna-se competente. Pois 

que, segundo Piaget,  
[...] O indivíduo age apenas ao experimentar uma necessidade, ou 
seja, se o equilíbrio entre o meio e o organismo é rompido 
momentaneamente; neste caso, a ação tende a restabelecer o 
equilíbrio, isto é, precisamente a readaptar o organismo 
(Claparède). Uma “conduta” é, portanto, um caso particular de 
intercâmbio entre o mundo exterior e o sujeito; [...] Concebida assim 
em termos de intercâmbios funcionais, a conduta supõe, por sua 
vez, dois aspectos essenciais e estreitamente interdependentes: 
um afetivo e outro cognitivo. [...] os sentimentos fixam um objetivo à 
conduta, enquanto a inteligência se limita a fornecer os meios (a 
“técnica”) [...]. (Piaget, 2013a, p. 30; 31). 

Dito em outras palavras, se saber mobilizar pode ser entendido como uma 

competência pedagógica de qualidade relacional que coordena modos de agir ou 

uma conduta que reúne a razão e as forças do indivíduo “para fazer uso de si 

próprio como recurso” (Macedo, 2005a, p. 77), ela comporta uma dinâmica, tal 

como propôs Le Boterf e, dessa forma, tem início com uma necessidade, 

desenvolve-se no processo com a persistência e a superação dos desafios, e se 

completa com o reequilíbrio cognitivo. Compreendemos, então, que aprender a 

usar o laptop educacional, seu sistema operacional, seus programas, assim como 

conhecer suas potencialidades é um ponto a ser considerado, que envolve 

simplesmente a habilidade prática de uso. Mas, o que devemos compreender 

também, com toda a clareza, é que existe outra questão em análise, que envolve a 

habilidade construtiva do sujeito, para fins de conhecimento científico, que se refere 

a aprender a usar o laptop educacional em prol do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento científico, das disciplinas escolares no formato interdisciplinar.  

Ainda há mais. Para proporcionar, ao mesmo tempo, as diferentes conotações 

de  uso  prático  e  de  conhecimento,  o  curso  de  formação docente tem que mobilizar  
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o professor nessas duas frentes que se completam e são interdependentes. Uma, 

para fazer boa aplicação prática do laptop, conhecendo 
[...] as características, as potencialidades e as limitações das 
tecnologias e mídias, [para não] desperdiçar a oportunidade de 
favorecer um desenvolvimento mais poderoso do aluno, [...] 
desafiá-lo e instigá-lo a buscar construir e reconstruir conhecimento 
com o uso articulado de tecnologias, o professor precisa saber 
quais mídias são tratadas por essas tecnologias e o que elas 
oferecem em termos de suas principais ferramentas, funções e 
estruturas. [...] (Almeida, 2005, p.43). 

Outra, para ensaiar o ensino e a aprendizagem do conhecimento científico 

com o computador, propondo situações-problema e estratégias interdisciplinares 

nas disciplinas do currículo prescrito, ou seja, combinando e integrando 

adequadamente o conhecimento técnico com as propostas pedagógicas. E, diante 

do conjunto de problemas reais, e considerando as habilidades e fatores 

coordenados necessários à mobilização para a ação, temos em Piaget que 

[...] cada indivíduo dispões de classificações, seriações, sistemas 
de explicações, de um espaço e de uma cronologia pessoais, [...] 
[que] não surgem a propósito da questão, mas que perduram toda a 
vida; desde a infância classificamos, comparamos (diferenças ou 
equivalências), estabelecemos ordem no espaço e no tempo, 
explicamos, avaliamos nossos objetivos e recursos, fazemos 
cálculos, etc.[...] Para que alguém possa encontrar seu caminho 
não tem necessidade de reconstruir completamente o espaço, mas 
simplesmente completar o preenchimento desse espaço em 
determinado setor. Para prever um acontecimento, consertar sua 
bicicleta, fazer o seu orçamento ou traçar o seu programa de ação, 
não há necessidade de voltar a construir toda a causalidade e o 
tempo, nem de proceder à revisão de todos os valores aceitos, etc.: 
a solução a encontrar limita-se a prolongar e completar as relações 
já agrupadas, com a condição de corrigir o agrupamento em 
decorrência dos erros de detalhe e, sobretudo, de subdividi-lo e 
diferencia-lo, mas sem reconstruí-lo completamente. (Piaget, 
2013a, p. 73; 74). 

Ora, se o indivíduo desde a infância já dispõe desse sistema de explicações 

e avalia a suficiência dos seus próprios recursos, os quais não precisam ser 

reconstruídos nem revisados, mas sim, prolongados, completados e corrigidos nos 

detalhes para delinear uma nova ação, a mobilização como um processo da mente 

em movimento, sob a aparência de uma necessidade que emana de dentro, gera 

um estado de desequilíbrio momentâneo que pede modos de enfrentamento que 

consistem na própria ação. 
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Para mobilizar e caracterizar a ação com o uso de tecnologias para fins de 

ensino e de aprendizagem, propondo situações-problema e estratégias 

interdisciplinares nas disciplinas do currículo prescrito, Almeida (2005b) sugere.  

[...] televisão e o vídeo [como] ótimos recursos para mobilizar os 
alunos em torno de problemáticas, quando se intenta despertar-lhes 
o interesse para iniciar estudos sobre determinados temas ou trazer 
novas perspectivas para investigações em andamento. Assim, 
pode-se buscar temas que se articulam com os conceitos 
envolvidos nos projetos em desenvolvimento, selecionar o que for 
significativo para esses estudos, aprofundar a compreensão sobre 
os mesmos, estabelecer articulações com informações 
provenientes de outras mídias, desenvolver representações 
diversas que entrelaçam forma e conteúdo nos significados que os 
alunos atribuem aos temas. (Almeida, 2005, p. 41).  

Interpretando Perrenoud1, (apud Almeida, 2005, p. 72) em: "mais do que 

ensinar, trata-se de fazer aprender [...]”, depreendemos que, mais do que ensinar, 

trata-se de querer aprender, de se sentir mobilizado para aprender. Então, saber 

mobilizar recursos nas relações entre aluno e computador significa: instigar o 

aprendizado com o computador; saber induzir uma investigação; saber estimular o 

desejo de autonomia; saber explorar as potencialidades e limitações; proporcionar 

uma problematização que inspire a busca de novos saberes; implementar projetos 

que sirvam de exemplo; atrair para a solução de problemas; suscitar um sentimento 

de precisão na relação com o conhecimento. 

Muitas vezes, tudo o que um formador pode fazer, de início, em um curso de 

formação é mobilizar os sujeitos para a ação, tal como descrevemos. Com isso 

queremos dizer que a mobilização é pautada pelo aspecto afetivo da relação, e 

assim sendo, se firmarmos a base do relacionamento formador-professor numa 

relação de confiança, de convencimento e esperança, ele tem boas chances de 

frutificar e propiciar o conhecimento como um ‘tornar-se’.  

A mobilização é a força que sustenta e orienta o grupo de professores ao longo 

do processo de formação, levando-os à compreensão das necessidades e prioridades 

que o ensino e a aprendizagem requerem. Daí a importância de um planejamento e 

trabalho  conjunto  dos professores com os alunos, criando relações de afinidades com 

a comunidade. A estratégia  pode mante r acesa  a chama da motivação, especialmente  

                                                   
1   Almeida (2005b) faz referência a Perrenuod, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  
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quando o mobilizador valoriza o conhecimento e a sabedoria da comunidade no 

desenvolvimento de um projeto. 

Freire (1992) traz na esperança, a conotação perfeita de que precisamos 

para o trabalho de formação, objeto desta pesquisa. Esperança de mobilizar o 

professor para o trabalho pedagógico interdisciplinar com o computador em sala de 

aula, tal como é mencionada, no prefácio intitulado ‘Primeiras Palavras’ do livro 

Pedagogia da Esperança:  
[...] Sem um mínimo de esperança não podemos sequer começar o 
embate, mas, sem o embate, a esperança, como necessidade 
ontológica, se desarvora se desenderereça e se torna 
desesperança. Enquanto necessidade ontológica a esperança 
precisa da prática para tornar-se concretude histórica [...] (Freire, 
1992, prefácio).  

Mobilizar o professor no curso de formação para uma relação de 

conhecimento com o computador é, por consequência, provocar o desejo de ir 

além da utilização prática, combinando e integrando propostas pedagógicas de 

aprendizado do conhecimento científico. Tal trabalho de convencimento se faz com 

exemplos práticos e respeitando o sujeito, pois, “[...] quem tem o que dizer deve 

assumir o dever de motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem 

escuta diga, fale, responda. [...]”. (Freire, 1996, p. 117).  

Ora, antes de qualquer consideração, a mobilização parte desse princípio, 

conjecturamos. O formador deve tomar para si o dever de motivar e de saber 

desafiar o cursista, partindo da premissa de que essa é uma competência chave 

para qualquer formador. E nesse sentido, somente se inteirando da realidade 

docente, ouvindo as dificuldades, as queixas, os desafios, as perturbações 

presentes tanto no âmbito da sala de aula, da escola, da comunidade, da gestão, 

etc, como no contexto do processo de formação, com atitude sensível, ética, 

respeitosa e profissional, estabelece-se uma aproximação mais verdadeira, fraterna 

e consistente entre o formador e o grupo de professores, que é também condição 

necessária para fortalecer os laços de afetividade na relação, como tão bem 

explica Freire: 
[...] Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, 
de um lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da 
curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, sem 
o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 
afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, 
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adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, 
com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos 
satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise 
metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. [...] 
(Freire, 1996, p. 45). 

Sobretudo no computador, em processos de aprendizagem e na linha de 

desenvolvimento de estruturas, de novas formas de pensar e, assim sendo, de 

transformação, o conceito de mobilizar é muito pertinente, significa pôr em 

movimento e trocar energias internas de muitas formas, ou seja, “[...] mobilizar-se 

(de dentro) [visando] alcançar um objetivo que me motiva [...]”, (Macedo, 2005, p. 

77). No sentido pedagógico, didático, e até mesmo psicológico, mobilizar uma 

pessoa para algo significa ativar os conhecimentos e recursos que ela possui, 

fazendo-a buscar as próprias noções interiorizadas sobre o assunto em pauta, e, 

ao mesmo tempo, envolvendo-a com a atividade de ensino definida. 

Por outras palavras, o professor mobiliza o aluno para a ação quando ele 

conhece meios e recursos para ensinar, tem argumentos suficientes e 

convincentes para envolvê-lo na tarefa, aceita o desafio de ensinar e aprender, 

revendo seus hábitos, padrões de conduta e de pensamento, ou seja, refletindo 

sobre a sua prática. Como mobilizar agindo e refletindo com situações-problema?  

11..11..66  SSiittuuaaççããoo--pprroobblleemmaa  

A situação-problema é uma estratégia didática excepcional para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, que propicia aprendizagem por meio do 

conflito cognitivo. Questionamentos provocados e mediados pelo professor podem 

fazer grande diferença na construção do conhecimento novo. Mas afinal, como são 

e como se dão esses questionamentos? 

A situação-problema é também um recurso que mobiliza o sujeito para a 

tarefa. É também uma competência que se refere ao ‘saber como fazer’ pelo lado 

docente, visto que é o professor quem garante, promove e facilita os processos de 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. É através da situação-problema, e por 

meio daquelas questões que envolvem desafio, decisões e tomadas de consciência 

que o sujeito é impulsionado para um degrau superior e se mobiliza para a ação.  
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Macedo (2013c), para o programa de Educação Continuada, Lego Education 

da Universidade São Judas, fala sobre a situação-problema em circunstâncias de 

aprendizagem e na linha de desenvolvimento cognitivo. Segundo Macedo, a 

situação-problema é especialmente uma forma de aprendizagem porque ela pode 

ser pensada como uma pedagogia da pergunta, da surpresa e da emancipação. 

Por meio da situação-problema é possível criar e compartilhar diversas situações 

de observação, de produção e de trabalho de enfrentamento das tarefas propostas, 

que evidenciam como resultado, um ponto do processo de tomada de consciência.  

Tendo em vista a explicação de Macedo e pensando na formação docente e 

no trabalho coletivo realizado no ambiente virtual, objeto deste estudo, os 

professores se organizavam como construtores, organizadores, relatores e 

apresentadores das suas tarefas. E assim, com recortes específicos de seus 

trabalhos, eles se alternavam evidenciando essa organização na construção do seu 

projeto, trazendo indicadores de quão bem podiam ser construtores, relatando o 

desenrolar dos fatos, como eles aconteciam, como realizavam seus feitos, ou 

ainda, como aproveitavam as vivências da formação. Por outro lado, como 

organizadores, esses docentes podiam expor como identificavam os melhores 

recursos para desenvolverem o seu fazer pedagógico com o laptop e como os 

compartilhavam no contexto. Agora, na condição de apresentadores, eles podiam 

justificar e arguir a respeito daquilo tinham produzido; e ainda, com o atributo de 

relatores, podiam registrar a vivência da experiência, sintetizando pela escrita, 

enumerando os diferentes aspectos do trabalho, avaliando, observando e 

destacando o que havia sido feito e as dificuldades encontradas. Ora, observamos, 

assim, as vantagens da pedagogia por situação-problema como recurso que 

fundamenta as intervenções do formador e como expediente apropriado ao ensino 

e à aprendizagem quando parte de uma pergunta ou coloca um desafio para o 

grupo, clamando por uma resposta, uma aprendizagem ou uma informação. 

A novidade essencial dessa pedagogia de situação-problema é aprender por 

meio de desafios, de perguntas, de trabalho em grupo compartilhado, que faz surgir 

um sentimento de melhora, uma discreta evolução, ou ainda, um aperfeiçoamento 

na  pessoa  ou  no  grupo,  a partir do que foi vivenciado. Tal pedagogia oportuniza,  
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portanto, o aprendizado com aquilo que faz sentido para as pessoas; ela instiga e 

desafia o indivíduo a pensar diferente, interpretando, lendo, escrevendo, 

argumentando, defendendo ideias, explicando fatos, assumindo o que deve ser 

feito para sua plena realização, e, consequentemente, tomando consciência.  

No entanto, certos aspectos a considerar, são essenciais para adotar a 

situação-problema na prática, com efeito. Se a situação-problema cria um contexto 

que problematiza, perturba e desequilibra, ela pede modos de enfrentamento. Isso 

quer dizer que a situação-problema pede arriscar um posicionamento.  Macedo em 

entrevista concedida para a publicação da Psicologia Escolar Educacional1, explica 

que, uma vez aceita a proposta de situação-problema pela pessoa, ou seja, uma 

vez que a pessoa esteja mobilizada para o problema, configura-se o desafio, cujo 

confronto pode se constituir como uma ameaça e, consequentemente, gerar 

insegurança ou medo.   

Mas, não seria se arriscando que as coisas ficariam mais bem elucidadas e 

o sujeito chegaria mais facilmente à tomada de consciência? Quando a situação-

problema pede encarar com firmeza o obstáculo, ela subentende atrever-se e 

arriscar uma posição.  Por que subentende atrever-se e arriscar uma posição? 

Porque há uma alteração aceita pela pessoa no desafio, existe uma proposta, cujo 

avanço em oposição à situação, implica um risco. O risco pode ser um sentimento 

de temor, de receio. Então, encarar a situação-problema expõe o sujeito a um risco 

de leitura, de interpretação, de competir com diferentes pensamentos, argumentos, 

modos de agir e reagir do grupo. Ou ainda, há um risco de produzir algo que não 

satisfaça aquilo que se cogitou ou que se previa, não correspondendo, portanto, à 

expectativa do trabalho.  

Tal fato leva a duas importantes questões: uma, sobre como montar as 

situações-problema, e outra diz respeito a quem endereçá-las. Quando o formador 

elabora a situação-problema, ele tem que pensar no público alvo, por exemplo, 

considerar se vai lidar com professores das séries iniciais ou das disciplinas 

específicas do ciclo II. Mas não é apenas isso; ele tem que montar um exemplo ou  

                                                   
1  SOUZA, M. P. R. Entrevista com o professor de Lino de Macedo. Psicol. Esc. Educ. (Impr.) , Campinas, v 8, n. 2, dezembro de 

2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572004000200013&lng=en&nrm=iso.  Acesso  
em 19  mar  2013.   
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protótipo que funcione. Então, na circunstância, a situação-problema equivale 

àquilo que o formador faz; é como ele reorganiza o exemplo escolhido como um 

todo, um conjunto, de forma tal que esse exemplo possa ser mais particularizado 

ou generalizado, e também o mais eficaz possível.  

Assim, o modelo de situação-problema para professores das séries iniciais 

poderá ser inadequado, por exemplo, se ele envolver uma complexidade de 

relações impróprias para os níveis de conhecimento dos seus alunos. Pois, afinal, 

na formação, o professor espera de pronto um modelo de ‘como fazer’, visto que 

ele está ali também para desenvolver competências relativas aos esquemas 

ligados ao modo de agir. Então, cabe ao formador pensar todas essas questões, e 

ainda mais, considerar como são os professores que compõem o seu público alvo, 

como são os seus meios culturais, suas idades, seus hábitos, suas famílias, etc. No 

caso do ambiente tecnológico digital, compete ainda ponderar a familiaridade que 

eles têm com a tecnologia, seu nível de apropriação tecnológica, os tipos de 

projetos e propostas tecnológicos já vivenciados. Sobretudo, a questão maior da 

situação-problema consiste em encantar o professor com uma proposta que ele 

não teve a chance de conhecer na sua formação acadêmica com esse formato e 

mobilizá-lo para a ação com todas as implicações que dela decorrem.   

Especialmente, ainda, a situação-problema visa provocar e impulsionar o 

professor a uma nova atitude, tirando-lhe o amedrontamento frente à incógnita, 

estimulando a percepção da sua carência de conhecimento e resgatando o gosto 

pelo aprendizado continuado num contexto construtivo, respeitoso e digno. 

A proposição de boas situações-problema é, portanto, uma competência 

procedimental, da ordem do ‘saber como fazer’, que expressa um conjunto de 

maneiras e porquês que precisam ser bem dispostos, organizados e orientados em 

favor de um propósito, uma vez que ela se ocupa com a dimensão desconhecida e 

opera com a lógica da relação e da abstração. Percebemos, então, o desafio que 

ela representa para quem a propõe, diante de tantos requisitos complexos 

necessários, da aceitação até a sua consecução adequada.   
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Por tudo isso, vemos que o desenvolvimento de competências é algo 

imprescindível à construção de situações-problema. E por que competências? 

Porque as competências são o patrimônio, isto é, são o conjunto de capacidades, 

experiências organizadas e domínio de habilidades, que permitem olhar o desafio 

de frente, com segurança íntima de quem tem fé nos próprios recursos, para 

trabalhar uma metodologia problematizadora. Competências para considerar a 

multiplicidade dos aspectos, a variedade de soluções numa situação-problema, 

confrontá-las entre si, e sistematizar a melhor resposta, do ponto de vista 

estrutural1, como uma boa tática tanto para explicar como para cativar o indivíduo.  

Diz Macedo (2013b)2, que “[...] as hipóteses explicativas, [...] são base para o 

porquê das coisas. E explicar, encaixar algo em um sistema de significação, é uma 

forma de defini-lo”[...].  O fato capital nesse aspecto, tendo por base que as teorias 

e modelos científicos descrevem propriedades de objetos ou conceitos, é a 

possibilidade de definir um objeto ou noção a partir da situação-problema, o que, 

praticamente, equivale a idealizar ou apoiar uma suposição e coisas correlatas a 

ela com a consistência científica.   

Defendemos, à vista de todo o exposto, a indicação da metodologia da situação-

problema no curso de formação docente, por oferecer ao formador uma ferramenta de 

orientação, de intervenção, de proposição de problemas e perguntas, cujas respostas 

são construídas pelos docentes graças à sua mediação qualificada e aos recursos e 

ferramentas disponíveis no contexto; mais que isso, por manter o espírito investigativo, o 

compromisso com o desafio, o pensamento e tomadas de consciência que despertam 

no indivíduo uma saudável percepção de compreensão e empoderamento. Pois que a 

resposta da ação em face ao desafio orientado para um patamar superior impõe às 

relações lógicas do raciocínio, conjuntamente, uma organização e uma melhora na ação 

que se realiza, caracterizando efeitos no plano afetivo. Como aceitar o argumento da 

prática reflexiva para ajudar a formular situações-problema e atividades didáticas que 

aliem os recursos disponíveis do contexto interdisciplinar digital ao próprio patrimônio de 

competências? 

                                                   
1  O construtivismo estrutural, conforme Macedo analisa e descreve, é aquela parte de nosso sistema cognitivo que compartilha, em 

situações iguais, aquilo que é genérico para todos os sujeitos. Então, nesse espírito, o construtivismo estrutural descreve o sujeito 
epistêmico, uma vez que ele analisa aspectos cognitivos, comuns a todo mundo, como, por exemplo, classificar, seriar, abstrair, 
generalizar, etc., que nos permitem assimilar e interpretar, a realidade física ou social, nossas próprias ações e dos outros . (Macedo, 
2013b). 

2    MACEDO, L. Para uma Avaliação Construtivista. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/Escola_mov_p123-
129_c.pdf.  Acesso em 6 mai 2013b. 
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11..11..77  AA  pprrááttiiccaa  rreefflleexxiivvaa  

Seria impossível contrapor à formação docente a pertinência da prática 

reflexiva. No processo de formação docente, objeto desta tese, a teoria de Piaget e 

os objetivos da prática desenvolvida no curso convergem para um ponto comum: o 

‘vir a ser’1. Pelo lado do curso de formação, importa saber como o professor 

desenvolve habilidades para trabalhar com o laptop educacional, torna-se 

competente e reflete sobre a própria prática cotidiana.  Vale saber como ele 

emprega a tecnologia em favor do aprendizado do aluno. Pelo lado piagetiano do 

desenvolvimento, interessa saber se houve progressos nos professores, se a 

experiência de formação e prática reflexiva melhorou o grupo de professores, como 

o professor se tornou mais reflexivo e competente para enfrentar os novos desafios 

que surgiram com o emprego da tecnologia no seu fazer didático, e ainda, como o 

docente aprendeu a observar a sua prática favorecendo o processo da tomada de 

consciência. 

Que a prática reflexiva faça o professor se auto-observar e, ao mesmo 

tempo, se transformar e se emancipar é objetivo do curso de formação, tanto 

quanto é experiência útil aos preceitos da teoria da tomada de consciência. Refletir 

nesses termos consiste em entender o fazer docente pela lógica da relação, em 

que a dimensão compreensiva e explicativa do conhecimento atua tanto para 

recriar ou representar o que ocorreu no plano da ação com novo olhar e com novas 

perspectivas, quanto para refletir novamente diante da prática, organizando em 

outro plano os aspectos significativos e pontos que precisam ser corrigidos, 

equilibrados, trocados, etc., necessários à assunção do ‘tornar-se’.  

Tornar-se um profissional reflexivo, na acepção da palavra, é tornar-se um 

profissional que pratica a reflexão. No entanto, praticar a reflexão  “[...] supõe admitir 

que, como prática, ela se expressa como qualquer outra forma de conhecimento [...]”   

(Macedo,2005a, p.39). Ora, a reflexão como  prática  que expressa  um  conhecimento  

é, igualmente, uma construção que precisa  ser aprendida. É  preciso  aprender a olhar 

para  dentro de si; é imperativo aprender a observa o próprio  processo   de   construção  

                                                   
1   ‘VViirr  aa  sseerr’ é entendido como um tornar-se. Na visão construtivista, o conhecimento é concebido como um tornar-se antes de um ser. 

(Macedo, L., 1994, p. 17). 
 



67 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

pensando nos obstáculos enfrentados e no aprendizado que foi necessário à sua 

superação. Para Macedo (2005a), 
“[...] Saber refletir sobre a ação significa atualizar e compreender o 
passado, fazer da memória uma forma de conhecimento. Implica 
saber corrigir erros, reconhecer acertos, compensar e antecipar nas 
ações futuras o que se pode aprender com as ações passadas. 
Envolve reconhecer que a leitura da experiência é tão importante 
quanto ela própria [...]” (Macedo, 2005a, p.41). 

Com a conotação política que lhe é peculiar, Freire (1984) insiste na coesão 

entre ação e reflexão como forma de analisar criticamente o próprio 

posicionamento no mundo, e a própria consciência de si  

“[...] No nível humano, o conhecimento implica a constante unidade 
da ação e reflexão sobre a realidade. Como presença no mundo, os 
seres humanos são corpos conscientes que se transformam agindo 
e pensando, o que lhes permite conhecer o nível reflexivo. 
Precisamente por causa disso podemos tomar nossa presença no 
mundo como objeto de nossa análise crítica. Daí que voltando 
sobre as experiências anteriores, podemos conhecer o 
conhecimento que tivemos com elas. [...] [Pois] o conhecimento da 
realidade é indispensável para o desenvolvimento da consciência 
de si, e este para o aumento de qualquer conhecimento [...].  
(Freire, 1984, p. 68; 69) 

Tais explicações nos remetem a conjecturar que, partindo da ideia de 

construção, a prática reflexiva subentende o ‘tornar-se’ quando se trata de criar ou 

de transpor um conhecimento para outro mais elaborado. O que é construção como 

processo se revela, pouco a pouco, como descoberta daquilo que já é conhecido 

no plano social, por exemplo. O que é construção se expressa, na prática, como 

invenção de estratégias ou recursos para aprender. Mas construir não se reduz de 

imediato a inventar ou a descobrir. Em outras palavras, os objetivos da escola 

coincidem, correspondem, aos interesses de Piaget, ainda que este não tenha uma 

contribuição específica para a aprendizagem escolar. 

Justamente o raciocínio interdisciplinar transporta a ideia de prática reflexiva 

e promotora de competência, visto que, gradativa e progressivamente, os 

professores são levados a administrar situações-problema no fazer docente, tal 

como procedem na vida pessoal, enfrentando limitações, coordenando pontos de 

vista, superando obstáculos e estimando soluções, pois, afinal, as situações da 

vida demandam semelhantes qualificações nos embates cotidianos.  
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Refletir é uma habilidade; habilidade que precisa ser aprendida e praticada. 

É uma prática que deixa conhecer as próprias ideias sobre as ações já realizadas e 

aquelas que estão por vir, considerando o que pode ser melhorado. A formação 

fundamentada na prática reflexiva, nos termos da tomada de consciência, valoriza 

o pensamento e as hipóteses, estabelece cooperação, reciprocidade e 

complemento à prática procedural. Ela organiza o olhar para novas perspectivas e 

o reorganiza em outro plano compensando, aprimorando e retificando a ação 

futura. Macedo na entrevista para a Revista Psicologia Escolar Educacional1 argui: 

como pode o docente manter uma postura reflexiva, se isso, praticamente, foi 

negado em sua formação graduada? Eis então, um grande desafio da formação 

docente: conscientizar e propiciar o aprendizado da postura reflexiva, considerando 

tarefas e demandas, não se esquecendo dos demais temas em estudo e tendo em 

conta, sobretudo, a tomada de consciência no processo como dois percursos 

simultâneos de interiorização e exteriorização.  

O pensamento reflexivo oscila entre o objeto e o sujeito pelo movimento de 

mão dupla e interdependente de interiorização e exteriorização, próprio à tomada 

de consciência. Ao refletir, o sujeito volta-se para si, interiorizando, faz da memória 

uma forma de conhecimento que atualiza e compreende a ação passada; ao se 

distanciar da ação e analisar o seu feito, volta-se para o objeto, exterioriza, faz do 

contexto o conhecimento que compensa a ação futura. Assim, a tomada de 

consciência parte, de um lado, das novas percepções sobre o objeto, e de outro, 

das novas compreensões das próprias ações e respectivas consequências para o 

sujeito.  

Refletir, nesse sentido, tem a finalidade de examinar as coisas como elas 

estão e, ao mesmo tempo, pensar como queremos que elas se tornem, tendo em 

vista os múltiplos aspectos que dificultam ou favorecem essa realização, revendo o 

passado, avaliando o presente e concebendo o futuro, tendo em boa conta o valor 

afetivo, social, cognitivo e escolar. Trata-se de uma tomada de consciência daquilo 

que foi realizado e compreendido, daquilo que foi pensado, estudado e discutido, 

para concluir que ensinar exige  

 
                                                   

1   SOUZA, M. P. R. Entrevista com o professor de Lino de Macedo. Psicol. Esc. Educ. (Impr.), Campinas, vol.8, n. 2, 2004.  Disponível 
em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572004000200013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 mar 
2013.http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572004000200013. 
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[...] a consciência de si como ser inacabado necessariamente 
inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente 
movimento de busca, [...] abertos à procura, curiosos, 
“programados, mas para, aprender”,* exercitaremos tanto mais e 
melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar. (Freire, 1996, 
p. 57; 59). 

Sem dúvida, a filosofia freireana parece-nos coroar a prática reflexiva como 

uma necessidade permanente do profissional docente. Pois que, uma formação 

voltada para uma ampliação da consciência não é um processo neutro. Pelo 

contrário, é um processo que coloca na pauta da vida pessoal e profissional a 

questão da inconclusão, como movimento de busca e aprendizado contínuo. 

Significa para o professor, ter consciência de que a competência de ensinar pode 

ficar obsoleta e insuficiente. Significa entender que não sabemos tudo, e que, para 

sermos dignos de confiança e respeito enquanto profissionais da educação temos 

que incluir na pauta da vida a formação continuada como contexto de 

aprendizagem.  

Com efeito, a formação como projeto institucional e contexto de 

aprendizagem que propicia a reflexão, trabalha, sobretudo, a parte cotidiana e a 

parte teórica do conhecimento, aliando a importância de compreender e refletir 

sobre a prática com a realização de procedimentos, estratégias e modos de 

atuação pedagógica. São as frustrações, os conflitos cognitivos, os erros do sujeito 

ao agir no processo, que trabalham o ‘compreender’ e o ‘realizar’ de forma 

interdependente e de acordo com a lógica da tomada de consciência.  

Tomamos consciência por meio de nós mesmos. Conjecturamos que a 

tomada de consciência docente se orienta para o mecanismo interno das práticas 

reflexivas desenvolvidas com o grupo em formação, ou seja, não se limita à ação 

material. A tomada de consciência da ação interiorizada “[...] leva, no plano da ação 

refletida, a uma consciência dos problemas a resolver e daí à consciência dos 

meios cognitivos (e não mais materiais) empregados para resolvê-los. [...]” (Piaget, 

1977b, p.200). A prática reflexiva entendida como processo de tomada de 

consciência, supõe assim, duas marchas do conhecimento, semelhantes e opostas 

de interiorização e exteriorização. Afinal, do que se tratam, mais especificamente, 

os processos solidários de interiorização e exteriorização?    
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11..11..88  EExxtteerriioorriizzaaççããoo  ee  IInntteerriioorriizzaaççããoo  

Sujeito e objeto se relacionam por meio de processos de interiorização e de 

exteriorização, segundo Piaget. Do lado do sujeito, pela exteriorização, do lado do 

objeto, pela interiorização. No processo de tomada de consciência, no que 

consiste, pois, relacionar-se com o objeto interiorizando e exteriorizando?  

 Em certo sentido e em temos simples, podemos dizer que a exteriorização 

se trata de um movimento de dentro para fora no sujeito, de tomada de consciência 

dos procedimentos, que são manifestos e utilizados para interagir com o objeto. Já 

a interiorização do objeto é um movimento de fora para dentro, quando o sujeito 

reconhece aspectos que são do objeto, e os incorpora à sua mente. No fazer 

pedagógico docente, por exemplo, o processo de exteriorização se manifesta 

quando o professor realiza a práxis educativa em comunhão com os seus alunos, e 

o de interiorização, quando ele reflete sobre a sua prática. 

Pelas palavras de Piaget (1977b), a significação epistêmica dos processos 

solidários, de sentidos opostos, denominados interiorização e exteriorização, 

referem-se, respectivamente, à “[...] construção das estruturas lógico-matemáticas  

e [...] à elaboração das explicações físicas, portanto da causalidade [...]”, (Piaget, 

1977b, p.209). Em suas conclusões gerais, Piaget detalha os movimentos de 

interiorização e exteriorização, em três níveis, a saber: nível da ação material, nível 

da conceituação, e, nível das abstrações refletidas.  

No nível da ação material, portanto da prática, o processo de interiorização 

entre o sujeito e o objeto transporta combinações novas obtidas do conjunto de 

abstrações, como uma construção lógica dos esquemas que evidencia futuras 

estruturas operatórias, ou seja, quando o sujeito reflete, ele tem novas percepções 

de si para si: ele se volta para si mesmo, considera o sistema do qual faz parte, e 

observa a sua ação analisando o que ele pode aprender com ela e, 

simultaneamente, o que planeja e pode adiantar em favor dela. Já, a 

exteriorização, no nível prático, é apontada como uma consequência da 

experiência, um estádio rico do aprendizado que procura contrabalançar aquilo que 

foi assimilado, ajustando e explorando novas condutas ou aumentando a 

percepção sobre a ação.  
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No nível da conceituação, enquanto ação transmutada que conserva em si a 

matéria-prima da ação, o movimento de interiorização é marcado num primeiro 

plano pela tomada de consciência da ação própria, ou seja, de incorporação das 

ações materiais por meio de representações (linguagens, imagens mentais, etc). 

Mas, à medida que ocorrem os progressos da própria ação, a tomada de 

consciência se polariza em função de dois tipos de abstrações: a abstração 

empírica e a abstração refletidora. Queremos dizer com isso que o caráter da 

abstração entra em vigor e o indivíduo consegue separar as qualidades e as 

características do objeto e, concomitantemente, acionar  as relações  simbólicas do 

pensamento, de um lado, fornecendo uma descrição dos dados observados 

caracterizando a abstração empírica, e, de outro, construindo coordenações 

inferenciais, deduzidas racionalmente, que permitem ligar e interpretar os dados de 

observação mais complexos, caracterizando a abstração refletidora.   

Embora, as estruturas subjacentes e o próprio mecanismo da abstração 

refletidora sejam inconscientes, a conceituação se torna operatória. De outra feita, 

no movimento de exteriorização, também, dois processos análogos surgem: a 

abstração empírica que proporciona a representação dos dados de observação a 

partir dos objetos, e  a abstração refletidora na direção dos mecanismos centrais da 

ação do sujeito, que é responsável pelas formas operatórias e  comporta a 

interpretação dedutiva dos acontecimentos.  

Por fim, no nível das abstrações refletidas, a tomada de consciência começa 

a refletir sobre si mesma, reconstituindo o que ocorreu no plano da ação. No 

campo lógico-matemático, o movimento de interiorização consiste em ‘tornar-se’ 

capaz da teoria, versa sobre a capacidade de elaborar “operações sobre 

operações” (Piaget, 1977b, p. 211). Em outras palavras, é uma operação que 

intervém na própria reflexão e consiste, fundamentalmente, em apartar as 

qualidades e as características daquilo que aconteceu na prática, ligando-as e 

reconstituindo-as no plano da representação. Descentrando a ação do contexto, 

transformando-a em linguagem e dando-lhe um estatuto social, caracteriza-se a 

exteriorização, e assim, o sujeito torna-se apto a variar aquilo que contribui para o 

resultado das suas experimentações e a considerar diversos modelos para explicar 

um fenômeno.  
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Sobretudo, nos processos de interiorização e de exteriorização, segundo o 

conceito piagetiano, sujeito e objeto se relacionam por meio da ação, interagem. 

Interagindo com os problemas, com os desafios, com os conflitos e  com as 

perturbações no contexto, ele constrói conhecimento. Pela exteriorização, o 

conhecimento se dá pelo movimento de dentro para fora, em relação ao objeto, de 

tomada de consciência dos procedimentos; pela interiorização, o conhecimento 

ocorre pelo movimento de fora para dentro, em relação ao sujeito, isto é, de 

reconhecer aspectos que são do objeto. Por outras palavras, a interação entre o 

sujeito e o objeto no contexto produz dois processos complementares: um, de 

incorporar as coisas ao sujeito, verdadeira assimilação que permite ao sujeito 

identificar as propriedades intrínsecas do objeto, chamado interiorização; e outro, 

de externar o mundo que ele estruturou para si por meio da ação, avançando no 

êxito prático, chamado exteriorização.  

Gradativamente, repetindo condutas, novos elementos são incorporados aos 

esquemas mentais num processo vital, que leva à formação de outros esquemas e 

conceitos que dão significados à ação interiorizada e possibilitam a representação 

do mundo estruturado através da ação. Então, a ação interiorizada nada mais é do 

que um conceito impregnado daquilo que as coisas querem dizer ou representar. É 

assim que o movimento de interiorização adquire sentido para o sujeito, e a ação 

interiorizada se mostra do pensamento para a ação ou para a palavra, o objeto 

pensado. É assim também que as interiorizações trabalhosas das ações complexas 

do saber-fazer determinam a realização da tomada de consciência em etapas, 

justificando a diferença qualitativa entre o conhecer e o fazer. Semelhantemente, 

mas em sentido contrário, o movimento de exteriorização se revela na ação ou na 

palavra pelo pensamento, devolvendo ao contexto o conhecimento construído a 

partir das ações realizadas. É desse modo, igualmente, que as representações 

mentais das significações se exteriorizam e se tornam acessíveis a outrem, dando 

a conhecer ao exterior a percepção das coisas. Na sala de aula, a exteriorização 

tem o papel essencial de evidenciar as noções aprendidas, os conceitos formados, 

o conhecimento construído e as posições diante dos fatos, que pedem modos de 

intervenções, interações e diálogos. 
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Na formação docente, ao refletir, o professor se volta para si mesmo, 

observa o seu fazer pedagógico e sua ação didática interiorizada, que nessa feita, 

tem a conotação de objeto de análise para o pensamento. Refletindo sobre a ação, 

o professor se volta para dentro si, interiorizando; quando ele se distancia e a 

constitui como objeto de análise, ele obtém dados do resultado da ação que 

esclarecem a consciência da ação própria, ou seja, o pensamento colhe e devolve 

novas impressões de si mesmo e dessa ação, num movimento de exteriorização. 

Uma vez feita nova leitura do seu fazer pedagógico e da sua ação didática, ele 

passa a ter uma nova percepção de si e de sua prática, além de  melhorar a 

tomada de consciência da própria ação.  

Por fim, nossa compreensão do mundo e das pessoas é otimizada quando o 

movimento de mão dupla, exteriorização e interiorização, é contrabalançado em 

nossa mente. Enquanto a interação nos permite capturar aquilo que o quadro 

contextual nos comunica, compartilha, e expande a nossa percepção, a ação 

exterioriza as representações do conhecimento construído. Então, a compreensão 

enquanto interiorização e processo de síntese do sujeito, se completa com o 

realizar, enquanto exteriorização e manifestação daquilo que foi construído e 

percebido por meio de gestos, palavras e ações. Resta saber: como os 

movimentos de interiorização e interiorização podem se constituir como um 

processo de empoderamento pessoal? 

11..11..99  EEmmppooddeerraammeennttoo  

A afinidade entre a tecnologia e a vida remonta desde o princípio da história 

e tem um valor de empoderamento para o homem. A tecnologia, fruto do fazer 

humano, é produto da inteligência e do conhecimento, pois, “[...] a ciência está 

contida na ferramenta” [...]. (Essertier1 apud Piaget, 1978, p.9).  

Segundo Green (2009), as desigualdades podem ser superadas pelo 

empoderamento das pessoas. No que consiste o empoderamento das pessoas? 

Estendendo o consenso contra a desigualdade com conteúdos abastados de 

realizações práticas e efetivas, o empoderamento acontece, explica o autor. 

Professores podem ser empoderados com contextos de aprendizagem e formação. 

                                                   
1  D. Essertier citado por Piaget, autor do livro “Les formes inférieures de l’explication”, no qual dedica estudo referente às relações 

entre a técnica e a ciência. (Piaget; 1978; p.9). 
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Para Green, o caminho efetivo para ampliar o poder dos não poderosos é o 

conhecimento. Pela formação e prática reflexiva, o profissional docente adquire a 

capacidade de se descobrir com competência e força para enfrentar os desafios do 

fazer didático-pedagógico. Inferimos que o empoderamento docente decorre do 

processo dinâmico vivenciado na formação de prática reflexiva.  Para Freire, 

[...] a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer, [e, portanto,] [...] é fundamental que, na prática da formação 
docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável 
pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 
professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro 
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 
professor formador. [...] (Freire, 1996, p. 38; 39) 

‘Tornar-se’ empoderado, nos moldes defendidos por Freire, entendemos, 

consiste em ‘pensar certo’, pois, o verdadeiro poder é fruto da tomada de 

consciência e conscientização, e versa, sobretudo, no desenvolvimento da 

capacidade crítica, que, em outras palavras, nada mais é que pensar num nível 

mais elaborado, tal qual Piaget descreve em sua teoria epistemológica.  

O empoderamento docente, por conseguinte, está conforme e condiz com a 

formação continuada quando reúne condições de reflexão crítica sobre a prática, 

enquanto ocasião essencial para pensar 

[...] criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da 
prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 
máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência 
ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exerce em 
torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro 
lado, quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz 
de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade 
ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a 
assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo 
sem a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo 
se faz necessariamente sujeito também. [...] (Freire, 1996, p. 39; 
40). 

Enquanto o poder de ‘fazer’ e de ‘compreender’ no plano epistemológico 

envolve distintas coordenações, de ordem material e causal para ‘o fazer’ e de 

ordem implicativa para ‘o compreender’, no plano político pedagógico envolve a reflexão   
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crítica para a promoção do desenvolvimento pessoal. Isso quer dizer que o 

empoderamento tem o papel de aumento da autoconfiança, de transformação e de 

emancipação, que derivam das ideias de conscientização de Freire. É, dessa 

forma, fundamentalmente, uma experiência individual de ação e reflexão sobre a 

ação.  Assim, como o sujeito em vias de empoderar-se, desenvolve a prática 

docente aliando tecnologia e responsabilidade? 

11..11..1100  TTeeccnnoollooggiiaa  ee  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  

Que características de responsabilidade cabem ao docente que desenvolve 

a sua prática pedagógica usando a ferramenta computacional?  Pressupomos que 

um professor comprometido com o ensino e a aprendizagem não concebe uma 

ação neutra, reduzida apenas aos efeitos atrativos da ferramenta tecnológica, 

desligada do contexto e desalinhada com a aprendizagem e sentido de vida.  

Um trato pedagógico diferenciado com a tecnologia e deveras importante 

concentra-se nos movimentos das ações. Nesse sentido, Piaget apreciava as “[...] 

ações que, por se assimilarem/acomodarem reciprocamente, constituem primeiro 

um esquema e depois uma operação, graças aos quais a interação sujeito/objeto 

vai se transformando qualitativamente para melhor” (Macedo, 1994, p. 42). A 

observação de Macedo nos remete a um ponto comum, tanto para Piaget quanto 

para a escola, que é o desenvolvimento da criança. Embora os objetivos de um e 

de outro sejam de orientações diferentes, quando a escola, por meio do professor, 

incessantemente se esforça para coordenar teoria e prática entre si, diferenciando-

as ou integrando-as ao máximo limite possível, está desempenhando a função 

docente com ética e responsabilidade. 

Dada a consideração de Piaget, supomos, sobretudo, que o ensinamento 

sobre as características do processo de desenvolvimento da criança, ainda que 

não tenha sido formulado com intenções práticas, traz subsídios de grande valor 

para o docente refletir e repensar o seu fazer didático, uma vez que a teoria explica 

e encerra em si mesma a compreensão do pesquisador a respeito das relações 

envolvidas no processo e as significações que elas passam a ter no contexto.  Com isso 

queremos dizer que o estudo de aspectos sociais, pedagógicos, afetivos, cognitivos, e 

outros múltiplos fatores simultaneamente presentes e determinantes da ação que fazem  
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parte do todo, são importantes e necessários à consideração do professor quando 

ele elabora uma proposta de ensino e aprendizagem. Então, a teoria aquilata e dá 

consistência a qualquer situação pedagógica planejada. Conhecê-la, estudá-la e 

discuti-la é um importante gesto responsável em prol da causa educacional, que 

tem relevância e pertinência nos cursos de formação docente. 

No entanto, a responsabilidade é algo que se constrói, conjecturamos. 

Porque é valor que se aprende, que se conhece, que se compreende, e assim, é 

um chamamento à tomada de consciência. É, por assim dizer, um ‘tornar-se’ 

responsável. Por outras palavras, a responsabilidade docente é um convite para o 

professor agir de acordo com princípios morais e éticos face à emergência e 

importância da função educativa. De outro lado, vislumbramos que a teoria 

aprovisiona e conscientiza o educador com conceitos e argumentos, para tornar o 

seu fazer e compreender a expressão de seus próprios conhecimentos, tanto 

quanto a renovação do seu compromisso e responsabilidade, motivo pelo qual 

deve ser enfatizada nos processos de formação.  

Nessa perspectiva, a responsabilidade de ensinar no trabalho interdisciplinar 

com os laptops educacionais está em propor tarefas adequadas ao 

desenvolvimento da criança, que facilitam a aprendizagem das diversas noções, 

que despertam a curiosidade e estimulam a pesquisa, e ainda, ao mesmo tempo, 

está em intervir fazendo perguntas e propondo situações-problema. Além disso, 

também está na busca de diferentes estímulos às atividades, na mudança de 

procedimento diante de novos questionamentos, na busca de métodos que 

concebam soluções originais, nas situações inacabadas ou de erro, nas sugestões 

alternativas e antagônicas que instigam novas respostas, no convívio com posições 

adversas, entre outros.  

Se para Piaget algumas atividades são fundamentais ao desenvolvimento da 

criança, e a interação é sustentada como fonte de conhecimento, defendemos que o 

trabalho interdisciplinar responsável, via ferramenta computacional, deve resultar da 

coordenação das questões convergentes e complementares entre a teoria e a prática, 

que se  traduzem  numa  ação  pedagógica  coerente  com a posição piagetiana. 

Acreditamos então, que  uma  prática pedagógica epistemologicamente sustentável 

com a  tecnologia digital  na  escola, consiste  inicialmente,  na  observação  dos  fatos,  
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nas interações, nas soluções conjuntas de situações-problema, no 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, e posteriormente, na divulgação 

dessas realizações, na reconstituição dos fatos vivenciados na ação e no 

compartilhamento e descrição dos feitos conclusivos. Tudo isso porque o caminho 

da ação à operação determina que o sujeito reconstrua sua ação no plano da 

representação, afaste e aparte a compreensão dessa ação, perceba a 

vulnerabilidade de seus pensamentos e aceite a colaboração dos seus pares.  

Em resumo, a interação que respeita os deveres e comprometimento legal e 

moral para com a aprendizagem é aquela que vai muito além de uma simples 

experimentação espontânea com o objeto. É aquela que, principalmente, permite 

fazer e compreender, entendendo que "compreender sempre significa inventar ou 

reinventar e cada vez que o professor dá uma lição, ao invés de possibilitar que a 

criança aja, impede que ela invente as respostas" (Piaget, apud Macedo, 1994, p. 

129)1. E justamente neste ponto, perguntamos: como manter o caráter responsável 

na abordagem pedagógica sem tolher as possibilidades do sujeito epistêmico? 

Como o sujeito epistêmico debate, comunica e compartilha hipóteses nas 

interações? Como ele constrói conhecimento? 

11..11..1111  OO  SSuujjeeiittoo  EEppiissttêêmmiiccoo  

Jean Piaget (1896-1980), cientista suíço foi um dos pensadores mais 

influentes da Educação, mesmo sem ter sido pedagogo. Em sua vasta obra, 

discutiu questões de diversas áreas da ciência. Inicialmente, os primeiros trabalhos 

eram temas propriamente biológicos, posteriormente, ampliados na visão filosófica 

e sociológica, como aqueles presentes em “Sabedoria e Ilusões da Filosofia” e 

“Estudos Sociológicos”. Em continuidade dedicou-se às relações entre a psicologia 

e a pedagogia, em “Psicologia e Pedagogia”, e mais adiante, retomou 

enfaticamente o conhecimento como construção em níveis de desenvolvimento em 

“A Tomada de Consciência” e “Fazer e Compreender”. Mais à frente ainda, vieram 

os estudos de história da ciência, em “Psicogênese e História da Ciência”, em 

parceria com Rolando García.  

                                                   
1   PIAGET, J. Como se desarolla la mente del niño. In Piaget et allii.  Los años postergados: la primeva infância. Buenos Aires, Pardós: 

UNICEF, 1975.  
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No entanto, as questões que ocuparam a maior parte de sua produção e a 

perpassam toda foram as de caráter epistemológico, que especificamente estavam 

voltadas às características do conhecimento, sua origem, transformação de um 

nível mais simples ao mais complexo e ao sujeito do conhecimento ao longo do 

tempo. Nos seus inúmeros experimentos obteve respostas considerando o ponto 

de vista do sujeito que conhece, como um construtor e, ao mesmo tempo, como um 

resultado do processo. Por isso, sua ação e influência continuam e se fazem sentir 

na atualidade, principalmente na escola. A atualidade de sua teoria é vigente e 

repercute na sala de aula, principalmente porque, ensina como se desenvolve a 

inteligência humana.  

A “Epistemologia Genética”, obra que conta com setenta livros, teve uma parte, 

escrita inteiramente só por Piaget, e outra, com seus colaboradores. Foi nesse trabalho 

científico que ele introduziu a ideia de sujeito como “sujeito epistêmico” para expressar 

os aspectos que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Esse conceito decorre da sua 

perseverança no estudo e na pesquisa para explicar a sua teoria.  

No início sua investigação estava essencialmente a cargo de apresentar e 

submeter à apreciação da ciência uma forma de conhecimento gerada e implicada, 

mutuamente, com o espaço e o tempo no processo resultante da interação entre 

sujeito e objeto que subentende um percurso e seus vaivéns. Posteriormente, seu 

contato com cientistas de outras áreas disciplinares, ampliou sua concepção de 

conhecimento considerando a interdependência entre variáveis, como partes 

integrantes e complementares do todo, ou seja, o conhecimento passou a ser 

configurado como uma construção que se abria para muitas qualidades, e 

abrangia, além do espaço e do tempo, o caos e a ordem, o conhecido e o 

desconhecido.  Assim, o conceito de sujeito epistêmico começou a tomar forma mais 

especificamente, quando averiguou as construções lógicas da Matemática e da Física 

em crianças pequenas. Piaget entreviu no sujeito epistêmico a opção potencial de 

creditar a todos os seres humanos a possibilidade de construir conhecimento, desde os 

mais elementares até os mais sofisticados, e, por conseguinte, explicar como todas as 

pessoas podem aprender e desenvolver a inteligência.  

À  investigação  de  Piaget, à epistemologia, não cabia um sujeito particular, pois 

o interesse do  pesquisador  estava  em  averiguar como um conhecimento mudava de  
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nível, isto é, o que caracterizava um determinado nível de conhecimento, em 

situações idênticas para todas as pessoas. Então, o problema de Piaget, sua 

investigação consistia em “explicar o ‘ótimo’ a que qualquer um, em condições 

iguais, poderia chegar no jogo da vida”. (Macedo, 1994, p. 2). Isso quer dizer que, 

se um único sujeito - tal como o sujeito epistêmico - consegue realizar algo com 

pequeno, médio ou alto grau de perfeição, existe um esforço intelectual tal, que nos 

ensina como proceder para também realizarmos o mesmo feito, desde que, 

façamos parte desse mesmo contínuo, ou seja, que estejamos ambos no mesmo 

contexto, em circunstâncias iguais. Por outras palavras, a realização do feito, 

ensina um caminho que a mente humana faz para resolver uma questão, e isso 

serve para qualquer sujeito, em condições semelhantes.   

No conceito de sujeito epistêmico, encontramos a lógica que Piaget utilizava 

para estudar os sujeitos da sua pesquisa. Esse conceito lhe permitia à luz da razão 

científica encaixar as características de um conjunto de sujeitos num único sujeito. 

Assim, os atributos comuns a todas as pessoas no processo do desenvolvimento 

da inteligência estavam contidas no sujeito epistêmico, ou, em outras palavras, o 

sujeito epistêmico continha em si os aspectos necessários que habilitavam 

qualquer ser humano construir conhecimento e estabelecer relações, quer seja 

estruturando e organizando as coisas que conhecem, quer seja desenvolvendo 

operações essenciais tais como: observar, classificar, organizar, seriar, explicar, 

provar, abstrair, reconstruir, fazer conexões, quantificar, conservar, comparar, 

antecipar, concluir, etc. 

A formulação desse conceito como ideia chave para a solução dos sujeitos 

de Piaget, sugerido no plural, como se significassem muitos, expressava quatro 

formas possíveis e correlacionadas de um mesmo e único sujeito - o individual, o 

coletivo, o psicológico, e o epistêmico. Os sujeitos de Piaget guardavam uma relação 

mútua entre si: o sujeito individual como negação do sujeito coletivo, o sujeito 

psicológico como complementar do sujeito individual, e o sujeito epistêmico como 

recusa do psicológico e, ao mesmo tempo, complementar do coletivo. (Macedo, 2012, p. 

275). Desse modo, para Piaget, o sujeito epistêmico sintetizava os outros três, o 

individual, o coletivo e o psicológico. E mais,  o sujeito epistêmico ‘se tornava’ um sujeito 

do  conhecimento,  devido  à condição de organismo biológico e individual, inserido num  
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contexto coletivo de regras, exigências de coerência e argumentação nas relações, 

como também, das características desafiadoras e exemplares de adequação e 

benefício à conduta, como complemento daquilo que é possível e necessário a 

todos. Nesse sentido, “[...] o sujeito epistêmico se refere à coordenação geral das 

ações (reunir, ordenar, etc), parte constitutiva da lógica, e do sujeito individual nas 

próprias ações, distintas de cada indivíduo quando consideradas separadamente.” 

(Piaget, apud Macedo, 2012, p.276).  

Sendo assim, o sujeito epistêmico do ponto de vista individual é biológico, 

incompleto, têm necessidades, expressa conhecimentos gerais e comuns a todas 

as pessoas, mas os realiza um a um, particularmente. É individual no sentido de 

que ninguém pode viver ou conhecer por ele. Tem sobre si tanto a herança 

genética quanto a social, enquanto legado da sua sociedade ou cultura, necessária 

à tomada de consciência e conscientização das suas ações. Porém, sem 

abandonar a sua condição epistêmica, o destino de um sujeito individual é ‘tornar-

se’ sujeito coletivo, pois, ao longo da vida vai aprendendo a pertencer a um grupo, 

constrói sua identidade, assimilando regras, procedimentos, valores, língua e 

hábitos culturais. Esse pertencimento é uma relação interdependente, de dupla 

influência: dos outros sujeitos individuais e do meio sobre o sujeito individual, e do 

sujeito individual sobre o meio e os outros sujeitos individuais.  

Já o sujeito epistêmico na perspectiva coletiva se constrói pouco a pouco, 

em função da condição interativa e interdependente, complementar e indissociável 

dos outros sujeitos e das circunstâncias de vida, uma vez que ele interioriza o que 

recebe de fora, pelo contínuo movimento de assimilação e acomodação. Então, 

individual e coletivo pertencem a lados opostos, que não se contradizem, pois a 

dinâmica da vida transforma o sujeito individual em um ser cada vez mais coletivo, 

capaz de pensar criticamente sobre o mundo e objetos que dele fazem parte, e, do 

mesmo modo, preparado para refletir sobre si mesmo, construir e reconstruir 

conhecimento buscando o aperfeiçoamento da vida, compreendendo, atribuindo e 

revisando significados constantemente. (Piaget apud Macedo, 2012).  

De outra parte, o sujeito epistêmico na perspectiva psicológica, é entendido 

como um terceiro sujeito, que  comumente é confundido ou reduzido, ora ao sujeito  
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individual, ora ao sujeito coletivo. Isso quer dizer que a dimensão psicológica tem 

uma forma negada, mas, ao mesmo tempo, complementar do sujeito individual 

quando anuncia a natureza sociológica, antropológica e linguística do sujeito 

coletivo. Tal fato faz perceber que o sujeito psicológico é um ser que tem ou reconhece 

problemas de vida e conhecimento, motivo pelo qual constrói formas de respondê-los ou 

solucioná-los, sendo que, uma boa resposta ou solução produzida, caracteriza um êxito, 

bem como, um erro, evidencia a particularidade do processo construtivo individual. 

 Bärbel Inhelder, importante colaboradora de Piaget, estudou com afinco e 

especial atenção o sujeito epistêmico em sua condição psicológica e concluiu sobre 

a sua necessidade de problemas e conhecimentos úteis e interessantes à vida, 

meios pelos quais qualquer pessoa abstrai estruturas ou formas de relações.  

Portanto, o sujeito epistêmico na perspectiva psicológica constrói uma identidade 

tanto individual quanto coletiva, identifica, avalia uma situação interagindo 

sucessivas vezes e cria inovações pelos seus próprios recursos afetivos e 

cognitivos.  

Vale lembrar também que Piaget e seu grupo de pesquisadores faziam 

entrevistas individuais, mas a decisão dos estádios no nível de desenvolvimento 

era genérica e o sujeito considerado era o epistêmico, pois o sujeito epistêmico era 

a síntese de todos os sujeitos da sua investigação. Então, quando Piaget se referia 

a um estádio ou etapa ele estava descrevendo níveis de desenvolvimento, isto é, 

ele estava evidenciando as decisões características de um nível, embora 

exemplificasse com sujeitos concretos, com entrevistas particulares, pois era o 

recurso de que ele dispunha na pesquisa. Em suma, Piaget não descrevia as 

características do sujeito, mas sim, descrevia as características de um nível de 

desenvolvimento intelectual, numa pesquisa macrogenética.  

Nesse sentido, e especificamente nesta pesquisa, utilizaremos semelhante 

raciocínio, para falarmos dos problemas, das queixas, dos pontos perturbadores 

encontrados no grupo de professores, enquanto ocorreu a experiência de formação 

docente. E, nessa lógica, às vezes, até nos utilizaremos da fala de uma única pessoa, 

que expressa algo e representa um problema geral, tal como é a lógica usada para o 

sujeito epistêmico de Piaget. Ou seja, eventualmente recorreremos a algo individual, 

mas  como  expressão  de  algo  geral,  genérico,  coletivo para o grupo de professores,  
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no processo de tomada de consciência. Ademais, a suposição genética de Piaget, 

de se trabalhar com o sujeito epistêmico leva em conta que, como cita Macedo:  
[...] temos que partir da criança e de suas ações, que são, de um 
lado, sempre particulares, contextuais e historicamente 
determinadas. E, de outro, são ações coordenáveis entre si pelo 
que possuem de geral [...] Como articular o particular e o geral, 
como ver em um particular suas características gerais, e, 
simultaneamente, ver em um geral algo possível de ser 
particularizado? [...] (Macedo, 2005a, p. 92). 

Qualquer professor, participante do curso de formação, independentemente 

de qualquer fator externo, tem que descobrir no fazer didático e na vida, respostas 

e explicações para os problemas, assim como deve desenvolver modos de agir e 

construir características ou significações para as leis e as regras. Em outras 

palavras, todo e qualquer sujeito tem à frente na vida o curso do desenvolvimento, 

seja ele biológico, no sentido de envelhecer fisicamente, seja ele intelectual, no 

sentido de conhecer. Ou seja, todos nós, de maneira geral, começamos crianças, 

envelhecemos e ampliamos nosso conhecimento; mas de outro lado, 

envelhecemos de forma particular, assim como temos um desenvolvimento 

intelectual singular, único. 

Ora, toda e qualquer criança passará por isso; nenhuma criança poderá 

escapar do desenvolvimento sem uma construção, mesmo que diferente ou 

comparativamente menor em termos de esquemas de ações, de conhecimentos ou 

de operações lógicas e matemáticas que fazem da criança, um sujeito epistêmico. 

Portanto, o ser humano inicia seu desenvolvimento sendo criança, desenvolve e 

constrói, em maior ou menor grau, esquemas de ação e conhecimentos de 

classificar, ordenar, inferir, quantificar, somar, subtrair, dividir etc, pois essas são 

características de qualquer sujeito, enquanto sujeito epistêmico. Assim, o sujeito 

epistêmico  
[...] é uma criança que constrói conhecimentos a partir da 
coordenação geral de suas ações e, obviamente, graças aos 
ensinamentos, oportunidades maiores ou menores proporcionadas 
por sua sociedade ou cultura, bem como pelos benefícios maiores 
ou menores de sua herança genética, saúde orgânica e mental. [...] 
(Macedo, 2005a, p. 92; 93). 

Em resumo, o sujeito epistêmico tem "[...] basicamente, a capacidade mental 

de construir relações", explica Zélia Ramozzi-Chiarottino, em entrevista para a 
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Revista Nova Escola (2002)1. E essas relações são interdependentes, em que 

sujeito e objeto interagem em um contexto sistêmico, sendo partes e todo ao 

mesmo tempo. Do ponto de vista do sujeito epistêmico, a inteligência trabalha tanto 

para sustentar e conservar a organização do todo, quanto para construir relações 

por meio de estruturas ou esquemas que possibilitam o fazer e o compreender, de 

acordo com o nível de desenvolvimento. Por outro lado, dada a natureza 

complementar das relações, a inteligência, ao mesmo tempo, ocupa-se com a 

assimilação daquilo que estava fora do campo mental, buscando acomodar as 

estruturas ou esquemas às características das coisas e fatos que foram 

apropriados pelo sujeito.  

E por fim, o sujeito epistêmico de Piaget se dá a conhecer por meio de 

estádios, níveis ou etapas de desenvolvimento, pelas regulações no processo, 

pelos aspectos morais e intelectuais. Ele se expressa como um sujeito ativo, 

interdependente, interessado intencionalmente na vida e no conhecimento. O 

sujeito epistêmico personificado num corpo se reconhece através dos outros, 

influenciando e sendo influenciado; é aquele que se completa psicologicamente 

enfrentando problemas, construindo ou reconstruindo respostas; é aquele que se 

afirma igualmente como indivíduo e como coletivo; é aquele que nega suas formas 

de ser para descobrir e construir outras, necessárias, que não lhe pertencem.  

 

 

                                                               * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1   Revista Nova Escola. . Editora Abril S.A. 2002. Acesso em 05 set 2013b. Disponível em: 
 http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/sujeito-epistemico-piaget-611940.shtml?page=1 
 http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/sujeito-epistemico-piaget-611940.shtml?page=2      
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FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee  
  

RReeffeerreenncciiaall  TTeeóórriiccoo  ddoo  QQuuaaddrroo  CCoonncceeiittuuaall  
PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  PPiiaaggeett::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  

PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  FFrreeiirree::  AA  CCoonnsscciieennttiizzaaççããoo  
 

 

11..22  FFuunnddaammeennttaaççããoo  ddaa  TTeessee  
  
O quadro conceitual e as leituras utilizadas a seguir fundamentam este 

trabalho. Por meio dele procurarei evidenciar o conhecimento construído para 

interpretar os dados coletados.  

11..22..11  RReeffeerreenncciiaall  TTeeóórriiccoo  ddoo  QQuuaaddrroo  CCoonncceeiittuuaall  
  

 O referencial teórico aqui apresentado se refere aos temas e às leituras 

realizadas durante este estudo. A relação tecnologia e vida é a essência da tese 

““TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  &&  VVIIDDAA::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  

DDoocceennttee”. No entanto, essa questão tão ampla e multifacetada não é suportada no 

prazo previsto para desenvolvermos os nossos estudos acadêmicos de 

doutoramento, motivo pelo qual nos ativemos à questão da tomada de consciência 

nos processos de FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  ddoo  PPrroojjeettoo  UUCCAA  desenvolvido pela PUC-SP, 

que, de certa forma, impacta a vida dos profissionais envolvidos. 

Esta pesquisa acolhe três sub-tópicos de igual valor da perspectiva teórica 

de Piaget. O primeiro encerra a teoria da tomada de consciência; o segundo 

descreve a passagem de um conhecimento inferior a um saber mais elaborado 

procurando esclarecer as raízes da multiplicidade de conhecimentos, e ao mesmo 

tempo, compreender como os conhecimentos se formam à luz da epistemologia 

genética; e o terceiro, traz à tona a questão dos fatores mais complexos do fazer e 

do compreender em ação. 

11..22..11..11  AA  PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  PPiiaaggeett::  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  

No Processo de Formação Docente UCA, o ponto de vista teórico piagetiano 

sobre a  elaboração  da Tomada  de  Consciência é um exemplo especialmente útil  
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para esta tese que pretende demonstrar como se dá a tomada de consciência a 

partir das ações ajustadas na formação UCA e elucidar os efeitos da sua boa 

aplicação no fazer pedagógico docente.  

Em seus estudos sobre a questão da Tomada de Consciência, Piaget 

enfatiza que a passagem do insconsciente ao consciente exige reconstruções que 

são muito mais que meros “processo de iluminação”. E em seu livro “A Tomada de 

Consciência”, explica:  
[...] por isso é que cada um de nossos capítulos mostrou que a 
tomada de consciência de um esquema de ação o transforma num 
conceito, essa tomada de consciência consistindo, portanto, 
essencialmente, numa conceituação. (Piaget, 1977b, p.197). 

A perspectiva teórica de Piaget sobre a tomada de consciência nos faz 

sentido a partir da investigação a respeito dos estudos dos significados dos 

conhecimentos na pesquisa interdisciplinar Epistemologia Genética, em que o autor 

busca a gênese do conhecimento e o funcionamento de sua estrutura operatória. 

Foi a partir das semelhanças existentes entre a realidade e os modos de ser da 

evolução lógica que Piaget percebe mais claramente a construção do mundo 

objetivo e a elaboração do raciocínio lógico pelo sujeito, requisitos para o estádio 

da lógica operacional e tomada de consciência.  Mais detalhadamente em “A 

Tomada de Consciência”, Piaget comprova que os resultados obtidos em suas 

pesquisas são discrepantes em relação a estudos de outros pesquisadores, e 

evidencia a necessidade de: 
[...] analisar mais de perto a tomada de consciência da ação própria 
e o modo como esta é modificada [pela] interiorização, [e também] 
as conceituações dos sujeitos [...] quando elas visam, não mais as 
situações físicas quaisquer [...], mas efeitos que dependem 
inteiramente das ações [...]. (Piaget, 1977b, p. 10). 

Trabalhando exaustivamente tipos de esquemas de ação, Piaget procura 

evidenciar aquilo que é transponível, generalizável ou diferenciável de uma 

situação para a seguinte, quando o sujeito está vivenciando uma ação concreta. De 

acordo com Piaget: 

[...] um esquema resume em si o passado e consiste sempre, 
portanto, numa organização ativa da experiência vivida. Ora, a 
análise contínua de três crianças [...] convenceu-nos, efetivamente, 
da impossibilidade de divorciar qualquer conduta, seja ela qual for, 
do contexto histórico de que ela faz parte. (Piaget, 1978, p. 356). 
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Para Piaget, o conhecimento se efetiva com a integração de novos 

elementos aos esquemas mentais já existentes ou em construção no ciclo orgânico 

ou mental. Sua teoria defende que o conhecimento se trata de um processo de 

adaptação cognitiva, processo esse de incorporação da aparência externa da 

realidade aos esquemas mentais dos sujeitos. A partir disso ele conclui que todo 

conhecimento está ligado a uma ação. 

Assim, quando o sujeito vivencia a ação, ele praticamente aproxima e 

interconecta significação racional à realidade. O mundo exterior tem que lhe 

parecer coerente. Então, o sujeito o experiencia e o edifica à sua volta. Para isso, 

sua ação no mundo das coisas se prolonga pelo contato com o meio,  

esquadrinhando uma disposição bem afinada entre o dado exterior e o interior já 

existentes na sua mente, caracterizando concomitantemente a adaptação às 

situações novas e a organização desses esquemas. Nesse nexo, a ação é a chave 

para abranger e compreender a ampliação e o desenvolvimento da aprendizagem, 

pois é por meio dela que o sujeito vai além de uma interação ingênua1 com as 

diversas circunstâncias reais, encontrando sentido nesse processo de 

diferenciação das coisas.  

Por sua vez, a experiência com a exterioridade estrutura progressivamente o 

conhecimento. Nela, o sujeito procede com lógica, pondo em evidência o modo de 

ser e a natureza do objeto; nela, o sujeito extrai o que lhe é próprio. Quando da 

atividade assimiladora, a ação unifica a atividade do sujeito, dispondo tanto a 

ordem quanto a orientação nos esquemas mentais entre si, como também  o  

encaixe dos novos esquemas que vão se formando no procedimento. Desse modo, 

em benefício da necessidade humana de estruturar o universo circundante, a 

experiência com o meio se conforma em esquemas. Diz Piaget: 
 [...] Cada esquema está, assim, coordenado com todos os demais 
e constitui ele próprio uma totalidade formada de partes 
diferenciadas. Todo e qualquer ato de inteligência supõe um 
sistema de implicações mútuas e de significações solidárias. As 
relações entre essa organização e a adaptação são, portanto, as 
mesmas existentes no plano orgânico: as principais “categorias” de 
que a inteligência faz uso para adaptar-se ao mundo exterior – o 
espaço e o tempo, a causalidade e a substância, a classificação e o 
número etc. – correspondem, cada uma delas, a um aspecto da 
realidade[...]. (Piaget, 2008, p. 19). 

                                                   
1   Que se relaciona com os problemas e desafios de forma muito simples, singela e superficial, caracterizando a falta de objetividade.    
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Nessa  circunstância, dar significado e adequação mental a tudo o que nos 

rodeia é uma adaptação inteligente. Seguindo a mesma lógica, pressupomos uma  

relação interdependente entre a inteligência e a adaptação. Em outras palavras, 

inteligência e adaptação reciprocamente entram em vigor na organização mental e 

são disposições convenientes de meios para se obterem os fins e de rumos para 

orientar os esquemas entre si.  

Constatamos, então, a importância da ação. Podemos afirmar, em linhas 

gerais, que por meio dela o sujeito agrega novos elementos à vida intelectual, 

“adapta-se às coisas e organiza o seu pensamento” (Piaget, 2008, p. 19). Além 

disso, podemos afiançar, conforme cada caso, que toda experiência humana é 

passível, portanto, de ser readaptada à nova situação; pois é vivenciando a 

experiência que o sujeito dissocia aquilo que lhe é inerente e racional daquilo que é 

próprio do mundo real, e combina sucessivamente essa diferenciação com ordem e 

orientação em resposta à ação. Tal combinação resulta numa atividade intelectual 

com significado. Para Becker: 
Sendo a assimilação uma forma básica de atividade do organismo, 
a forma pela qual o organismo se abre ao meio, os esquemas 
constituem, simultaneamente, o modo prático, observável dessa 
atividade; e a organização interna, a estrutura dessa atividade. 
(Becker, 2010, p. 55). 

Destarte, assimilar algo novo a um esquema mental já existente consiste em 

resolver, estratégica e concomitantemente, dois imperativos humanos: o de conferir 

à ação uma disposição cognitiva e o de satisfazer a necessidade de reunir 

organizadamente as partes ou os elementos de tudo o que existe nos esquemas 

mentais. E, por conseguinte, o esquema, componente comportamental que 

representa aquilo que é comum numa ação, é fruto de uma assimilação 

prolongada.  

Toda essa discussão nos remete à origem dos esquemas de ação. A 

formação dos esquemas está intrinsecamente relacionada com a assimilação, visto 

que, inicialmente, eles têm origem na repetição ativa da ação, desde os 

mecanismos hereditários, e, posteriormente, pela generalização automática até que 

se forme “um esquema muito complexo e muito resistente” (Piaget, 1978, p.44). No 

entanto, quando a atividade assimiladora se prolonga por causa da repetição ativa de 

uma ação, o esquema de característica elementar, pela pujança organizativa da energia 
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intelectual, configura-se como um esquema particular. Do ponto de vista da ação, 

esse progresso do esquema nada mais é do que um aperfeiçoamento funcional da 

ação; do ponto de vista cognitivo, é  “a repetição do reflexo [que] conduz a uma 

assimilação geral e generalizadora das coisas a sua atividade” (Piaget, 1978, p.46). 

E dessa forma, explica-se também  como se sucede a “acomodação às 

perturbações do meio” (Becker, 2010, p. 56).  

Isso nos leva, por consequência, a questionar: o que é, então, a 

acomodação? Entendemos que a acomodação é um exercício eficiente dos fins 

utilitários dos esquemas de ação que se comportam com alto grau de sensibilidade 

para, de um lado, sutilmente distingui-los e melhor ajeitá-los à multiplicidade de 

situações no campo de ação, e de outro, para prover meios para a concepção de 

novos esquemas. E dada a sua estreita ligação com a assimilação, a acomodação 

procura compensar aquilo que foi incorporado ao esquema, ajustando e explorando 

novas condutas ou aumentando a percepção sobre a ação.  Munari (2010) 

esclarece como se originam seis estágios em uma acomodação progressiva. Para 

o autor, no primeiro estágio, a acomodação se confunde com o exercício do 

reflexo, praticamente automático; no segundo, com novas associações formadas, 

“limitam-se, de início, a ligar entre si dois ou mais movimentos do próprio corpo, ou 

ainda uma reação do sujeito a um sinal exterior” (Munari, p. 42); já no terceiro, 

essas associações:  
[...] constituem relações entre as coisas e não unicamente entre os 
diversos movimentos do corpo, embora elas estejam ainda atreladas 
à ação própria do sujeito, [motivo pelo qual]  a sua acomodação ao 
meio é ainda um simples esforço de repetição, sendo apenas agora 
mais complexos os resultados reproduzidos. [No] quarto [a] 
experiência aproxima-se mais do objeto, e as coordenações entre os 
esquemas permitem [...] [o estabelecimento de] relações reais entre 
as coisas [...] É só no quinto estágio que a acomodação se ativa, [...] 
[penetrando] no interior das coisas [...] Por outras palavras, as 
relações entre o sujeito e o seu meio mantêm-se numa interação 
radical, de modo que a consciência não se inicia nem pelo 
conhecimento dos objetos nem pelo conhecimento da atividade 
própria, mas por um estado indiferenciado, e que deste estado 
procedem dois movimentos complementares, um de incorporação 
das coisas ao sujeito e o outro de acomodação às próprias coisas. 
Em resumo, o problema da invenção, que constitui o problema 
central da inteligência, segundo muitas perspectivas, na hipótese dos 
esquemas não requer qualquer solução especial porque a 
organização, de que a atividade assimiladora é uma prova, é 
essencialmente  construção  e,  assim,  é efetivamente invenção 
desde  o  início.  É  por  isso  que  o  sexto  estágio,  ou estágio da 
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invenção por combinação mental, nos apareceu como o “coroar” dos 
cinco anteriores, e não como o início de um período novo [...] 
(Munari, 2010, p. 43; 44). 

Sintetizando o processo, temos que, a assimilação e a acomodação, 

mutuamente se complementam na medida em que se diferenciam, pois os 

esquemas coordenados beneficiam e incrementam a acomodação.  Compreende-

se, pois, a acomodação como uma consequência da experiência, que está sujeita 

às características dos objetos assimilados aos esquemas de ação. É um 

mecanismo originado pelos fatores externos, que não ocorre em circunstância 

isolada, porquanto a acomodação é sempre um esquema de assimilação que se 

conserva semelhante a um motor da ação cognitiva.  

Por sua vez, na conduta diferenciada e interiorizada em virtude da ação 

prolongada pelo contato com o meio, o indivíduo “representa o seu real, isto é, 

representa o mundo estruturado por ele através da ação, [visto que] a ação é que 

dá significado às coisas” (Becker, 2010, p. 15).  Efetivamente, a conduta busca 

compreender a situação estruturada numa nova fase, que se diferencia e origina 

esquemas ativos, os quais, bem empregados, acrescem a percepção e oferecem 

significado à ação. É assim, consequentemente, que um  esquema de ação ativo, 

formado pela assimilação prolongada é entendido como uma síntese da 

experiência vivenciada e “supõe, com efeito, uma atividade intelectual que participa 

na construção da realidade exterior percebida pelo sujeito.” (Piaget, 2008, p.340). 

Por tal fato notável, também explica Piaget: “[...]esquemas de assimilação podem 

modificar-se por adaptação aos objetos, [...] estão assim aptos a correções 

diversas, eles chegam a aplicar em situações análogas o que foi registrado 

anteriormente.” (Piaget, 1978, p. 178). 

Desse modo, se o ser humano compreende pela ação, a ininterrupção de 

suas condutas busca igualmente o entendimento das situações que leva a novos 

comportamentos. É nessa particularidade, configurada como um quadro no qual a ação 

se estende pouco a pouco e as situações estruturadas se diferenciam originando 

esquemas ativos, que as atividades intelectuais são capazes de se difundir e se 

diferenciar. Por outras  palavras,  dilatando-se  harmoniosamente a assimilação na 

razão da  acomodação  num movimento  dialético, obtém-se a síntese  de  ambas,  que,  
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alinhada a um trabalho funcional, prolonga o exercício reflexo e faz com que o 

indivíduo represente o mundo material e o arme apropriadamente em forma de 

esquemas mentais, “[...] de modo que a experiência não se imprime tal e qual no 

espírito do sujeito” (Piaget, 2008, p. 345). 

Depreendemos, então, que a ação estabelece ligação entre os esquemas 

diferenciados que conversam entre si numa ordem orientada e, ao mesmo tempo, 

conferem significados aos diferentes pontos dessa ação, buscando objetivamente 

uma  resposta àquilo que é comum, já utilizado em ocorrências semelhantes, e 

portanto, pode ser discernido no processo. No entanto, de modo gradual, 

mudanças vão acontecendo e “[...] algumas variações introduzem-se nessa 

atividade que se diversifica numa infinidade de ações e, por isso mesmo, 

estruturada por [...] um sistema coordenado de esquemas” (Becker, 2010, p.56). 

A esse respeito, Dolle (apud Becker, 2010, p. 57) menciona: “agir é, no fim 

das contas, coordenar esquemas entre si ou encaixá-los num sistema regido por  

leis de totalidade.” Todavia, há que ficar claro que a “[...] experiência é condição 

necessária do desenvolvimento da inteligência, mas não o suficiente, pois 

pressupõe, em todos os períodos [...] a atividade estruturante do sujeito” (Becker, 

2010, p. 33).  

A questão fundamental da teoria piagetiana (1977a) esclarece: “o 

conhecimento resulta de interações entre o sujeito e o objeto que são mais ricas do 

que aquilo que os objetos podem fornecer por eles mesmos” Piaget (apud Becker, 

2010, p.33). Dito de outra maneira, a obra de Piaget nos proporciona a explicação 

de que o conhecimento não é constituído apenas das descobertas que o homem 

faz; ao contrário, o conhecimento agrega em si a inspiração humana que 

transforma e transcende o mundo real; pois que “reduzir a aprendizagem das 

estruturas lógicas às outras variedades de aprendizagem e todas elas a um 

esquema único de natureza associacionista1 será naturalmente suprimir o papel do 

sujeito no conhecimento”. (Piaget apud Becker, 2010, p.33). 

 Tal fato nos leva a inferir que a noção de esquema é fundamental para 

compreender como uma ação sujeita a situações externas pode se modificar e se 

                                                   
1   Associacionista: toda e qualquer outra forma de registro da experiência, além da associação sob as suas diferentes formas (reflexo 

condicionado, “transferência associativa”, associação de imagens, etc.). 
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organizar no presente, tanto pela utilização do passado quanto pelo entusiasmo 

criador e pela elevada sutileza do espírito humano. Assim, do esquema elementar 

ao esquema particular, como dos esquemas primários aos secundários, isso 

[...] nos conduz à função de organização. Do ponto de vista 
biológico, a organização é inseparável da adaptação: são os dois 
processos complementares de um mecanismo único [...] no tocante 
à inteligência, tanto sob a sua forma reflexiva como prática, vamos 
reencontrar esse duplo fenômeno da totalidade funcional e da 
interdependência entre a organização e a adaptação. No que diz 
respeito às relações entre as partes e o todo, que definem a 
organização, é sabido que cada operação intelectual é sempre 
relativa a todas as outras e que seus elementos próprios são 
regidos por essa mesma lei. Cada esquema está, assim, 
coordenado com todos os demais e constitui ele próprio uma 
totalidade formada de partes diferenciadas. (Piaget, 2008, p.18; 19). 

Com efeito similar, um sistema coordenado de esquemas atua para assimilar 

todo o objeto, mutuamente, cada qual interferindo no campo de aplicação do outro, 

como Becker exemplifica: “[...] a boca procura chupar o que a mão agarra e a mão 

a agarrar o que os olhos veem[...]” (Becker, 2010, p. 57). O contexto na interação 

entre sujeito e objeto favorece a atividade e, ao mesmo tempo, oportuniza o 

conhecimento do objeto, pois que só podem ser conhecidas aquelas coisas com as 

quais interagimos e são percebidas no mundo real. 

No contexto, o sujeito constrói formas, pois a experiência associada à 

matéria fornece os delineamentos que ela contém. Segundo Piaget, “[...] a forma 

não pode ser dissociada da matéria: as estruturas não estão pré-formadas dentro 

do sujeito, mas constroem-se à medida das necessidades e situações” (Piaget, 

2008, p. 387). Então, a tomada de consciência do objeto se volta para o 

funcionamento das propriedades intrínsecas do objeto, para as formas construídas 

e, simultaneamente, dirige-se para o ponto central do mecanismo da ação em 

função dos objetivos e resultados pretendidos.  

Segundo Becker (2010, p.166), “[...] a ação cujo desenrolar esgotava-se no 

plano empírico tem, doravante, seu epicentro progressivamente deslocado para o 

plano conceptual; a ação, de agora em diante, será mediada pelo abstrato.” Assim, 

a  ação  passa  a  ser  ação  em  pensamento,  que  nada  mais  é  que  a operação  
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propriamente dita, que tem grande relevância no âmbito da tomada de consciência.  

Piaget com sua Epistemologia Genética explica que:  

 

“Por mais que os puros observáveis consistam em apenas 
deslocamentos ou mudanças de estado, estão já estruturados por 
múltiplas relações desde a observação e mais ainda quando de sua 
generalização em leis, o que supõe uma continuada atividade 
operatória do sujeito. Em suma, o fato físico só é acessível pela 
mediação de um esquema lógico-matemático desde a constatação 
e a fortiori1 [observação nossa] no curso do trabalho de indução. 
Mas as operações de que se trata neste caso não são ainda senão 
aplicadas aos objetos, isto é, fornecem formas a esses conteúdos 
físicos como o poderiam fazer para quaisquer conteúdos 
suscetíveis de as aceitar em suas numerosas variedades. Das 
formas operatórias elementares, cuja gênese mostra que são 
necessárias para constatar e generalizar os fatos, às equações 
funcionais mais afinadas que os matemáticos oferecem aos físicos 
para estruturar suas leis, este processo de ‘aplicação’ é o mesmo e 
basta no que respeita ao caráter de lei.” (Piaget, 1983, p. 53). 

Todavia, se o processo de aplicação é o mesmo respeitando o caráter de 

lei2,  a ação se conforma como operação quando o caráter da abstração entra em 

vigor, ou seja, quando o indivíduo consegue separar mentalmente uma parte do 

todo levando em conta as qualidades e as características do objeto e acionando as 

relações simbólicas em pensamento.  

Vale ressaltar que mediante progressivas tomadas de consciência e 

abstrações reflexionantes, a causalidade no plano de ação concreta transforma o 

esquema generalizador em conceito na disposição mental. Porém, uma vez 

formado o conceito, tudo é reaprendido no plano das ações reversíveis. Por outras 

palavras, reaprende-se no plano mental aquilo que foi aprendido na prática. 

Ademais, resta-nos saber:  Como a tomada de consciência torna conscientes os 

elementos que permaneciam inconscientes? 

Se a conceituação transita no processo de tomada de consciência e reconstrói a 

ação no plano cognitivo, ela perfaz a base estrutural da ação e se endereça para as 

representações   de ordem operatória.  O  fato  principal  dessa  questão  é  que,  aos 

 

                                                   
1  A fortiori é uma expressão latina que significa com maior razão. Fonte: E-Dicionário de Termos Literários. Disponível em: 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1082&Itemid=2. Acesso em 05.10.2012. 
2    Caráter de lei é, segundo Piaget, fornecer a razão delas. (Piaget, 1983, p. 53) 
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poucos, os esquemas se diferenciam, originando os esquemas operatórios, 

esquemas mais amplos e diferenciados conforme os setores de atividades. 

11..22..11..22  AA  DDeessccrriiççããoo  ddaa  TTeeoorriiaa  ddaa  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  

No campo destinado à epistemologia genética, sustentamos que a tese 

piagetiana busca especificamente o aumento do conhecimento, a passagem de um 

conhecimento inferior a um saber mais elaborado. De um lado, procura aclarar as 

raízes da multiplicidade de conhecimentos, e de outro, busca compreender como o 

conhecimento se forma, suas razões funcionais e seus mecanismos.    

Piaget (1977b; 1978; 1983), investigador da gênese do conhecimento e do 

funcionamento de sua estrutura operatória, compreende a construção do mundo 

objetivo1 e a elaboração do raciocínio lógico a partir das semelhanças existentes 

entre a realidade e os processos evolutivos que condicionam a lógica. 

Entre seus estudos, Piaget dedicou uma parcela exclusiva à questão da 

tomada de consciência, “processo bem mais complexo que uma simples percepção 

interior” [ou] “iluminação” (1977b, p.11; 201). A tomada de consciência é, portanto, 

segundo esses estudos, uma verdadeira construção que consiste em elaborar os 

diferentes níveis de consciência mediante a intervenção de atividades especiais.  

Embora contenha em si um sentido mais amplamente psicológico do que 

epistemológico, a  tomada de consciência é essencial tanto ao entendimento das 

condutas humanas como à compreensão do desenvolvimento das ações concretas 

às operações lógicas. A análise mais cuidadosa da tomada de consciência da ação 

própria traz informações relevantes a respeito das situações de êxito resultantes de 

simples diferenciações como das situações de sucessos mais tardios, que 

acontecem em etapas na consciência. 

De acordo com a teoria piagetiana, entendemos que a ação concreta  forma 

e organiza no pensamento um objetivo em face dessa ação, assimilando-o a um 

esquema prático que desencadeia a consciência. Em outras palavras, todo 

conhecimento tem  vínculo  com  a  ação,  visto  que  essa  própria  ação possibilita  

                                                   
1   Mundo objetivo é entendido como o mundo perceptível por qualquer dos sentidos.          
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distinguir, de um lado, aquilo que é real, concreto e próprio das coisas, e de outro, 

aquilo que é razão e natural do organismo humano. Assim, o homem compreende 

pela ação à medida que repete as suas condutas, combinando ordem e orientação 

com modificação da estrutura mental e formando esquemas que constituem um 

equivalente funcional, verdadeiros pontos comuns na ação, de caráter genérico, 

que podem ser reproduzidos em situações futuras.  

Constatamos, então, que essa repetição das condutas gradativamente vai 

incorporando novos elementos aos esquemas mentais, e tal fato se constitui numa 

passagem vital para a percepção como um todo dos elementos dispersos, levando 

à formação de novos esquemas, num processo que se prolonga e se autorregula 

em sucessivos degraus, explicando a passagem do biológico ao cognitivo. É nessa 

ocasião que, segundo Becker (2010, p.15), “o indivíduo representa o “seu real”, isto 

é, representa o mundo estruturado por ele através da ação”, e os conceitos vão se 

formando e dando significados à ação interiorizada1. No livro “Fazer e 

Compreender”, Piaget explica que: 

[...] a ação constitui um conhecimento (um savoir faire)2 autônomo, 
cuja conceituação somente se efetua por tomadas de consciência 
posteriores e que estas procedem de acordo com uma lei de 
sucessão que conduz da periferia para o centro, isto é, partindo das 
zonas de adaptação ao objeto para atingir as coordenações 
internas das ações. (Piaget, 1978, p.172). 

A ação, em virtude dessa representação, estende seu campo a serviço da 

construção do real, atribuindo significação ao mundo circundante. A imitação, 

manifestação da inteligência em construção, paralelamente vai constituindo 

esquemas em sincronia com condutas diferenciadas, que, interiorizados, têm 

função de “significantes”3. O meio exterior traz contribuições de cunho prático para 

o adiantamento da atividade mental, que adota regras e adapta os dados da 

realidade à imaginação simbólica quando da interiorização de esquemas. Nesse 

caso, a repetição das condutas implica a assimilação reprodutiva ou funcional, por 

força de uma organização mental que está se iniciando, mas que pode tanto 

proceder generalizações e acarretar esquemas particulares, quanto funcionar como 

                                                   
1   Segundo Becker, Piaget, ao contrário de outros autores, propõe a “interiorização das ações” como condição “sine qua non” da 

internalização da cultura (Becker, 2010, p.148).  
2  “savoir faire” entendido como um saber fazer. 
3  Significantes têm função simbólica, trazem referências ou sinais que constituem um aspecto ou uma parte dos significados, 

possibilitando o reconhecimento de objetos e relações numa situação análoga.  
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um conceito prático que procede classificações, seriações e progressivamente leva 

à tomada de consciência. 

À vista disso, toda a inteligência e toda a consciência são, em suma, 

sistemas de significações que se originam a partir do pensamento representativo, 

no qual significante e significado se diferenciam. A sucessão de estados da 

representação começa quando novos dados são tomados, inicialmente, como 

esquemas elementares dos rudimentos imperceptíveis que entram no campo 

visual, e depois, como esquemas representativos das ações que têm entre si 

partes conformes e comuns às coisas que constituem o equivalente funcional dos 

conceitos. Os significantes, simultaneamente, ajuntam-se reconstituindo a ação 

passada, trazendo à lembrança do sujeito o objeto ausente. O passo seguinte 

consiste na transição da atividade representativa à atividade conceitual, ato 

significativo no qual o sujeito atribui sentido às coisas.  Por fim, quando os 

significantes se distinguem dos significados e correspondem a uma multiplicidade 

de sentidos, a compreensão conceitual se estabelece sobre o êxito prático com o 

início da tomada de consciência. 

Por sua vez, a ação interiorizada nada mais é que um conceito impregnado 

daquilo que as coisas querem dizer ou representar. A atividade mental se amplia 

mediante os subsídios exteriores de caráter prático associados às palavras, signos 

das condutas verbais que expressam, comunicam, evocam e reconstituem a ação 

interiorizada, e, ao mesmo tempo, decompõem o esquema inerente dessa ação em 

um esquema representativo, apreendido pelos sentidos e traduzido como conceito. 

Eis porque a interiorização faz sentido ao sujeito que vivencia a ação.  

De acordo com a etimologia1, conceptualizar, originário do latim concéptio2, está 

relacionado com a concepção ou com os conceitos. A conceptualização relacionada 

com a tomada de consciência nada mais é que o conceito formado que representa a 

forma e exprime em pensamento o objeto. Ou seja, a conceptualização é a 

representação constituída e  manifestada  no espírito e na imaginação humana. A  partir 

disso, a ação conceptualizada como fruto do contexto social, da evolução da  

inteligência e da interiorizaçã  das representações  expõe, do pensamento para a  ação 

                                                   
1   Etimologia é o estudo da origem de uma palavra. FERREIRA, A. B. de H. Mini Aurélio. 8 ed. Curitiba: Positivo, 2010. (p. 325) 
2   “Concéptio” significa “conceptu”, concepção, formulação. Koehler, H.S.J. Pequeno Dicionário Escolar Latino Português. 9. Ed. 

Porto Alegre: Ed. Livraria Globo, 1943. 
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ou para a palavra, o objeto pensado no espaço temporal, primeiramente com 

inferências elementares de classificação e correspondência, e depois, com 

questionamentos a respeito dos efeitos sobre os objetos.  

Porém, nas ações complexas que apresentam saberes peculiares  e 

demandam uma interiorização mais trabalhosa do saber-fazer, em virtude da 

transformação fundamental do esquema de ação em noções e em operações, a 

tomada de consciência da própria ação se realiza por partes. Tal fato se explica 

pela diferença qualitativa entre o conhecer e o fazer. Nesses casos, para Piaget, a 

mudança do esquema de ação em noções e operações:  

[...] pode não se produzir senão alguns anos após o êxito prático, 
sendo a tomada de consciência, então retardada por deformações 
[...] sem que o indivíduo consiga ‘ver’ em suas próprias ações 
certas características, totalmente ‘observáveis’[...] mas cuja 
inconsciência ou ausência de registro pela consciência impeça a 
compreensão conceitualizada. (Piaget, 1978, p.10). 

Mas, por outra parte, tudo aquilo que pode ser repetido e generalizado e que 

tende à tomada de consciência entra num processo de simplificação e 

adensamento de ações sucessivas formando um contexto representativo do 

conceito. É assim que a ação advinda do intercâmbio entre o sujeito e o objeto  se 

manifesta  no espaço temporal caracterizando a conceptualização: tanto o objeto 

como o sujeito da ação são idealizados na mente e recordados com suas 

características, qualidades e relações. 

A reconstrução dos esquemas de ação num plano superior se dá, 

primeiramente, pelas inferências de classificação e correspondência, e em seguida, 

pelo questionamento a respeito das explicações causais. O conceito representado 

no juízo humano não se retribui, dessa forma, apenas à vida social, mas se deve 

também ao progresso da inteligência com a devida interiorização das 

representações e linguagens. Assim, a transformação da assimilação, tanto quanto 

a coordenação das ações conceptualizadas levam ao avanço lógico, fato que é 

determinante na complexificação do conhecimento. 

Assim, a aprendizagem, na acepção apropriada e como incremento cognitivo, 

nada mais é que um produto adquirido pela interação do sujeito com o  objeto e com o 

meio, em função  da  experiência  humana  no  desenrolar  do  tempo. O  progresso  do  
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pensamento versa fundamentalmente a reversibilidade de sentido, entendida como 

volta ao ponto de partida a todos os pontos de vista do sujeito, e o caráter 

concernente aos agrupamentos operatórios, percebidos como “programação de 

conjunto” (Becker, 2010, p.148). A passagem da ação à operação, explica Becker: 
[...] é prenhe de transformações: mediante tomadas de consciência, 
o pré-conceito e a intuição são superados pelo conceito; a ação 
libertando-se dos limites perceptivos (mas ainda não dos objetos 
concretos), coordena-se nas suas várias modalidades de 
transformação (inversão, reciprocidade etc.), possibilitando a 
compreensão que, por sua vez, transfigura a própria ação; a ação 
que determinava, nos níveis anteriores, a compreensão e o 
conceito (pré-conceito), passa a ser determinada por esses e, por 
isso mesmo, completamente transformada: a operação 
representativa, conceitual, fornece agora uma “programação de 
conjunto”, superando os “planos restritos e provisórios” da ação 
material e pré-operatória. Se, por um lado, foi a ação sensório-
motora e pré-operatória que originou todas estas transformações, 
por outro lado, estas transformações reestruturam completamente 
aquela ação: é a própria ação, que, interiorizando-se, transformou-
se em operação. (Becker, 2010, p.148). 

Então, a ação determina o progresso do pensamento, interioriza-se e 

transforma-se em operação, pois ela passa a ser também construção no interior de 

uma nova estrutura. 

11..22..11..33      FFaazzeerr  ee  CCoommpprreeeennddeerr  nnaa  PPeerrssppeeccttiivvaa  PPiiaaggeettiiaannaa  
 
  

Os fatores mais complexos de fazer e compreender em ação mereceram um 

estudo mais detalhado de Piaget.  Embora a conclusão de que o fazer é 

restabelecido no nível da representação, por ser parte essencial da ação, e o 

compreender é alcançar e exercer poder sobre as situações concebidas em 

pensamento, isolando suas razões e conexões, e, ao mesmo tempo, achando a 

solução ou explicação para essas razões e conexões empregadas na ação, ela não 

é suficiente para explicar problemas mais profundos. Diz Piaget: 

[...] os movimentos que constituem a ação não se sucedem 
linearmente, mas se encadeiam sob a forma de ciclos 
relativamentos fechados em que consistem os esquemas, e estes 
correspondem a uma teleonomia (satisfação de necessidades). 
Esses esquemas se conservam por seu próprio exercício, e sua 
utilização dos objetos volta a integrá-los nesses ciclos, o que é um 
processo de assimilação cognitiva. [...] (Piaget, 1978, p.177).  

Mais adiante, Piaget sintetiza seu pensamento em torno daquilo que há de 

específico na conceituação e na compreensão, levantando a hipótese de que as 
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tomadas de consciência elementares decorrentes das ações se distinguem das 

conceituações de níveis superiores pelo caráter evidente das significações e suas 

respectivas conexões, nomeadas “implicações significantes”1, e:  

Nesse caso, tudo o que concerne à ação e ao seu contexto pode 
ser traduzido por representações significativas através dos 
instrumentos semióticos concorrentes (língua, imagens, etc.), mas o 
núcleo funcional das próprias coordenações, que constitui o 
essencial e que, no plano da ação, permanece de natureza causal, 
encontra então seu equivalente, no plano do pensamento, naquilo 
que é, de fato, a herança mais direta da ação: o sistema das 
coordenações operacionais, que transforma os objetos do 
pensamento assim como a ação modifica os objetos materiais. 
(Piaget, 1978, p.178). 

As ligações das representações significativas em função das coordenações 

intersensoriais que organizam progressivamente os esquemas dão significações 

mais ricas e tornam mais vastos os processos de assimilação. Presumimos que, 

sendo a adaptação um processo de organização da atividade mental e progressivo 

arranjo dos esquemas pelas coordenações intersensoriais, ela amplia com ordem e 

orientação a imaginação simbólica relativa aos dados da realidade e, por 

conseguinte, estende a assimilação, conquistando gradualmente a significação das 

coisas no âmbito intelectual.   

O empenho nessas explicações é aclarar o fazer e o comprender do ponto 

de vista da ação. Na introdução do livro “Fazer e Compreender”, Piaget transcreve 

a passagem da obra de Essertier2:  
[...] “a primeira forma de conhecer teria sido, de certo modo, o 
fazer.” Apenas é preciso não esquecer que não nos encontramos 
aqui na origem da evolução do pensamento: esta primeira “fisica” 
surgiu relativamente tarde” (p.34) e “a ciência está contida na 
ferramenta. Mas que se observe atentamente: não foi da 
ferramenta que ela se deduziu, foi da própria inteligência, que é 
definida em função da ciência”(p.35). [...] (Essertier apud Piaget, 
1978, p.9). 

Nosso interesse está voltado para a distinção entre as propriedades, os 

atributos e  as  diferentes  naturezas entre  o fazer e o compreender, porque o fazer  

 

                                                   
1   Implicação significante é, segundo  Piaget, significante porque a implicação em jogo acumula dois significados e os enriquece pelo 

próprio fato. (Piaget, 1978, p.178).  
2  D. Essertier, citado por Piaget, é autor do livro “Les formes inférieures de l’explication”, no qual dedica estudo referente às relações 

entre a técnica e a ciência. (Piaget, 1978, p.9).       
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estabelece a representação enquanto passagem da ação à operação, que, por sua 

vez, é condição para a tomada de  consciência. 

Piaget entende essas diferenças e a relação do conhecer a partir do fazer  

como uma questão fundamental que tem por base o entendimento do “próprio 

mecanismo dessa filiação com transformação” (Piaget, 1978, p.9). Em  outras 

palavras, conhecer a partir do fazer implica compreender o próprio processo de 

funcionamento dessa ligação entre o fazer e o conhecer em transição.  

Enquanto o fazer é reorganizado no nível da representação, o compreender 

é estruturado no plano operacional; ou seja, a ação interioriza-se e transforma-se 

em operação. Embora, inicialmente, o fazer e o compreender  tenham sido tratados 

de modo simples e sintetizem a ideia de que “fazer é compreender em ação uma 

dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos” (Piaget, 1978, 

p.176), assim como “compreender é conseguir dominar, em pensamento, as 

mesmas situações até poder resolver os problemas por elas levantados, em 

relação ao porquê e ao como das ligações constadas” (Piaget, 1978, p.176), essas 

questões são, na realidade, bem mais complexas.  

Por outro lado, as naturezas distintas das coordenações proporcionam 

diferentes respostas no plano da ação e do pensamento. Enquanto a coordenação 

material e causal relativa ao fazer organiza movimentos, a coordenação implicativa 

do compreender dispõe convenientemente as significações. Do mesmo jeito, no 

tempo em que o fazer arranja cognitivamente as ações uma a uma, no processo de 

assimilação mútua, encaixando os esquemas entre si, o compreender lida com a 

disposição adequada dos esquemas em conjuntos simultâneos do pensamento, 

que levam a efeito o aumento dos poderes no espaço temporal.  

Depreendemos, então, que as coordenações das ações materiais e causais 

não precisam de memória evocativa, visto que não precisam trazer nada à 

lembrança, ao passo que as coordenações implicativas equivalem às 

coordenações conceituais de pensamento, que adotam dados sucessivos em 

grande quantidade e aplicam com precisão normas passadas para a leitura e 

interpretação do presente, produzindo representações significativas. 
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O saber-fazer característico das ações materiais que se governam por si 

mesmas são anteriores e não dependem da conceituação; é um saber que chega à 

significação de sentido amplo quando está regulado pela causalidade. Essa 

causalidade, encontrando um equivalente funcional, é a resposta para os 

esquemas que buscam satisfazer um interesse ou uma necessidade do indivíduo, 

e, ao mesmo tempo, conservam e produzem a essência para o propósito  

operacional.   

Ora, o fazer enquanto ação que modifica os objetos materiais constrói 

novidades e tem caráter significante, produz e conserva em si a parte essencial e 

vital que caracteriza a transmutação da ação em conceituação. Já a implicação 

significante do compreender é um atributo de maior amplitude na atividade 

intelectual, uma vez que estabelece a conexão entre as significações para além 

dos fins práticos e utilitários, como um elemento novo e notável. Abreviando as 

diferenças entre o fazer e o compreender, Piaget conclui:  

[...] compreender consiste em isolar a razão das coisas, enquanto 
fazer é somente utilizá-la com sucesso, o que é, certamente, uma 
condição preliminar da compreensão, mas que esta ultrapassa, 
visto que atinge um saber que precede a ação e pode abster-se 
dela. (Piaget, 1978, p.179). 

No entanto, se as estruturas implicativas do pensamento fornecem razões 

para as estruturas causais das ações e de seus objetos, na realidade, elas 

estabelecem relações lógicas de raciocínio e inteligência para as ações físicas que 

constituem as ações. Tal fato indica um isomorfismo entre a causalidade na ação e 

a consciência na operação, pois ambas concorrem para um mesmo fim:  as razões 

autônomas. Ação e operação juntam-se para, no âmbito mais geral, determinar o 

contexto de relações onde se dá o fenômeno físico, mais especificamente, notar 

aquilo que existe, acontece e é praticável nessas relações, e, além disso, construir 

novas operações, posto que “[...] o indivíduo tem necessidade de compreender o 

processo, de construir em pensamento séries indefinidas com recorrência, 

transitividade ou alternâncias regulares, etc.” (Piaget, 1978, p.179).  

Concluímos, desse modo, que o sujeito tem noção das possibilidades que se 

abrem a partir da interação do interior  com  o exterior.  Da percepção dos fenômenos 

no  nível  visual aos  conceitos que  dão forma nova à relação entre o sujeito e o objeto, 

o  movimento  recíproco  com  o  meio  confere  significações  relativas  à ação. De outro 



101 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

lado, a assimilação incrementa essa interação proveitosa quando carrega consigo 

a razão das ações de necessidade e de interesse, englobando os aspectos 

fisiológico e mental. E por fim, compreender o objeto e conceituar a ação são 

essenciais ao início da tomada de consciência.  

A tomada de consciência como construção sofisticada dos diferentes níveis 

de consciência mediante a intervenção de atividades especiais preparadas e 

aplicadas nas etapas de formação UCA, é, neste estudo, o nosso objeto de 

investigação e o componente determinante para o entendimento da 

conscientização como desenvolvimento crítico da tomada de consciência.   
 

11..22..22    PPeerrssppeeccttiivvaa  TTeeóórriiccaa  ddee  FFrreeiirree::  AA  CCoonnsscciieennttiizzaaççããoo  
Em sua vasta obra, Freire apresenta em sua pedagogia um rumo essencial 

para tecermos considerações sobre o processo e o caminho trilhado  na formação, 

que favorecem a estruturação da tomada de consciência e conscientização.  

Freire detalha como se processa a conscientização a partir da tomada de 

consciência. Para ele, a conscientização implica a ultrapassagem da esfera 

ingênua dos fatos para alcançar o campo decisivo da realidade, uma vez que, 

aquilo que existe efetivamente, se dá como objeto passível de conhecimento e de 

estudo crítico.  E vai além:  Freire parte do pressuposto de que não é possível 

supor êxito no campo econômico de um país, sem o alicerce do campo educacional 

por meio da liberdade e da conscientização.  

A prática da liberdade tem adequada expressão via pedagogia freireana, 

principalmente quando o indivíduo reflexivamente se descobre e se conquista como 

sujeito da sua própria história. O  livro “Pedagogia do Oprimido” (1987), sucesso 

editorial em diversos países, é uma produção intelectual relevante na qual o autor 

conduz uma importante e significativa discussão para a ciência educacional do 

ponto de vista do oprimido. Nela, Freire observa que a luta pela libertação do 

homem ocorre numa ação de confiança em si mesmo, pela criação da sua verdade 

enquanto homem de vocação para “ser mais”1, explicando:  

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma 
permanente busca. Busca permanente que só existe no ato 

                                                   
1   “ser mais”, expressão usada por Freire para indicar o objetivo básico de busca permanente do homem enquanto ser incompleto.      
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responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: 
pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Não é 
também a liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual 
inclusive eles se alienam. Não é idéia que se faça mito. É condição 
indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os 
homens como seres inconclusos. (Freire, 1987, p.34). 

Conjecturamos que o movimento principal de busca do professor se dá pela 

palavra, por meio do diálogo dinâmico existencial que elabora o mundo em 

expressão, comunicação, colaboração, e, ao mesmo tempo, revela a tomada de 

consciência da ação própria atrelada à vida, num processo contínuo cujo auge é a 

conscientização. É interessante assinalar que, fundamentalmente, são as 

conceituações advindas das tomadas de consciência que, por sua vez, foram 

constituídas por uma série de atividades organizadas, habilitando o ser à liberdade.    

Supomos, igualmente, que a mudança de concepção pedagógica e teórica, 

resultado da tomada de consciência e conscientização, não faz parte das 

inquietações iniciais dos docentes e não acontecem espontaneamente. Tanto a 

busca dialógica e consciente para se historicizar e se reencontrar consigo próprio, 

assim como a conquista da objetividade pretendida na formação são processos 

que demandam tempo de colheita face à semeadura cultivada em terreno que está 

sendo preparado. Vislumbramos tal qual Freire adverte: 

[...] Isto implica no reconhecimento crítico, na ‘razão’ desta 
situação, para que, através de uma ação transformadora que incida 
sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do 
ser mais. No momento, porém, em que se comece a autêntica luta 
para criar a situação que nascerá da superação da velha, já se está 
lutando pelo Ser Mais. (Freire, 1987, p.34). 

Eis aí uma importante convergência entre as teorias de Piaget e de Freire. A 

questão da tomada de consciência para Piaget, enquanto construção que consiste 

no desenvolvimento das ações concretas às operações lógicas, é concebida por 

Freire como conscientização, reconhecimento crítico de uma situação, entendido 

como abstração reflexionante, gerado a serviço da reconstrução dos esquemas 

mentais superiores. Em outras palavras, a tomada de consciência de uma ação 

para Piaget está na relação entre o conhecimento e o plano lógico, assim como a 

conscientização para Freire está na relação entre o conhecimento e o plano 

político-social.  
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A insatisfação e o reconhecimento da necessidade de mudança vão se 

instalando e projetando à mente por meio do processo que é estratégica e 

sutilmente fomentado no processo de formação pela mediação e comprometimento 

político com a tarefa da recuperação da humanidade do professor enquanto pessoa 

humana. É trabalhando a leitura do mundo, discutindo a sua importância, 

explicitando a compreensão crítica da realidade, relatando e documentando suas 

vivências da capacitação e de seu fazer didático como educador que o professor 

desenvolve uma práxis libertadora.  

Isso porque, segundo Freire, a leitura do mundo implica a compreensão 

crítica do contexto e a relação eficaz que vincula linguagem e realidade. Para 

Freire (2006b, p.11), a leitura crítica “implica a percepção das relações entre o texto 

e o contexto”. Exemplificando o ensaio de escrever sobre a importância do ato de 

ler, Freire narra a sua própria experiência de releitura dos momentos fundamentais 

da sua prática, “tomando distância” dos diferentes momentos: 

buscando a compreensão do meu ato de "ler" o mundo particular 
em que me movia - e até onde não sou traído pela memória -, me é 
absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou 
entregando, re-crio, e re-vivo, no texto que escrevo, a experiência 
vivida. [...] Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim 
como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo 
como o mundo de minhas primeiras leituras. Os "textos" [...] em 
cuja percepção me experimentava e, quanto mais o fazia, mais 
aumentava a capacidade de perceber - se encarnavam numa série 
de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia 
apreendendo no meu trato com eles nas minhas relações com 
meus irmãos mais velhos e com meus pais. [...] Os "textos", as 
"palavras", as "letras" daquele contexto se encarnavam no canto 
dos pássaros, [...] se encarnavam também no assobio do vento, 
nas nuvens, do céu, [...].(Freire, 1987, p. 12; 13). 

Depreendemos que o processo de releitura de uma prática aumenta a 

capacidade perceptiva daquilo que se faz ininterrupta e automaticamente, sem a 

devida tomada de consciência da ação ou conscientização. Professores acomodados 

ou adaptados, “imersos” na própria engrenagem da estrutura,  intimidam-se com a 

busca do “ser mais”, que consiste num “parto doloroso”. [No entanto], “o homem que 

nasce  deste  parto  é um homem novo” (Freire, 1987, p. 35). Portanto, é indispensável 

à libertação do oprimido que a sua realidade concreta seja entendida como uma 

situação passível de  transformação, a começar  pelo  reconhecimento  desse fato, que  
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é fator inicial de sua ação libertadora. Ora, reconhecer como conhecer de novo 

algo que já havia sido visto ou conhecido anteriormente é, nada mais, nada menos, 

que a tomada de consciência, a repetição do reflexo que gera os esquemas 

mentais elementares que, “por força de sua incipiente organização, podem 

proceder a assimilações generalizadoras e recognitivas” (Becker, 2010, p.56). 

A releitura da prática, desse modo, como leitura do mundo, tem no diálogo o 

caminho efetivo para os homens se transformarem e encontrarem significação para 

a vida. Em “Pedagogia do Oprimido”, o diálogo consiste em uma relação horizontal 

e de confiança entre as pessoas. Na vivência educacional, Freire enfatiza a 

necessidade da prática orientada pelo diálogo aberto e corajoso como condição 

imprescindível para a escola democrática, pois que o contrário, a ação 

antidialógica, está a serviço da dominação, oprime e nega a verdadeira práxis no 

processo educativo. 

Vislumbramos, pelas leituras que fizemos de Freire, que o diálogo tem 

poder. Ele se consolida na educação como prática de liberdade, permitindo o 

avanço à leitura crítica do mundo, determinando um novo caminho para a relação 

entre educador e educando, dando sentido e viabilidade pedagógica às atividades 

curriculares humanizadoras. É o bom diálogo que promove a aprendizagem. O bom 

diálogo acolhe, ouve, aceita, inclui, liberta, emancipa, empodera, possibilita o 

desenvolvimento da consciência crítica e estabelece um clima favorável para o 

conhecimento. E também, com o bom diálogo nasce a probabilidade da articulação 

entre o saber local, o saber espontâneo e o senso comum, transformando a 

informação em conhecimento. Aliando saberes, estruturam-se as bases para uma 

investigação científica.  

Para Freire (1987; 2005), o bom diálogo proporciona largueza no olhar,  

proporciona uma ação transformadora consciente. O bom diálogo, em especial no 

âmbito escolar e no processo de formação de professores, tem que atentar para a 

complexidade da prática humana tendo em vista que, para se tornar humano, o 

indivíduo carece de uma prática com sentido.  Assim, o conhecimento como 

estratégia de existência tem que ser fundado numa convivência dialética e na 

essência da prática para que o ser construa a sua realidade, se humanize e se 

transforme em cidadão, sujeito consciente de sua ação.  
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No entanto, o diálogo não é um “pingue-pongue de perguntas e respostas”, 

explica Freire (apud Gadotti, 1995). Da mesma forma, não se caracteriza como 

uma postura antidialógica ou bancária1, na qual o professor profere o testemunho 

do seu apurado estudo sobre um assunto para seus alunos, acercando-se do seu 

objeto de análise. Diferentemente desse pensar equivocado, sem conscientização,  

não é necessário que o diálogo se explicite na forma de pergunta e resposta para 

que se tenha a possibilidade de intercâmbio. Igualmente  

[...] no processo da fala e da escuta a disciplina do silêncio a ser 
assumido com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e 
escutam é um “sine qua” da comunicação dialógica. [Igualmente], 
[...] o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 
curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 
História. (Freire,1996, p. 136). 

O pensar certo é dialógico, tal como a tomada de consciência e a 

conscientização também o são. “A prática docente crítica, implicante do pensar 

certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer [...]” (Freire,1996, p. 17). Pensar certo é, sobretudo, tomar consciência da 

ação própria que, no exercício de formação docente: 
[...] o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar 
certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 
professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro 
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 
professor formador. [...] O 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. Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da 
prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 
máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência 
ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exerce em 
torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro 
lado,  quanto  mais  me  assumo  como estou sendo e percebo a ou  

                                                   
1   Freire, P.: [...] o diálogo é a “essência” da ação revolucionária. Daí que na teoria desta ação, seus atores, intersubjetivamente, incidam 

sua ação sobre o objetivo, que é a realidade que os mediatiza, tendo, como objetivo, através da transformação desta, a humanização dos 
homens. Isto não ocorre na teoria da ação opressora, cuja “essência” é antidialógica. Nesta, o esquema se simplifica. Os atores têm, 
como objetos de sua ação, a realidade e os oprimidos, simultaneamente e, como objetivo, a manutenção da opressão, através da 
manutenção da realidade opressora. (Freire, 1987, p. 132).  [...] Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em 
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los [...] (Freire, 1987, p. 58).    
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as razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno 
capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de 
curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. (Freire, 
1996, p.38; 39). 

A reflexão crítica no processo de formação que embaralha teoria e prática, 

exercitando a coerência entre o “saber-fazer e o saber-ser-pedagógicos”, que tem 

início no “fazer e compreender” (Piaget, 1978), produz efeitos significativos que 

afetam o usual fazer docente. Encontramos tanto em Piaget quanto em Freire 

teorias sólidas para defendermos a tomada de consciência como condição 

imprescindível à produção de conhecimento e conscientização do professor no 

processo de formação. Resta compreendermos como se dá a tomada de 

consciência no contexto, e como ela se configura como conscientização. Para 

Valente:   

[...] o educador deve conhecer o que cada uma dessas facilidades 
tecnológicas tem a oferecer e como pode ser explorada em 
diferentes situações educacionais. [...] sabendo o que significa 
construir conhecimento, o professor deve indagar se o uso do 
computador está ou não contribuindo para a construção de novos 
conhecimentos. [...] Para ser capaz de responder a essa pergunta, 
o professor precisa conhecer as diferentes modalidades de uso da 
informática na educação [...] e entender os recursos que elas 
oferecem para a construção de conhecimento. (Valente, 2005, p.23-
24) 

 
Transpondo as vivências da formação para a sua realidade em sala de aula, e, 

ao mesmo tempo, compatibilizando as necessidades dos alunos com os objetivos 

pedagógicos o professor recontextualiza o seu aprendizado.  

Segue o capítulo II com a especificação da questão de investigação, e a 

justificativa deste trabalho.       

**    **    **  
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22  --  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  --  AA  PPeessqquuiissaa  
  

EEssppeecciiffiiccaaççããoo  ddaa  QQuueessttããoo  ddee  IInnvveessttiiggaaççããoo  
  

AA  ddeeffiinniiççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  

AA  ddeelliimmiittaaççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  

OObbjjeettiivvoo  ggeerraall  

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  

AA  ttoottaalliiddaaddee  ddoo  PPrrooggrraammaa  UUCCAA  
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22..  EEssppeecciiffiiccaaççããoo  ddaa  qquueessttããoo  ddee  iinnvveessttiiggaaççããoo  
  

Este segundo capítulo vem a propósito da pesquisa propriamente dita. Nele, 

abordaremos o problema, definindo-o e delimitando-o, trazendo à discussão o 

objetivo geral e os objetivos específicos que vão nortear os pontos a serem 

conquistados com o movimento deste trabalho. A justificativa desta caminhada traz 

os argumentos e a causa da investigação realizada.  

22..11    AA  ddeeffiinniiççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  

Em 1999, a UNESCO realizou em Budapeste a Conferência Mundial sobre 

Ciência, evento que aprovou a Declaração sobre Ciência e o uso do conhecimento 

científico. Nessa Declaração, reconhece-se que a acentuada desigualdade na 

distribuição da Ciência e Tecnologia - C & T no mundo exclui ainda mais os pobres 

da criação e dos benefícios do conhecimento científico. (Werthein; Cunha, 2009, 

p.20). 

Isso expressa o quão significante é o alcance da educação científica e 

tecnológica no processo de modernização da sociedade e combate à pobreza. 

Mais que isso, implica que o acesso ao conhecimento científico e tecnológico é um 

direito desde a mais tenra idade escolar, visto que ele é essencial para o 

desenvolvimento humano, para a capacidade criativa, para a democracia e 

desenvolvimento sustentável, para a cidadania participativa e emancipadora, e 

também para a prática científica global. 

Assim, nas sociedades atuais, a educação de qualidade, capaz de gerar 

conhecimento científico e tecnológico, tende a atrair mais atividades econômicas 

dinâmicas, gerar mais empregos qualificados, produzir mais receita fiscal e 

melhorar as condições de vida da população, gerando, assim, o desenvolvimento 

humano. Em contraste, aquelas que não se integram à sociedade do conhecimento 

apresentam mais desemprego, maior exclusão social, elevados níveis de criminalidade, 

piores condições de vida, menor receita fiscal e maiores despesas do Estado para 

resolver ou amenizar seus problemas. Traduzindo em poucas palavras: os países que 

não desenvolvem conhecimento científico e tecnológico ficam à margem no mundo 

globalizado  e  são relegados  pelo atraso econômico, fatos  devidos, em grande parte, à 
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incapacidade de a escola preparar jovens para tempos mais exigentes, em que o 

conhecimento é o meio para aprimorar amplamente a condição de vida e motivar 

estudos científicos e tecnológicos.  

Consideramos que as TIC, como ferramentas educacionais, podem 

contribuir eficazmente para preparar jovens em consonância com o seu tempo, 

proporcionando informação, conhecimento científico e estímulo para estudar. No 

entanto, o ensino e a aprendizagem com tecnologias é algo que engatinha na 

escola pública brasileira. O uso das TIC no dia a dia do fazer docente se constrói 

paulatinamente, combinando práticas com interpretações de fenômenos e 

praticando valores, regras e linguagens adequados. O uso pedagógico das TIC é 

algo que precisa ser trabalhado na formação docente, pois inúmeros professores 

nunca foram preparados para tal tarefa em sua formação inicial.   

Eis que esse é um dos motivos fortes pelos quais as TIC, como instrumentos 

pedagógicos, são subutilizadas nos processos de ensino e de aprendizagem no 

nosso país. Seu uso efetivo em educação está muito aquém dos níveis desejáveis, 

segundo o Relatório Metodológico TIC Educação 2010, da Pesquisa sobre o uso 

das tecnologias de informação e comunicação no Brasil: TIC Educação 2010. 

(Barbosa, 2011). 

De outro lado, concordamos que outros aspectos do cenário educacional 

também precisam ser levados em conta para uma compreensão maior do nosso 

quadro educativo. Um dado importante que precisa ser considerado, por exemplo, 

é que a escola democrática no Brasil tem efetivamente apenas trinta anos. Almeida 

(2011), palestrando na Conferência  "Escola, Humanismo e Tecnologia" promovida 

pela Interdidática 2011, menciona ter sido a partir de 1980 que efetivamente todas 

as crianças brasileiras passaram a ir à escola. Tal fato nos faz reconhecer que 

temos um caminho a percorrer em face da enorme dívida social consignada pela 

educação pública. Por conseguinte, a mudança desse panorama não é tão simples 

e imediata, pois tem peculiaridades relacionadas à cultura e ao modo de 

desenvolvimento nacional.  
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Segundo o portal do MEC, o Censo Escolar de 2012 também registra 

informações de relevância para a educação brasileira. Seu último levantamento 

mostra que há 50,54 milhões de alunos matriculados nas escolas do país. Para 

essas crianças existem mais de dois milhões de professores do Ensino Básico, 

revela o Resumo Técnico do Censo da Educação Básica 2012, divulgada pelo 

INEP (2013). A Sinopse do Professor 2009, do Ministério da Educação e o Censo 

2012, mapearam informações valiosas do nosso panorama educacional e fazem 

parte do anexo da presente tese. Destacamos desse levantamento, em especial, a 

escolaridade do professor nos tipos de ensino conforme a Tabela 1.  
TTaabbeellaa  11  --  EEssccoollaarriiddaaddee  DDoocceennttee 

Fonte: MEC/INEP. (2009) 
EEssccoollaarriiddaaddee  DDoocceennttee    

TTiippoo  ddee  EEnnssiinnoo  %%  ddee  pprrooffeessssoorreess  
((qquuee  nnããoo  ppoossssuueemm  CCuurrssoo  SSuuppeerriioorr))  

EEdduuccaaççããoo  BBáássiiccaa  3322%%  

SSéérriieess  iinniicciiaaiiss  ddoo  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall   3399%%  

SSéérriieess  ffiinnaaiiss  ddoo  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall   2222%%  

EEnnssiinnoo  MMééddiioo  99%%  

EEdduuccaaççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  55%%  

EEdduuccaaççããoo  ddee  JJoovveennss  ee  AAdduullttooss  --  EEJJAA  2233%%  

Comparando dados da Tabela 1 com os gráficos da Figura 1, constatamos 

que no período 2009-2012, a porcentagem de professores do Ensino Fundamental 

que não possuem Curso Superior reduziu de 39% para 25% nas séries iniciais e de 

22% para 9,6% nas séries finais. No Ensino Médio a redução foi de 9% para 4,6%. 

 

Figura 1 – PPeerrcceennttuuaall  ddee  DDoocceenntteess  ppoorr  GGrraauu  ddee  FFoorrmmaaççããoo  
Fonte: MEC/INEP/Deed. (2012) 

 

Portanto, os dados ainda que apresentem melhora, ratificam nossas 

pressuposições a respeito da formação docente e apontam também a urgência na  
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escolaridade no que tange ao prosseguimento dos estudos acadêmicos. Logo, o 

efetivo em educação ainda está aquém dos níveis desejáveis, segundo o Relatório 

Metodológico TIC Educação 2010. 

Juntam-se a esses dados outras informações do PNAD, IBGE, SAEB e 

INAF. Cada uma dessas fontes traz novos elementos para delinear o perfil da 

educação pública no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2012, divulgada pelo IBGE, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 

15 anos ou mais diminuiu 3,2 pontos percentuais nos últimos 10 anos, reduzindo a 

proporção de pessoas que não sabiam ler nem escrever de 11,9%, em 2002, para 

8,7% em 2012. (IBGE, 2013a; 2013b). Mas, ainda temos milhões de analfabetos 

nessa faixa etária. 

Apesar de o nível educacional brasileiro ter evoluído no período, como 

mostra a Figura 2 a seguir, os números anunciados pelas Sínteses de Indicadores 

Sociais 2010 e 2013, (IBGE, 2010; 2013a; 2013b), ainda preocupam. A baixa 

escolarização líquida dos estudantes entre 18 e 24 anos de idade é consequência 

dos atrasos ocorridos no início da vida escolar, explica a Síntese 2010. Os dados 

no período 2009-2012 mostram que a taxa no ensino médio se manteve em 33,8%, 

enquanto que reduziu a 5,8% no ensino fundamental. A taxa de estudantes no 

ensino superior em 2012 (52,1%), mais que dobrou se comparada ao registro de 

1999 (22,1%). Assim, a “[...] escolaridade média da população de 25 anos ou mais 

de idade aumentou de 2002 a 2012, passando de 6,1 anos para 7,6 anos de 

estudo completos. [Porém] Apenas 40,1% das pessoas dessa faixa etária 

alcançaram 11 anos ou mais de estudo [...]”. (IBGE, 2013a; 2013b). 

 
Figura 2 – Evolução do nível Educacional versus Idade 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da junção dos dados do IBGE. (2010; 2013a; 2013b) 
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É público e notório nos mais diversos segmentos da sociedade, inclusive no 

meio acadêmico, que as nações que alcançaram desenvolvimento admirável, como 

Espanha, Irlanda, Japão, Coreia e outros países asiáticos, efetuaram massivos 

investimentos em educação, o que refletiu diretamente no desenvolvimento 

científico e tecnológico. Portanto, mudar o cenário desconfortável da educação 

brasileira requer políticas públicas efetivas que, entre outras coisas, evidenciem novas 

concepções de ensino e aprendizagem, ampliando o seu repertório didático, suprindo a 

defasagem da formação inicial e proporcionando uma formação profissional condizente 

com a pós-modernidade, visto que a função docente é representativa politicamente para 

a sociedade e significativa para a formação de pessoas. 

E quanto mais sentimos que o processo educacional brasileiro está cada vez 

mais aprofundado de contradições, mais nos parece indispensável uma ampla ação 

em prol do professor. Temos que nos convencer desta obviedade: uma educação que 

vinha e vem sofrendo alterações tão profundas pelo impacto da pós-modernidade 

necessita de uma operação urgente e reparadora no processo de formação docente, 

com vistas às emergências do mundo e da responsabilidade social e política.  

Nessas circunstâncias e diante dessa problemática multifacetada da 

educação, vamos nos ater nesta tese, exclusivamente à questão da tomada de 

consciência e a conscientização como valor-chave no processo de formação 

docente, que é apenas um lado que compõe esse cenário, para um estudo mais 

aprofundado. Nesse sentido, acreditamos que as TIC ao escancarar o conjunto de 

problemas educacionais, deixam patente a urgência de políticas públicas efetivas 

nessa área, e, ao mesmo tempo, podem contribuir para melhorar o quadro descrito, 

resgatando novos significados que combinam interesses de alunos e professores, e 

também, aprimorando a performance docente.  

Foi com vistas a esse conjunto de fatos que se deu o interesse de atuar 

como pesquisadora e formadora no PPrroojjeettoo  UUCCAA, propondo, entre as ações 

desenvolvidas, a realização de oficinas combinadas com situações de 

aprendizagem como metodologia diferenciada, pressupostamente promotoras da 

tomada de consciência e conscientização e impulsionadoras, de um lado, de novas 

concepções de ensino e aprendizagem, e de outro, de elevação dos padrões de 

competência em TIC para os professores. 
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Um projeto ambicioso de formação profissional via tecnologia móvel, que 

resulte na tomada de consciência e conscientização dos professores imersos no 

contexto da contemporaneidade é, portanto, algo que se aprimora na escola por 

meio das ações e práticas vivenciadas na formação. É saber que precisa ser 

trabalhado desde a concepção da capacitação como prática sustentável, que 

comporta significação psicológica e epistemológica e que instiga o sujeito a 

analisar o seu fazer e substitua o automatismo da prática pedagógica, introduzindo 

uma opção reflexiva nas suas condutas em favor de um fazer consciente. É, 

principalmente, uma prática que prepara o professor para conviver com a crescente 

tecnologia e o aperfeiçoa para uma práxis em consonância com o século XXI. 

Acreditamos que esses pontos levantados, frutos das crenças desta pesquisadora, 

iluminam o caminho a trilhar na investigação.   

22..22    AA  ddeelliimmiittaaççããoo  ddoo  pprroobblleemmaa  
 

A questão maior que norteia toda a trajetória na pesquisa é: AA  eexxppeerriiêênncciiaa  

ddee  ffoorrmmaaççããoo,,  ddee  pprrááttiiccaa  rreefflleexxiivvaa,,  ddee  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  mmeeddiiaaddoo  ppeellaa  

tteeccnnoollooggiiaa,,  ttrroouuxxee  pprrooggrreessssooss  aaoo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  nnooss  tteerrmmooss  ee  pprriinnccííppiiooss  ddee  

ttoommaaddaa  ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddee  PPiiaaggeett??    

A questão de investigação remete para outros pontos:   

  NNoo  ppllaannoo  ppoollííttiiccoo--ssoocciiaall,,  hhoouuvvee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ccrrííttiiccoo  ddaa  ttoommaaddaa  ddee  
ccoonnsscciiêênncciiaa  ppeellaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  tteeóórriiccaa  ddee  FFrreeiirree??  

  EEnntteennddeennddoo  oo  pprrooggrreessssoo  ccoommoo  ssaaiirr  ddee  uummaa  ppoossiiççããoo  ee  ssee  aabbrriirr  ppaarraa  nnoovvooss  
ccoonnhheecciimmeennttooss,,  ccoonncceeiittooss,,  aattiittuuddeess  ee  eexxppeerriiêênncciiaass,,  qquuaall  aa  ssiittuuaaççããoo  ddoo  
ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  aappóóss  aa  ffoorrmmaaççããoo??    

  QQuuaaiiss  rreeccoorrtteess  ddooss  ddaaddooss  aaddmmiitteemm  iinnffeerriirr  qquuee  hhoouuvvee  pprrooggrreessssooss  ppaarraa  oo  
ccoonnjjuunnttoo  ddoocceennttee??    

  CCoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  aass  vviivvêênncciiaass  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddeemmaannddaarraamm  
mmooddooss  ddee  eennffrreennttaammeennttoo,,  qquuaaiiss  ffoorraamm  aass  pprriinncciippaaiiss  qquueeiixxaass,,  ppeerrttuurrbbaaççõõeess,,  
ddiiffiiccuullddaaddeess,,  pprroobblleemmaass  ee  ccoonnfflliittooss  rreevveellaaddooss  ee  ddeetteeccttaaddooss  ppoorr  mmeeiioo  ddoo  
mmééttooddoo  ffooccaall??    

 OO  qquuee  oo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  eennssiinnaa  àà  ffoorrmmaaddoorraa  eemm  tteerrmmooss  ddee  
aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddee  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee??  QQuuee  ttiippooss  ddee  ccoorrrreeççõõeess  ee  
oo  qquuee  ddeevvee  sseerr  ccoonnsseerrvvaaddoo  nnaass  aaççõõeess  ffuuttuurraass??  QQuuaall  oo  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa  ddooss  
ccuurrssiissttaass  aacceerrccaa  ddaa  pprrooppoossttaa  ddee  ffoorrmmaaççããoo?? 
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Adotamos, então, como foco da pesquisa, as situações de ensino e 

aprendizagem das ações propostas no Fórum virtual da plataforma E-Proinfo e os 

relatos obtidos pelo Grupo Focal. Lançamos mão, esporadicamente, de 

circunstâncias contributivas e ilustrativas para a tomada de consciência e 

conscientização nos encontros presenciais de formação, dos Encontros entre 

Escolas de São Paulo orientadas pela PUC-SP, dos memoriais e formulários de 

atividades feitos pelos cursistas e do evento Seminário WebCurrículo PUC-SP. 

Em todas as circunstâncias, os usos da tecnologia e da mobilidade se 

deram a partir do laptop educacional, ferramenta tecnológica adotada pelo PPrroojjeettoo  

UUCCAA, visando à mudança na dinâmica da formação docente. O que se pretendia 

era a compreensão de como as experiências com a tecnologia poderiam 

condicionar a evolução lógica da tomada de consciência e, ao mesmo tempo, 

iluminar a conscientização na “relação consciência-mundo”1, viabilizando a 

construção de novos significados para o professor, tanto em torno de suas 

concepções de ensinar e aprender, quanto do seu desempenho profissional.  

Ao mesmo tempo, como fruto do consenso de discussão e aceitação entre 

professores e gestores, utilizamos uma proposta metodológica de implantação de 

oficinas como situações-problema de aprendizagem na formação presencial. 

Mediando e facilitando a aprendizagem no meio virtual e presencial, observamos 

atentamente todas as ideias e produções do professorado, compartilhando com os 

demais formadores as atas dos encontros e os registros de observação. A 

intenção era entender como o professor, por si próprio, a partir das ações 

vivenciadas na formação, inseria o laptop ao seu fazer docente, incorporando a 

realidade externa e se adaptando às novas circunstâncias. Interessava-nos o 

processo de interiorização das ações vivenciadas na formação, que conduziam à 

tomada de consciência considerando que do ponto de vista epistemológico, essa 

interiorização se encontra, segundo Piaget (1977b), na origem das estruturas 

operatórias que vem da ação própria do sujeito, e do ponto de vista social, 

encontra-se, segundo Freire (1979, p.15), na aproximação crítica da realidade com 

o ato do conhecimento. 

                                                   
1  A “relação consciência-mundo”, termo empregado por Freire (1979, p.15), consiste no entendimento da ligação indissociável da 

consciência com o mundo circundante, visto que essa relação implica que o mundo seja objeto de reflexão humana    
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Para tanto, situamos seres e objetos no tempo e no espaço, elucidando os 

acontecimentos no processo de formação, tomando por base os fatos, os 

personagens, o modo como se compõem as ações e as razões significativas no 

percurso, ao longo do ano de 2011 e de 2012. A pesquisa foi dirigida a dois grupos 

de professores, sendo um da cidade de São Paulo e outro do interior paulista, na 

cidade de Votuporanga. Como professora-pesquisadora, participei como 

observadora do projeto como um todo, nos seus vários módulos. Como formadora, 

apliquei oficinas, procedi a mediações no ambiente virtual, acompanhei as tarefas 

solicitadas e ofereci suporte aos docentes em todos os momentos da formação.       

22..33    OObbjjeettiivvooss  

O que almejamos alcançar com esta pesquisa está delineado no objetivo 

geral e nos objetivos específicos, expressos a seguir: 

22..33..11  OObbjjeettiivvoo  GGeerraall  
O objetivo geral deste trabalho é compreender como o processo de 

formação docente melhora o grupo de professores sob diferentes aspectos pelo 

estatuto das regras na teoria de Piaget (1977b; 1978; 1983), e como se dá a 

conscientização de acordo com Freire (1987; 2005; 2006). 

Pretendemos com esta tese trazer contribuições para os processos de 

desenvolvimento profissional docente de perspectiva humanista, focalizando as 

ações e as transformações evidenciadas no âmbito social e pessoal. Esperamos 

evidenciar os pontos favoráveis à tomada de consciência e conscientização a partir 

das práticas vivenciadas no curso. Queremos também apresentar os ensinamentos 

obtidos com o grupo de cursistas, que expressaram coletivamente seus pontos de 

vista e sentimentos a respeito do curso de formação. Igualmente planejamos narrar 

as principais queixas, reclamações, dificuldades, perturbações e conflitos 

vivenciados na experiência de formação.  

22..33..22  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  
Os objetivos específicos deste trabalho vão caracterizar as teorias e as 

práticas utilizadas no processo da formação docente, que foram convenientes para 

aclarar a investigação à luz do referencial teórico. Assim, sobretudo, iremos: 
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2.3.2.1 Investigar o percebido e o manifestado, trabalhando com aquilo 
que faz sentido para os sujeitos e elucidando os efeitos das 
ações ajustadas na formação UCA, que proporcionam a 
tomada de consciência e a conscientização; 

2.3.2.2 Acompanhar o processo de formação em suas várias etapas 
nos encontros presenciais de formação e no Fórum virtual, 
analisando os conteúdos e as realizações práticas propostas, 
bem como a adequação de soluções para o desenvolvimento 
do trabalho com TIC, que culminam com a tomada de 
consciência e a conscientização; 

2.3.2.3 Complementar a formação virtual, ilustrando, exemplificando, 
sugerindo práticas que favoreçam tanto o desencadeamento da 
tomada de consciência da ação própria, como a 
conscientização a partir da dialética ação-reflexão; 

2.3.2.4 Dar voz ao grupo de professores no grupo focal para conhecer 
e organizar os problemas, as dificuldades, os avanços e os 
progressos vivenciados no processo; 

2.3.2.5 Obter um aprendizado com a proposta de formação por meio 
do que os professores dizem a respeito do curso e sobre o seu 
aprendizado;  

2.3.2.6 Interpretar os sentidos e significações dos fenômenos 
reportados pelos sujeitos em estudo, abrangendo o histórico e 
o social no contexto, por meio de uma narrativa e uma diretiva 
norteadora para futuros cursos de formação. 

22..44    JJuussttiiffiiccaattiivvaa  

A razão e a significância deste trabalho para mim enquanto professora, 

formadora e pesquisadora, já foi abordada na introdução desta tese. Além dos 

fatores que influenciaram a minha escolha, atrevo-me a acreditar que este trabalho 

possa abrir novas perspectivas para a formação docente. Assim, discuto as várias 

facetas que explicam o porquê deste trabalho, no subtópico 2.4.1, a justificativa 

teórico-acadêmica; no 2.4.2, a justificativa social; no 2.4.3, a justificativa 

profissional. 
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22..44..11  JJuussttiiffiiccaattiivvaa  TTeeóórriiccoo--AAccaaddêêmmiiccaa::  ““RReeccoollhheennddoo  ccaaddaa  bbaaggoo  ddee  ttrriiggoo””  

O motivo que levou a pesquisar a tomada de consciência no processo de 

formação UCA é a possibilidade que ela abre para o profissional docente, tanto no 

aspecto pessoal quanto no social. A proposta de formação consiste na construção 

do conhecimento ligado a ações e práticas pedagógicas com o laptop educacional. 

Interessa compreender como se desencadeia a tomada de consciência nesse 

processo, porque é ela que torna possível ao professor representar o seu real e 

estruturar o seu fazer docente por meio da ação interiorizada e da abstração 

reflexionante. Além disso, é ela também que viabiliza a transposição da esfera da 

ação real à reflexão crítica da realidade. 

Vivemos uma época em que o professor brasileiro enfrenta muitas 

adversidades. Pesquisas e reportagens publicadas na mídia confirmam esse 

quadro. Especialmente o professor da rede pública é pouco valorizado 

profissionalmente, tem baixo prestígio social, recebe salários desprezíveis, 

pertence a uma classe de trabalhadores desunida, não tem voz e enfrenta 

condições desfavoráveis de trabalho.  

Grande parte desse desprestígio é resultado do abandono sistemático de 

investimentos em políticas públicas na educação e, por conseguinte, da carreira 

docente. Inúmeros professores despreparados, sem formação adequada, 

passaram a compor o quadro do magistério, pois existe um déficit de profissionais 

para atender à demanda educacional. Assim, a formação docente UCA é ação 

necessária e urgente tanto para amenizar os descaminhos do magistério, quanto 

para propiciar desenvolvimento profissional. Entretanto, além do preparo técnico 

profissional, a formação deve sensibilizar o professor para que ele se engaje, por 

iniciativa própria, em ações significantes de êxito prático e determine para si 

mesmo um objetivo de melhoria profissional. Tal configuração de aquisição ativa se 

dá com a tomada de consciência.  

Então, nesse sentido, entendemos que a tomada de consciência na formação é 

benéfica por três principais razões: primeira, para, segundo Morin “[...] armar cada 

mente no combate vital rumo à lucidez [...]” (Morin, 2000, p.14), visto que, “[...] quanto 

mais somos envolvidos pelo mundo, mais difícil é para nós apreendê-lo [...]”. (Morin,   
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2000, p.64); segunda, para desempenhar bem a função educativa por meio da 

compreensão da ação, de acordo com Piaget (1977b; 1978); e terceira, para 

conscientizar o docente a agir e operar no mundo da natureza e transformá-lo em 

mundo da cultura, conforme propôs Freire (1979; 1987). 

Por fim, esta pesquisa se trata de uma forma de fazer jus à carreira 

abraçada por esta pesquisadora, que agora tem a oportunidade de compartilhar 

novos conhecimentos a respeito da tomada de consciência e da conscientização 

para o desenvolvimento da profissão docente, “recolhendo cada bago de trigo” 

nesta caminhada.  

22..44..22  JJuussttiiffiiccaattiivvaa  SSoocciiaall::  OO  PPrroojjeettoo  UUCCAA  

O Projeto UCA foi implementado pelo governo federal sob a coordenação do 

MEC/SEED, secretaria voltada a iniciativas e projetos a distância. Ele está 

entrosado com o PDE e com Proinfo, com o propósito de incrementar a ação 

pedagógica da informática e impulsionar a inovação na rede pública.  

O Projeto UCA é, dessa forma, um artefato social quando estabelece 

critérios para a seleção das escolas, pois a entrada dos laptops educacionais na 

escola pública é uma via de acesso à modernização e uma tentativa de atender às 

urgências do projeto educacional brasileiro. Sua implementação demanda ajuste de 

políticas públicas para disponibilizar recursos, banda larga, espaço físico, 

comunicação e formação dos profissionais de educação. Apenas isso não basta 

para configurar um atributo inovador à iniciativa nem configura educação de 

qualidade. Há precisão, ao mesmo tempo, de projeto pedagógico consistente, da 

perspectiva do conhecimento que se pretende e uma combinação que harmonize a 

tecnologia com o conhecimento.  Para tanto, a linha da formação docente foca a 

integração das TIC à sala de aula e ao currículo, enfatizando a prática do fazer 

docente, aplicando as concepções construtivistas de Piaget (1977b; 1978) e a 

pedagogia da conscientização de Freire (1979; 1987; 1996; 2001a; 2006a; 2006b). 

Além disso, o Projeto UCA visa criar e socializar novas formas de utilização das 

tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras para expandir o processo de 

inclusão digital escolar, e também como forma de potencializar mudanças atitudinais  
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de alunos e professores relativas ao prazer, vontade de frequentar a escola e, 

sobretudo, de ensinar e aprender.  

22..44..33  JJuussttiiffiiccaattiivvaa  PPrrooffiissssiioonnaall::  OO  PPrrooffiissssiioonnaall  DDoocceennttee  

A busca da aplicação prática na formação tem significado especial para a 

vida do professor e está atrelada à melhoria da sua qualificação profissional. Nos 

subitens subsequentes, destacamos esses aspectos. 

22..44..33..11  PPoorr  qquuee  aa  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa??  

A formação docente UCA implica, sobretudo, a exploração efetiva da 

tecnologia do laptop educacional, combinada com diversas situações de 

aprendizagem e metodologia diferenciada para produção de conhecimento. Nesse 

processo, presumimos existirem ações características de um saber-fazer entendido 

como conhecimento prático, assim como ações operatórias que transpõem a 

prática e caracterizam o devir dos conhecimentos, Piaget (1978).   

Depreendemos, portanto, que a tomada de consciência por meio da ação 

proposta na formação se dá pelas razões funcionais tanto das readaptações às 

situações novas, como pela consciência do objetivo a alcançar, e pelos 

mecanismos que tornam conscientes as conceituações formadas quando o sujeito 

estrutura o seu mundo por meio da ação. Assim sendo, fazer, compreender e 

conceituar são preceitos indispensáveis para o alcance de um resultado promissor 

nas ações de uma formação e, por conseguinte, para a tomada de consciência que 

resulta na melhoria do desempenho profissional. 

Logo, é preciso que nos ocupemos com afinco da questão da tomada de 

consciência como construção, em seus diferentes níveis, entendida como 

conceituação, para avaliarmos a pertinência e o alcance das ações propostas na 

formação, que levam ao “plano da ação refletida, a uma consciência dos problemas 

a resolver e daí à consciência dos meios cognitivos [...] empregados para resolvê-

los” (Piaget, 1977b, p. 200). 

22..44..33..22  PPoorr  qquuee  aa  ccoonnsscciieennttiizzaaççããoo??  

Diz Piaget: “[...] a ação constitui um conhecimento (um savoir faire) autônomo, 

cuja conceituação somente se efetua por tomadas de consciência posteriores [...]”  
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(Piaget, 1978, p. 172). Tal conceituação aumenta a capacidade de organização já 

existente e inseparável da ação, que culmina com a tomada de consciência. De 

outro lado, a conscientização para Freire é o resultado do desenvolvimento crítico 

da tomada de consciência que implica ir além na realidade aparente, com ação 

autenticamente reflexiva. Ora, o conceito de conscientização para Freire (1979) 

tem dimensão social e se aproxima da tomada de consciência de Piaget, de caráter 

epistemológico. A conscientização freireana na dialética ação-reflexão tem nexo 

com a conceituação sobre a ação piagetiana. 

Com efeito, para Freire, a conscientização como apreensão da realidade 

consiste em admirar o mundo e, ao mesmo tempo, desprender-se dele para, 

estando nele, ser capaz de desmistificar a situação real, problematizá-la, refletir e 

agir nesse contexto social.  Mudar a realidade “é compreender em ação uma dada 

situação em grau suficiente para atingir os fins propostos, e compreender é 

conseguir dominar, em pensamento, as mesmas situações” (Piaget, 1978, p.176).  

Neste estudo, a conscientização será investigada na óptica de Freire com 

respaldo na teoria científica de Piaget. Pretendemos levantar evidências de 

conscientização como “primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo provocar 

umas atitudes críticas, de reflexão, que comprometa a ação” (Freire, 1979, p.22). 

22..44..33..33  PPoorr  qquuee  ssaabbeerr  oo  qquuee  oo  pprrooffeessssoorr  ppeennssaa??    

A experiência vivida e aquilo que o sujeito pensa podem ser manifestados 

pela fala, pelas palavras escritas, pelas expressões e ações. Conseguimos 

adentrar o conhecimento subjetivo à medida que compreendemos o que foi 

manifestado. Cada explicação dada pelo professor mostra o seu pensamento rico 

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

com seu modo de trabalhar, e com a tecnologia e curso de formação.   

Para Merleau-Ponty (1999), a palavra é um gesto genuíno que contém seu 

significado: o mundo. Importa-nos o que o professor diz para extrairmos as ligações 

entre os significados no conjunto de dados e entendermos como o processo de 

formação docente estrutura a tomada de consciência da ação própria, e como isso 

reflete em seu fazer didático e na sua vida. Ao investigarmos o professor, poderemos,  



121 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

segundo Martins e Bicudo (1989, p. 24), encontrar elementos para “ver como ele se 

relaciona com as demais entidades com as quais está no contexto” e entender o 

seu nível de conscientização na relação consciência-mundo1. Através de seu 

testemunho, de sua expressão escrita reuniremos os subsídios de sentido para 

tecermos a rede de significações, com a visão que ele tem da experiência vivida na 

formação. 

22..44..33..44      PPoorr  qquuee  aass  ccoonncceeppççõõeess  ddee  eennssiinnoo  ee  aapprreennddiizzaaggeemm??  

Na formação profissional, o professor é o professor é o ser2 de um sujeito, 

que possui ideias impermanentes na dinâmica fenomênica, que está vivendo a 

situação de aprender e ensinar com o laptop educacional. Portanto, ele é um ser 

que tem concepções enraizadas na causa histórica da educação. 

A mudança de concepção pedagógica e teórica foi assunto do Podcast Web 

Currículo, apresentada pelo Professor Dr. Antonio Chizzoti com a Prof.ª Dr.ª Clara 

Coutinho, da Universidade do Minho de Portugal. Na discussão sobre o conceito de 

Competências para a Educação da União Europeia, a questão da concepção do 

professor foi mencionada pelo Prof. Dr. José Armando Valente:  
No Plano das Competências de Portugal [...], o grande entrave [...] 
é a mudança de concepção pedagógica e teórica [...].  Porque 
verificaram o seguinte: se o professor não acredita numa formação 
construtivista, por exemplo, ele jamais vai fazer algo assim. Agora, 
se ele tem esta concepção, ele faz isso tranquilamente, pois é isto 
que está na base da sua prática. (Valente apud PUC-SP: Podcast 
Web Currículo, 2009). 

Pressupomos, assim, que a formação não pode ignorar o professor com 

quem vai trabalhar, nem desconsiderar aquilo que vai descobrir no caminhar da 

prática.  Ela deve começar pelo diagnóstico do que pode encontrar para, com apoio 

teórico e prático, construir novos significados e conhecimentos, e, por conseguinte, 

elaborar a ação pedagógica concluindo novas concepções.  

Aliando as teorias de Freire às orientações epistemológicas de Piaget 

acreditamos encontrar respostas para entender as percepções de ensino e  

                                                   
1  Segundo Freire (1979, p.15), “a conscientização não está baseada sobre a consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por outra parte, 

não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo”.   
2   Para Critelli (2007; p.29; 31), “[...] o ser de algo é composto pelo que algo é e como ele é”.  Ser, entendido pela metafísica, “[...] como 

essência de um ente, [...] visível e detectável na ideia que se elabora do ente”. “[...] O ser como essência do ente é acessível por meio de 
seu conceito, de sua ideia, que impermanente [...] aparece e desaparece deve ser compreendido como um ‘vir-a-ser’ na cotidianidade da 
existência”. 
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aprendizagem que os professores trazem consigo, e avaliar o alcance da elevação 

do conhecimento proporcionado pela formação, supostamente capaz de abalar e 

destituir as antigas concepções, bem como de organizar o pensamento rumo à 

conduta interdisciplinar.  

22..55      AA  ttoottaalliiddaaddee  ddoo  PPrroojjeettoo  UUCCAA  

Nesta pesquisa, é importante situar o Projeto UCA no protótipo Programa 

UCA do Governo Federal. O Projeto UCA São Paulo desenvolvido pela PUC-SP é 

o nosso objeto de estudo e tem características particulares. 

22..55..11  OO  PPRROOUUCCAA  iinnssttiittuuííddoo  ppeelloo  GGoovveerrnnoo  FFeeddeerraall  
O Programa Um Computador por Aluno - PROUCA foi instituído pelo 

Governo Federal através da Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010, que trata, entre 

outras matérias, da criação do programa e institui o Regime Especial de Aquisição 

de Computadores para Uso Educacional – RECOMPE. A ideia de um computador 

por aluno teve início quando o projeto OLPC – One Laptop per Child foi 

apresentado, em 2005, ao governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial em 

Davos - Suíça. Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou Jepsen vieram 

ao Brasil especialmente para expor os detalhes do projeto. Ao ser aceito, a 

Presidência instituiu um grupo interministerial para avaliação da proposta. 

O PROUCA está apoiado na perspectiva de disseminação do laptop 

educacional como ferramenta poderosa de inclusão digital, de melhoria de 

qualidade de educação e de adensamento da indústria brasileira no processo. O 

programa foi implementado em fases, segundo a página do programa. (PROUCA, 

2010). 

Na Fase 1, fase experimental ou Projeto Pré-piloto  

Secretaria de Educação a Distância, SEED/MEC, fez 

sondagens junto aos Estados e Municípios buscando 

adesão dos mesmos. Para essa  fase de experimentação foram 

selecionadas dez escolas, e dessas, cinco foram escolhidas: Palmas 

– TO, Piraí – RJ, Porto Alegre – RS, São Paulo – SP e Brasília – DF, 

conforme a Figura 3. 
Figura 3 - Escolas escolhidas para a fase pré-piloto    

Fonte: http://www.uca.gov.br/institucional/global/images/jpg/experimentosMap.jpg 
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Na fase dos experimentos pré-piloto, três fabricantes de 

equipamentos doaram ao Governo Federal três modelos de 

laptops. A empresa Intel doou o modelo Classmate, utilizado 

pelo Projeto UCA/ PUC-SP, como ilustra a Figura 4. 
 

FFiigguurraa  44: Modelo Classmate de laptop educacional   
FFoonnttee:: http://www.uca.gov.br/institucional/global/images/jpg/experimentosMap.jpg 

 

Em 2010, o UCA entrou na Fase 2, denominada Piloto, sendo conhecido 

como Projeto UCA, e 

abrangeu cerca de 

300 escolas públicas 

pertencentes às 

redes de ensino 

estaduais e 

municipais, segundo 

a Figura 5. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
FFiigguurraa  55:: Distribuição dos equipamentos e implementação do Projeto UCA 

   FFoonnttee::  hhttp://www.uca.gov.br/institucional/downloads/workshop3_Avaliacao.pdf 

 

As fases foram implementadas com o acompanhamento de especialistas do 

Grupo de Trabalho UCA – GTUCA/MEC, divididos em três frentes: GT Formação, 

GT Avaliação e GT Pesquisa. O que nos importa neste trabalho é, especificamente, 

o processo de formação docente e a formação contínua vivenciada pela equipe de 

formação PUC-SP, que atuou diretamente nas escolas, se debruçou sobre os 

estudos de formação e trabalhou afinada com o grupo de pesquisadores.  

22..55..22  OO  PPrroojjeettoo  UUCCAA  ddeesseennvvoollvviiddoo  ppeellaa  PPUUCC--SSPP  

A PUC-SP como Universidade formadora teve como principal objetivo 

desenvolver um processo de intervenção contextualizado para impulsionar o uso 

do laptop trazendo contribuições significativas ao currículo. Com esse foco, 

orientações e acompanhamentos estavam voltados tanto para as ações de 

formação e das práticas realizadas nas escolas, como para as mudanças 

desenvolvidas no currículo e nas práticas educativas. 
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22..55..22..11  AA  eexxppeerriiêênncciiaa  ddaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  ffoorrmmaaddoorreess    

Para realizar a formação de formadores do projeto UCA, a PUC-SP como 

Universidade formadora teve como principal objetivo desenvolver um processo de 

intervenção contextualizado para impulsionar o uso do laptop trazendo 

contribuições significativas ao currículo. Com esse foco, orientações e 

acompanhamentos estavam voltados tanto para as ações de formação e das 

práticas realizadas nas escolas, como para as mudanças desenvolvidas no 

currículo e nas práticas educativas. 

O grupo de formação, analisando as atividades e identificando as 

contribuições e dificuldades ocorridas no processo, passou a desenvolver 

intervenções visando impulsionar práticas e auxiliar o professor na seleção de 

material didático digital e outros recursos para integrar distintas linguagens com o 

uso do laptop (escrita, imagética, musical, fílmica, teatral...).  

Composto por pós-doutores, doutores, mestres e especialistas, o grupo de 

formação e pesquisa teve intenso preparo teórico, leituras pertinentes, estudo e 

compartilhamento de experiências no espaço virtual Moodle1, assim como na casa 

de pesquisa, próximo ao Campus da PUC-SP, à Rua Apiacás, 342, em São Paulo. 

Especialmente nas reuniões semanais na casa de pesquisa, eram discutidos 

diversos pontos da formação, analisadas as produções dos professores nas 

escolas, decididos os encaminhamentos para as oficinas presenciais, para os 

eventos, para as correções de fluxo e compensações das ações futuras. Sugestões 

e compartilhamento de práticas tinham um destaque especial para subsidiar os 

formadores. Dessa forma, o formador-pesquisador era abastecido semanalmente 

com bagagem teórica e prática e recebia sustentação e cooperação diária no 

ambiente virtual Moodle, onde discutia a teoria, esclarecia dúvidas, compartilhava 

procedimentos, relatórios vindos das escolas, etc. 

Cabia ao formador-pesquisador, além de atribuir formação virtual e presencial, 

comprometer-se com o estudo, com o compartilhamento de experiências práticas para 

realização de oficinas e com a elaboração de atas nos encontros presenciais de 

formação,  elaborar  tutoriais,  propor  e  mediar  discussões  no  fórum  virtual,  

                                                   
1  Moodle – plataforma virtual de aprendizagem.  
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acompanhar as atividades propostas, compilar dados referentes aos memoriais 

reflexivos e formulários de atividades, acompanhar os professores selecionados 

para a bolsa CNPq, elaborar e desenvolver um plano de ação em face das 

demandas e realizar mensalmente um relatório consubstanciado das atividades 

desenvolvidas junto à escola.  

Todo o trabalho do formador era supervisionado e coordenado com o projeto 

da Universidade. Imerso nesse contexto de estudo, proposição de atividades, 

eventos, discussões no ambiente virtual, acompanhamento de tarefas e de trabalho 

docente e relatórios, o formador, em conjunto com o tutor e o coordenador do 

Projeto UCA PUC-SP, ofereciam um suporte e contexto de ensino e aprendizagem 

permanente para o grupo de professores.  

Assim, como formadora e pesquisadora, visando compreender as ações no 

contexto, partilhei da vida escolar por meio das oficinas e eventos na escola com 

gestores, professores e alunos. Tal procedimento de observação e formação se 

estendeu nos anos letivos de 2011 e 2012.  

Durante todo o ano letivo de 2011 concentrei-me na formação no âmbito da 

cidade de São Paulo, na EE Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre, acompanhando 

os módulos de formação presencial e virtual, assistindo ao trabalho desenvolvido 

por outras formadoras e atuando pessoalmente também como formadora no 

desenvolvimento de oficinas presenciais, além do acompanhamento das tarefas do 

ambiente virtual e encontros de formação das escolas paulistas na sede da Escola 

de Formação da SEE. No período, vivenciei o projeto Vivendo a Leitura na Era 

Digital, evento anual e tradicional da EE Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre, 

ocasião em que estreitei laços de amizade com professores e alunos, mantendo a 

escuta ativa para todas as informações, comunicações verbais e atitudinais 

(gestos, olhares, etc.). Para captar representações subjetivas, intervim 

discretamente incentivando a fala da seguinte forma: “Que interessante! O que 

pretende desenvolver?”, “Que bonito! Como é que você faz isso?”.   

Em 2012, embora ainda ligada à EE Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre e à 

frente de mais três oficinas presenciais, dediquei-me intensamente à formação do  
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CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão, em Votuporanga-SP, atuando exclusivamente 

como única formadora a distância e presencialmente. Na temporada, acompanhei 

as propostas no meio virtual e propus várias tarefas e discussões no ambiente E-

Proinfo, tendo em vista a formação já ocorrida no ano anterior. A formação se 

desmembrou em duas turmas: uma intitulada “iniciantes”, para os novos 

professores da escola que não haviam participado da formação em 2011, e outra 

denominada “sustentação”, para os professores que já haviam completado a 

formação virtual em 2011. Para atender à especificidade do quadro configurado em 

Votuporanga, tive uma atitude de sondagem para ajustar ações de interesse dos 

professores da “sustentação”. Constatei “in loco” esses interesses no f inal de 

julho/2012, ocasião em que visitei a escola e tive contato direto com gestores, 

professores e alunos. Igualmente, como fiz na escola da cidade de São Paulo, 

vivenciei os projetos em andamento na escola, estabeleci laços de amizade com 

professores e alunos, atenta a todas as informações, diálogos, atitudes, gestos, 

olhares etc. Da mesma forma, para captar representações subjetivas, mediei a fala 

dos atores no Grupo Focal, e registrei as minhas percepções a respeito da tomada 

de consciência gravando depoimentos.  

Tanto numa escola como na outra, em casos específicos para compor as 

oficinas, uma exploração mais aprofundada das potencialidades do laptop era 

necessária. Nesses casos, a averiguação era feita em colaboração com os pares 

formadores-pesquisadores e na companhia de um Tutor do Projeto  UCA MEC, 

especialmente designado para mostrar o funcionamento do equipamento e seus 

aplicativos. Estagiários de informática nas escolas, orientados por esse tutor, 

carregavam as baterias dos laptops, auxiliavam na instalação de programas, 

orientavam os professores e alunos para os aplicativos de que a máquina 

dispunha, auxiliavam durante as oficinas. Além disso, esses estagiários tinham a 

função de manter um elo entre a escola e os pesquisadores na Universidade, 

relatando avanços e dificuldades no processo, máquinas sem funcionamento e falta 

de infraestrutura de rede. 

Como forma de obter mais produtividade, adotei como norma em todas as 

oficinas a testagem prévia de todos os recursos e aplicativos que seriam utilizados.  
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Assim, procedi ao salvamento integral da oficina em cd-rom e pen-drive para 

acervo da escola e na quantidade dos cursistas, com os respectivos tutoriais 

impressos.  

Para o bom andamento da capacitação na escola e visando evidenciar o 

ganho com o planejamento prévio, minimizar as possibilidades de surpresas e 

problemas imprevistos durante o curso com a Internet e, especialmente, otimizar 

tempo útil para as atividades propostas, salvei vídeos, sons e aplicativos ‘off-line’1 e 

preparei previamente flipchart2, projetores, programas, listas de presença e tudo o 

mais necessário. Portanto, as oficinas preparadas e realizadas especificamente 

para a formação objeto desta tese, totalmente disponibilizadas em pen-drives, da 

abertura ao encerramento, dispostas em pastas numeradas sequencialmente com 

todas as ações desenvolvidas no dia, podiam ser revistas a qualquer momento e 

sem dependência da Internet. Além disso, tive o cuidado de que todas as oficinas 

contassem, no mínimo, com o suporte do estagiário para melhor atender os 

professores no andamento das ações. 

Assim, após a oficina e proposto um novo módulo, imediatamente uma 

discussão suporte tinha início no ambiente virtual. E-mail, conversas no Skype 

complementavam a interação e eram canais adicionais de esclarecimento e diálogo 

para o professor compor a sua prática a partir da nova vivência e informação. 

Dessa forma, a proposta de formação se complementava com os fóruns 

acontecendo ao longo do curso, os quais se relacionavam com uma determinada 

atividade proposta e, ao mesmo tempo, com uma prática que o professor estava 

realizando com o laptop e seus alunos na escola. 

Então, a proposta de formação PUC-SP tinha a característica especial de 

‘formação na ação’, porque fazia com que o professor, após se apropriar de algo, 

imediatamente pensasse, propusesse e desenvolvesse uma prática com seus 

alunos, ao mesmo tempo em que participava do curso, integrando essa 

‘apropriação-assimilação’ à experiência em curso. Tal característica permitia que, 

mesmo conhecendo um único recurso, o professor fosse capaz de realizar uma prática  

                                                   
1   Off-line ou Offline é um termo da língua inglesa cujo significado literal é “fora de linha” e também pode qualificar alguma coisa que 

está desligada ou desconectada da Internet. 
2   Flipchart é um tipo de cavalete com um grande bloco de anotação para escritas e lembretes durante a oficina.  
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pedagógica usando o laptop com os alunos. Por outras palavras, isso significava 

que a proposta de construção de conhecimento usando o laptop em sala de aula 

decorria de uma metodologia diferenciada de aprender fazendo, refletindo sobre a 

ação e anunciando aquilo que estava sendo feito no fórum. 

 Pretendia-se com isso, à luz da teoria, que o professor descrevesse no 

fórum a sua ação em pensamento, pois, pelo fato de ele ir para a ação e quase 

simultaneamente compartilhar, via fórum, o que estava fazendo nessa ação, abria a 

chance de intervenção e trocas colaborativas com os colegas e, logo, de 

reconstruções e tomadas de consciência. Do lado do formador, a investigação-

ação nesses moldes, em que o sujeito constrói no contexto, faz com que a 

experiência associada à matéria forneça os delineamentos que ela contém, ou 

seja, segundo Piaget, “[...] a forma não pode ser dissociada da matéria: as 

estruturas não estão pré-formadas dentro do sujeito, mas constroem-se à medida 

das necessidades e situações” (Piaget, 2008, p. 387).  

Além disso, para divulgar e compartilhar o trabalho pedagógico desenvolvido 

com os laptops para os alunos nas escolas, o Projeto UCA PUC-SP contou com os 

eventos “Encontro das Escolas orientadas pela PUC-SP” e “Seminário 

Webcurrículo PUC-SP”. No “Encontro das Escolas”, semelhante a uma mostra 

cultural, os professores participantes do curso UCA foram convidados a 

compartilhar suas experiências na escola com os alunos, exibindo, principalmente, 

os avanços e as dificuldades encontradas.  No “Seminário Webcurrículo”, 

igualmente, foi feito um convite à inscrição e participação de trabalhos e artigos 

mediante seleção e análise da equipe organizadora do evento. A formação também 

previu a iniciação científica de professores da escola por meio de bolsas CNPq. Em 

forma de premiação para as melhores propostas de trabalho com laptop e alunos 

na escola, quatro professores foram selecionados em 2012 e mais quatro em 2013 

com a referida bolsa, para uma participação mais estreita com a pesquisa no 

Projeto UCA. Em todas essas oportunidades, os professores tiveram contato e 

participaram da pesquisa no mundo acadêmico e vivenciaram a produção de 

conhecimento dirigido à pesquisa e trabalho científico quando elaboravam seus 

projetos de pesquisa, escreviam o seu memorial e preenchiam o formulário de 

práticas realizadas mês a mês. 
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22..55..22..22  AA  eexxppeerriiêênncciiaa  ddaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  pprrooffeessssoorreess    

O Projeto UCA São Paulo desenvolvido pela PUC-SP criou mecanismos 

para a sua expansão abrangendo o Estado de São Paulo, Municípios do Estado de 

São Paulo, Capital de São Paulo e outros Estados e Municípios. Tanto a rede 

estadual como a rede municipal receberam os computadores portáteis em número 

suficiente para professores e alunos. As escolas iniciaram as suas adequações de 

infraestrutura para o uso da tecnologia, que envolveram a parte elétrica e a 

logística para rede sem fio, e, ao mesmo tempo, tiveram o apoio das respectivas 

secretarias para a implementação da proposta de formação. 

Assim, o Projeto UCA foi desenvolvido em parceria com MEC  e a PUC-SP, 

com autonomia e liberdade de ideias e com formação de caráter contínuo, primada 

no trabalho reflexivo, envolvendo professores e formadores em ações voltadas 

para as especificidades de cada região. Para tanto, a PUC-SP coordenou a 

formação dos formadores em três frentes: primeira, a da Formação dos 

Professores; segunda, a da Avaliação; terceira, a da Pesquisa.  

A carga horária destinada à formação foi de 180 horas, divididas em cinco 

módulos incluindo atividades presenciais e a distância. A estrutura flexível 

possibilitou ajustar ações de interesse dos professores e de suporte aos projetos já 

desenvolvidos pelas escolas. 

A formação trabalhou nos módulos com temáticas específicas para 

contemplar objetivamente desde a exploração dos recursos disponíveis no laptop 

até a sistematização das experiências para o seu uso com os alunos. Cada 

temática estava combinada com uma oficina presencial ou simulações virtuais e se 

desmembrava em atividades na ambiente virtual E-Proinfo. No E-Proinfo, os 

professores navegavam e conheciam as propostas de atividades e ações 

complementares de discussão no Fórum, no portfólio ou no diário. 

Progressivamente, após a fase de apropriação tecnológica, com mais autonomia, 

os professores passaram a ter e-mail, participar de lista de discussão e 

confeccionar o próprio blog. O Quadro 1 ilustra a dinâmica dessa formação. 
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QQuuaaddrroo  11  ––  MMóódduullooss,,  CCoonntteeúúddooss  ee  AAççõõeess    
MMóódduulloo  CCoonntteeúúddooss  OOffiicciinnaass  ee  AAççõõeess  CCoommpplleemmeennttaarreess  

 
Módulo I 

AApprroopprriiaaççããoo  
TTeeccnnoollóóggiiccaa  

Exploração dos recursos 
disponíveis no laptop 
 
Temática I: Linux; arquivos e 
pastas; KOffice 
 
Temática II: Navegadores; 
Ferramentas de Busca 
 
Temática III: Pacote 
Educacional; Domínio 
Público; Portal do Professor 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oficinas apropriação 
tecnológica, webquest, buscas 
na Internet 

MMóódduulloo  11  ––  TTeemmááttiiccaa  11  
Atividade 1– Temática 1: Linux - vídeo sobre “Distribuições Linux”  
Fórum 1 – Temática 1: Interface Gráfica do MetaSys - discussão 
Atividade 1 Temática 1: Arquivos e Pastas - ferramenta Diário  
Atividade 2 Temática 1: Arquivos e Pastas - permissões da pasta  
Atividade 3 Temática 1: Arquivos e Pastas – pesquisar/publicar no Portfólio 
Para Saber Mais: Texto “Trabalhando com Permissões”  
 

MMóódduulloo  11  ––  TTeemmááttiiccaa  22  
Atividade 1 - Temática 2: Navegadores - Buscar um navegador web  
Diário E-Proinfo 1 - Temática 2: Fórum Navegadores -Postar registro em 
Comunicação  
Atividade 2 - Temática 2: Navegadores – pesquisa: site domínio público 
Fórum 1 - Temática 2: Navegadores - discussão 
Atividade 1 - Temática 2: Ferramentas de Busca:  navegar pelas opções 
Fórum 2 - Temática 2: Ferramentas de Busca - discussão 
 

MMóódduulloo  11  ––  TTeemmááttiiccaa  33  
Atividade 1 – Temática 3: Domínio Público: navegar pelas opções  

 Fórum 1 – Temática 3: Domínio Público -  discussão 
Atividade 2 – Temática 3: Domínio Público - compartilhar ideias 

 Fórum 2 – Temática 3: Relatos sobre o Portal Domínio Público - discussão 
Atividade 3 – Temática 3: Domínio Público - compartilhar  por e-mails   

 Fórum 3 – Temática 3: Portal Domínio Público - Ideias e Relatos de uso 
Atividade 1 – Temática 3: Portal do Professor - postar no portfólio 
Atividade 2 – Temática 3: Portal do Professor - navegar pelas opções 

 Fórum 4 – Temática 3: Discussão: achados interessantes no Portal  
Atividade 1 Temática 3: TV Escola- Fórum  “O que é TV Escola”  

 Fórum 5 – Temática 3: O que é a TV Escola e a sua Utilização - discussão 
Atividade 1 – Temática 3: Ferramentas Tux - buscar ideias de atividades  

 Fórum 6 – Temática 3: Ferramentas Tux - participar da discussão 
Atividade 1 – Temática 3: Squeak Etoys - Criar projeto, publicar no Portfólio  

 Fórum 7 – Temática 3: Squeak Etoys - participar da discussão 
Atividade 1 – Temática 3: Logo: Manual do Klogo -Turtle: fazer desenhos 

 Fórum 8 – Temática 3: Logo                                                                                                                                   
*Oficinas: 1-  apropriação tecnológica; 2- webquest; 3 - Internet 
** Reuniões e discussões sobre o curso                                                                                                              
*** Tutoriais 

Módulo III 
A Formação 

 

A - Professores 
Experiências inovadoras com 
TIC: 
Temática I: Análise de 
experiências 
Temática II: Plano de ação com 
o laptop e web 2.0 
Temática III: Implementação e 
acompanhamento das ações 
Temática IV: socialização dos 
resultados   
                                  

 B - Gestores 
Implicações da gestão na escola: 
Temática I - Diagnóstico das TIC 
disponíveis na escola 
Temática II - Contribuições da 
Tecnologia para a Gestão 
Temática III - Experimentos do 
Projeto UCA  
Temática IV - Problemas e 
soluções 
Temática V - O Pro-GiTec 

 
Módulo 3 – Temática 1 
Atividade 1– Temática 1: WEB 2.0: Construção do e-mail no Gmail e de um blog 
Portfólio Módulo 2: Enviar endereços do e-mail e blog       
Atividade 2 - Temática 1: WEB 2.0: E-mail com anexo e com cópia                                                                                                                                                                                           
Atividade 3 - Temática 1: WEB 2.0: Participar de uma Lista de Discussão                                                                                                                                                                                            
Atividade 4 - Temática 1: WEB 2.0: A Netiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Módulo 3– Tutoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 - Gmail e Lista de Discussão 

 Tutorial 01: Como criar sua conta no Gmail 
 Tutorial 02: Esqueceu sua senha? Recupere-a! 
 Tutorial 03: Como criar uma lista de discussão 

2 - Blog 
 Tutorial 04: Como editar o perfil do blog (versão para impressão) 
 Tutorial 05: Configurações do blog (versão para impressão) 
 Tutorial 06: Como inserir uma apresentação de slides no blog  (versão para 

impressão) 
 Tutorial 07: Tecnologia RSS  (versão para Impressão) 
 Tutorial 08: Como colocar marcadores  (versão para Impressão) 
 Tutorial 09: Como colocar links no texto 
 Tutorial 10: Como mudar o Modelo do Blog 
 Tutorial 11: Como inserir um vídeo  (versão para impressão) 

 
*Oficinas: 1- E-mail; 2- Lista de Discussão; 3- Blog 
** Reuniões e discussões sobre o curso           

 

Módulo IV 
Plano de 

Sustentação 

 

Oficinas pedagógicas com o uso 
dos recursos do laptop e das 
ferramentas interativas da web 2.0  

  

OOrriieennttaaççõõeess  ddoo  CCoommiittêê  GGeessttoorr  ddaa  IInntteerrnneett  
  

*Oficinas: Vídeos, Squeak, eToys, Multimídias,Webquest,Portal do Professor, 
Internet,  jornal, RealPIayer, Dropbox, Foto e  Diário 
** Reuniões e discussões sobre o curso           
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22..55..22..33  O Classmate   

O Metasys Classmate 2.0-0 é um computador móvel para estudantes da empresa 

International Syst S/A1. Possui Manual do Usuário, opera em ambientes de rede com ou 

sem fio, pesa cerca de 1,3 kg. Sua configuração inclui processador Celeron-M 900 Mhz, 

256 MB de memória DDR2 mais 1 GB de memória flash, duas portas USB, e tela LCD 

de sete polegadas. A placa de som tem entrada para microfone e caixas acústicas. O 

sistema operacional utiliza software livre2  e aplicativos acrescentados, conforme os 

quadros:  
Quadro 2 – Aplicativos 1 (Acessórios, aplicações gráficas, escritório) 

 
 

                                                   
1    International Syst S/A é a empresa detentora dos direitos do Manual do Usuário Metasys Classmate versão 2.0-0, que ensina os 

conceitos básicos e modos de utilização do laptop. http://www.metasys.com.br 
2   Programa de computador cuja tecnologia de funcionamento é disponibilizada livremente para o usuário. 
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Quadro 3 – Aplicativos 2 (Escritório, Multimídia, Configurações do Sistema) 

 
 
 



133 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

Quadro 4 – Aplicativos 3 (Configurações do Sistema, Jogos, Edusyst) 

 
 
 
 



134 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

Figura 6 ––  LLooccaalliizzaaççããoo  ddaa  EEEE  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CC..  FF..  NNoobbrree 
Fonte: Google Maps. Disponível em http://www.google.com.br.  

 Acesso em 20 fev. 2011. 

22..55..22..44  OO  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  nnaass  eessccoollaass  

Duas escolas de São Paulo são objetos de estudo nesta tese. Uma, da rede 

estadual da cidade de São Paulo, e outra, da rede municipal no interior do Estado 

de São Paulo, como se apresentam a seguir: 

22..55..22..44..11  EEEE  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FFeerrrreeiirraa  NNoobbrree  

A escola pública estadual é identificada oficialmente por EE Prof. Antonio Carlos 
Ferreira Nobre e está localizada à 

Rua Agostinho dos Santos, nº 235 
- Bairro Parque São Domingos, 
São Paulo, conforme Figura 6 a 

seguir e sob a jurisdição da 
Diretoria de Ensino – Região de 
Norte -1- SP. 

A referida escola fica em região 
urbana próxima à Rodovia 
Anhanguera, região da Zona Norte 
da Grande São Paulo, conforme 

mostra o mapa ao lado. 

 

Nas adjacências da unidade escolar, o Bairro Parque São Domingos é 
predominantemente residencial, possui infraestrutura de calçamento asfáltico, 
pequenas praças, energia elétrica, saneamento básico, coleta de lixo e transporte 

público. Conta com casas simples de alvenaria, típicas de periferia residencial. A 
atividade econômica predominante é um pequeno comércio, do setor de prestação de 
serviços, que conta com bares, bazares, pequenos mercados, padaria, etc. A escola é 
bem conservada e limpa. 

O Projeto UCA foi indicado a essa escola pelas características que ela possuía: 
não tinha sala de informática e não desenvolvia qualquer tipo de trabalho pedagógico 

com os alunos utilizando as TIC no âmbito da sala de aula. Em novembro de 2010, 
com a participação de 3 gestores, 20 professores, uma Supervisora de Ensino e 2 
PCOPs da DE Norte 1, o projeto teve início.  
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A escola atende alunos carentes de regiões próximas, atraídos pelo índice 

interessante da avaliação SARESP, que é melhor se comparado ao de outras escolas 
públicas da região. Tal fato é motivo de reclamação da vizinhança, que alega 
depredações e aumento de violência no bairro. O corpo docente é constituído, em sua 
maioria, de professores estáveis, efetivos, que formam um grupo coeso e têm se 

mantido juntos por vários anos. Combinou-se por contrato didático que os professores 
dedicariam no mínimo 4 horas semanais ao projeto.  

Ressaltamos aqui que havia raros envolvimentos dos alunos em trabalhos com 

TIC. Antes da formação UCA e mesmo no andamento do projeto, existiam algumas 
experiências esporádicas de utilização dos laptops em ações, não integradas ao 
currículo escolar. No início do projeto, a escola foi mapeada, conforme segue: 

Quadro 5 – Dados da EE Antonio C. F. Nobre 
Fonte: Equipe Gestora da EE Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre 

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  UUCCAA  ––  PPUUCC--SSPP  --  EEEE  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FFeerrrreeiirraa  NNoobbrree  

Grupo de 
Trabalho de 
Assessoramento 
Pedagógico                                                                                 
GTUCA 

Coordenador Geral:  PUC-SP                                               
Prof.ª Dr.ª Maria E. Bianconcini de 
Almeida Coordenador local:                                                       
Prof.ª Ms. Mariza Mendes (PUC-SP) 

Equipe Apoio UCA / PUC-SP:                                
Gilda Piorino, Maria Eduarda de Lima Menezes, 
Maria Paulina Assis, Mariza Mendes, Mônica 
Mandaji, Renata Aquino Ribeiro e Sueli Mainine 

Representante da SEE-SP:     
Supervisora de Ensino  Representantes da SEE-SP1: PCOP: 2 

Escola:                                     
EE Antonio 
Carlos Ferreira 
Nobre 

Data de Início do Projeto: nov/2010 Níveis de Ensino: Fundamental II 

IDEB da escola: 4,9 Participantes do projeto em números: Gestores 3 
Professores 20 

Proposta curricular da escola: alinhada 
à SEE                                Outros projetos com TIC na escola: Nenhum 

Equipe Gestora Equipe gestora (nº de pessoas por cargo): 2 
Professores Número de professores em 2009: 21                                        
Alunos Número de alunos matriculados em 2011: 446 
Funcionários da Escola Total de Funcionários da escola:5 

Técnicos de apoio ao uso das TIC 
Suporte de apoio ao uso das TIC: 0 
Suporte técnico: 0 
Monitores: 1 estagiária UCA ingressante em 2011 

Situação da escola para adequação ao 
Projeto UCA 

Data de recebimento do servidor: novembro/2010 
Data de recebimento de laptops: novembro/2010 
Quantidade recebida de Laptops: 460 
Data de instalação da Internet banda larga: 
novembro/2010 
Data de instalação da Internet wi-fi: nov./2010 

Infraestrutura 

Espaço físico: amplo, organizado 
Computadores compartilhados: utilização/ laptops 
Mobiliário da sala de aula: carteiras tradicionais 
Outros ambientes com recursos tecnológicos 
disponíveis na escola ou na sala de aula: nenhum 
Biblioteca: 1 (local compartilhado com o atual 
lab. de informática com os laptops) 
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Votuporanga  
fica a 680 km da 

cidade de São Paulo. 
 

Partindo de São 
Paulo, Capital, o 

aceso a Votuporanga 
é feito pela SP-330, 

Via Anhanguera, 
seguida da SP-310, 

Via Washington 
Luiz. 

Em Limeira-SP, 
segue-se na Via 

Washington Luiz em 
direção a 

Cordeirópolis. Na 
altura de Mirassol, 
há o acesso para a 

Rodovia Euclides da 
Cunha, SP- 320, que 

leva até 
Votuporanga. 

Figura 7 –  LLooccaalliizzaaççããoo  ddoo  CCEEMM  ““PPrrooff..ªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo”” 
Fonte: Google Maps. Disponível em: http://www.google.com.br. Acesso em 20 fev. 2011. 

 

22..55..22..44..22  CCEEMM  PPrrooff..ªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo  

A escola pública municipal é identificada oficialmente por CEM Prof.ª Neyde 
Tonanni Marão, e está localizada em Votuporanga – SP, interior do Estado de São 

Paulo, à Av. Conde 

Francisco Matarazzo, 
nº 1965 – Bairro 
Jardim das Palmeiras 
I. Essa escola fica em 

região urbana próxima 
à Rodovia Péricles 
Belini, conforme 
mostra a Figura 7. 

 

Nas adjacências da 
unidade escolar, o 
Bairro Jardim das 
Palmeiras é 

predominantemente 
residencial, possui 
infraestrutura de 
calçamento asfáltico, 

energia elétrica, saneamento básico, coleta de lixo e transporte público. Conta com 
conjuntos habitacionais com teto solar, com casas simples de alvenaria, típicas de 
periferia residencial, e também com creches. A atividade econômica predominante se 
baseia no pequeno comércio local, um minimercado, alguns bares, padaria, etc. A 

escola é bem conservada e limpa, porém está passando por reforma e ampliação do 
prédio. 

Próximo à escola está o ECOTUDO1, o Museu Municipal e a Cooperativa 
COACAVO2. O bairro é reconhecidamente violento, padece com intenso tráfico de 
drogas, de acordo com professores e pais de alunos. O Projeto UCA foi indicado à 

                                                   
1   ECOTUDO é o um ponto de coleta de todo tipo de lixo domiciliar, desde resíduos sólidos, entulhos de construção, podas de árvores, óleo de 

cozinha, animais mortos, móveis velhos, roupas, sapatos, lixo eletrônico, TVs, pneus, madeiras, vidros, gesso e vários outros resíduos 
domiciliares, alguns deles não recolhidos pelo sistema de coleta comum. A ideia foi executada pela Saev Ambiental (Superintendência de 
Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) para atender a população que descarta o lixo de forma inadequada nas margens de rodovias, 
estradas rurais, córregos e terrenos, poluindo o meio ambiente. 

2   COACAVO - Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga, projeto associativista com o objetivo de unir e fortalecer os 
produtores da região noroeste do interior paulista. 
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escola por estar em uma comunidade carente, de periferia, e de baixo nível 

socioeconômico e cultural.  

A formação UCA teve início em 2010 com o conhecimento e apoio de pais, 
professores, gestores, funcionários e comunidade. Conta com a participação de 2 

gestores, 21 professores e 2 funcionários disponibilizados pela prefeitura local para 
gerenciar a manutenção dos computadores da sala de informática e dar suporte aos 
professores para o uso dos laptops. Cada um desses dois funcionários fica num 
período escolar. A partir de agosto de 2012, a prefeitura disponibilizou mais um 

funcionário com jornada de 30 horas semanais para trabalhar especialmente com os 
laptops, em horário pré-definido de atendimento para cada sala de aula.   

Combinou-se por contrato didático que os professores dedicariam 10 horas 
semanais ao Projeto UCA. Apesar de a escola contar com uma ampla sala de 
informática, havia raros envolvimentos dos alunos em trabalhos com TIC, sendo 
usados apenas para atividades extras, sem objetivos, não integradas ao currículo 

escolar. O corpo docente é constituído, em sua maioria, de professores estáveis, 
efetivos, que formam um grupo coeso e que têm se mantido juntos por vários anos.  

Além disso, o bairro onde fica a escola é reconhecidamente violento, padece 

com intenso tráfico de drogas, de acordo com professores, pais de alunos e residentes 
locais. Numa tentativa de reverter esse quadro, o CEM Prof.ª Neyde T. Marão 
desenvolve projetos além do período das aulas para essas crianças, com o objetivo de 

livrá-las da cooptação pelo tráfico, da violência local e como forma de suprir as 
carências afetivas, de higiene, de alimentação, de saúde, de cultura e de lazer. Uma 
das grandes metas dessa escola é proporcionar um ambiente cultural propício para 
amenizar as circunstâncias e contrabalançar com iniciativas interessantes e 

educativas, abrindo espaço para uma participação mais efetiva na sociedade. 

Na implementação da proposta, dois cronogramas de formação concomitantes 
estavam previstos: um para formação dos formadores, e outro, para formação dos 

professores na escola. Esse cronograma, de característica maleável, agendava um 
período previsto para a realização da formação, em conformidade com a divisão de 
módulos no sistema E-Proinfo e com as ações da SEM Votuporanga, na qual a escola 
estava jurisdicionada. Durante todo o ano de 2010 e de 2011 contou com o apoio da 

equipe de formação UCA, mais no ambiente virtual do que no presencial. A distância 
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entre Votuporanga e a equipe de formação PUC-SP tem sido encurtada com a ajuda 

das tecnologias digitais, como o Skype1, o E-mail e Fóruns Virtuais.  

Os Encontros de Escolas permitem um intercâmbio de ideias e aproximação de 
pessoas para soluções conjuntas e trocas de experiências e opiniões na forma de 

trabalho didático. Ao longo do tempo, o Encontro foi delineando o perfil da experiência 
inovadora vivenciada na escola de forma cada vez mais consistente e coerente, 
revelando o valor agregado que a formação propicia à prática pedagógica, ao 
desenvolvimento profissional e à tomada de consciência enquanto percepção da lógica 

às relações existentes na ação executada materialmente. 

No início do projeto, a escola foi mapeada, conforme Quadro 6 a seguir: 
Quadro 6 – Dados do CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão 

Fonte: Equipe Gestora do CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão 

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  UUCCAA  PPUUCC--SSPP  --  CCEEMM  PPrrooff..ªª  NNeeyyddee  TT..  MMaarrããoo  

GGrruuppoo  ddee  
TTrraabbaallhhoo  ddee  

AAsssseessssoorraammeennttoo  
PPeeddaaggóóggiiccoo                                                                                                                                                                  

GGTTUUCCAA  

Coordenador Geral: PUC-SP                                                       
Prof.ª Dr.ª Maria E. Bianconcini de Almeida 
Formador local: Prof.ª Ms Sueli Mainine                                              

Equipe Apoio UCA / PUC-SP: 
Susana Ester Kruger, Maria Eduarda de Lima 
Menezes e Sueli Mainine. 

Representante da Secretaria Municipal de 
Educação de Votuporanga - SP 
  
 

Representantes da SE Municipal de Votuporanga  
Secretária de Educação: Eliane Baltazar Godoi 
PCOP: Lucimar Molina 
Coordenador Pedagógico: Jackeline S.M.Savazzi 

Escola: 
 

CEM 
Prof.ª Neyde T. 

Marão 

DDaattaa  ddee  IInníícciioo  ddoo  PPrroojjeettoo::  nnoovv//22001100    
IIDDEEBB  ddaa  eessccoollaa::  33,,3322    
  

PPrrooppoossttaa  ccuurrrriiccuullaarr  ddaa  eessccoollaa::  
AAlliinnhhaaddaa  ccoomm  aa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  EEdduuccaaççããoo  
MMuunniicciippaall  ddee  VVoottuuppoorraannggaa  
EEqquuiippee  GGeessttoorraa//PPrrooffeessssoorreess    

Níveis de Ensino: Fundamental I  
Participantes do projeto em números: 
1 Diretor, 1 Coordenador e 15 Professores 
Nenhum outro  projeto com TIC em andamento 
na escola  
Equipe gestora (nº de pessoas por cargo): 2  
Nº professores/ 2012:23 efetivos e 02 não efetivos 

AAlluunnooss    
  
FFuunncciioonnáárriiooss  ddaa  EEssccoollaa  
    
  
TTééccnniiccooss  ddee  aappooiioo  aaoo  uussoo  ddaass  TTIICC    
  
SSiittuuaaççããoo//  aaddeeqquuaaççããoo  aaoo  PPrroojjeettoo  UUCCAA    

Número de alunos matriculados em 2012: 315  
Funcionários da escola (administrativo, serviços 
de apoio e auxiliares): 9  
Monitores: 2 estagiários em agosto/2012  
Data de recebimento do servidor: novembro/2010 
Data de recebimento de laptops: novembro/2010 
Quantidade recebida de Laptops: 460 
Instalação da Internet banda larga: nov/2010 
Instalação da Internet wi-fi: novembro/2010 

IInnffrraaeessttrruuttuurraa  

Espaço físico: Ambiente em reforma 
Computadores compartilhados: na sala de 
informática. 
Laptops individuais: Usam um laptop por aluno. 
Há laptops de reserva para substituições  
Mobiliário da sala de aula: carteiras tradicionais 
Outros recursos tecnológicos: carrinho “Bedel” 
Biblioteca: 1 

  

  

                                                   
1  Skype – Aplicativo que permite chamadas telefônicas, conversas, compartilhamento e envio de arquivos pelo computador. 



139 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

22..55..22..55  CCrroonnooggrraammaa  ddee  AAççããoo  ddaa  FFoorrmmaaççããoo  PPUUCC--SSPP  

Na implementação da proposta, dois cronogramas de formação 

concomitantes estavam previstos: um para formação dos formadores, e outro, para 

formação dos professores na escola. Conforme o Quadro 7, esse cronograma, de 

característica maleável, agendava um período previsto para a realização da 

formação, em conformidade com a divisão de módulos no sistema E-Proinfo e com 

as ações da SEE-SP e SEM de Votuporanga, respectivamente, onde as escolas 

estavam jurisdicionadas. 
 

Quadro 7 – Cronograma de Formação no Ambiente Virtual E-Proinfo 
Fonte: PUC-SP 

  

CCrroonnooggrraammaa  ddee  FFoorrmmaaççããoo  22001111  
  

  

FFoorrmmaaççããoo  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  ee  
MMuullttiipplliiccaaddoorreess  

  

Módulos (conteúdo programático no meio virtual) e Ações Presenciais Período 

1 - Apropriação Tecnológica 27abr - 17mai 

2 - Web 2.0  18mai - 07jun 

3 - Conceito de Rede / Projetos de Aprendizagem / Artigos e Textos 08jun - 28jun 

4 - Elaboração de Projetos 28jun - 19jul 

5 - Progitec (Projeto de Integração das Tecnologias ao Currículo) 20jul - 27jul 
  

CCrroonnooggrraammaa  ddee  FFoorrmmaaççããoo  22001111  
  

FFoorrmmaaççããoo  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  ee  
MMuullttiipplliiccaaddoorreess  

Ingressantes Módulos Sustentação Ações Período 

1 Oficinas/Fórum/Atividades Portfólio e Diário 21mar - 25 abr 

2 Oficinas/Fórum/Atividades Portfólio e Diário 26abr - 30 jun 

3 Oficinas/Fórum/Atividades Portfólio e Diário 01ago - 10 set 

4 Oficinas/Fórum/Atividades Portfólio e Diário 11set - 08 out 

5 Oficinas/Fórum/Atividades Portfólio e Diário 09out - 06 nov 
OBS: A formação dos formadores ocorreu na PUC em duas frentes: 

a) No meio virtual pelo ambiente Moodle                  
b) Em  reuniões semanais na PUC-SP 

  
Como arremate dessas explicações, prosseguimos no Capítulo III com a 

metodologia empregada neste estudo. 

 

                                                                                              **    **    **  
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33  --  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  --  QQuueessttõõeess  MMeettooddoollóóggiiccaass  
  

MMééttooddooss,,  TTééccnniiccaass  ee  IInnssttrruummeennttooss  UUttiilliizzaaddooss  
    

  

MMeettooddoollooggiiaa  

IInnssttrruummeennttooss  ddaa  PPeessqquuiissaa  

EEnnccaammiinnhhaammeennttoo  
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33..  QQuueessttõõeess  MMeettooddoollóóggiiccaass::  MMééttooddooss,,  TTééccnniiccaass  ee  IInnssttrruummeennttooss  
UUttiilliizzaaddooss  

 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive. Portanto, a pesquisa 

determina observação, reflexão sobre os problemas enfrentados e vivenciados 

neste mundo. Utilizamos a perspectiva quantitativa e a qualitativa, de caráter misto. 

Justificamos essa escolha pelo interesse evidente em aprofundar o conhecimento a 

respeito do problema desta pesquisa. Neste capítulo, explicaremos como foi conduzido 

o trabalho de pesquisa para concomitantemente atender à necessidade de transformar 

a situação observada, com a exigência de conhecimento a ser produzido. 

3.1 MMeettooddoollooggiiaa 
A metodologia desta pesquisa explica o Quadro teórico que justifica a sua 

adequação à investigação por meio dos dois itens seguintes:  
 

33..11..11  AA  vveerrtteennttee  ddaa  ppeessqquuiissaa  qquuaalliittaattiivvaa  eemm  cciiêênncciiaass  hhuummaannaass  ee  
ssoocciiaaiiss..  

A pesquisa qualitativa segundo Chizzotti (2008b, p.48), “abriga tensões 
teóricas subjacentes, cada vez mais inovadoras que a distanciam de teorias, 
práticas e estratégias únicas de pesquisa”. Dessa forma, as discussões 
contemporâneas abrem uma reflexão epistemológica sobre o código científ ico, 
tendo em vista as novas questões que surgiram contrapondo a exatidão objetiva da 
ciência. 

A partir da década de 90, a globalização e a ascensão dos programas políticos 
neoliberais abriram caminho para a teoria crítica, que denunciava as desigualdades 
camufladas na distribuição da Ciência e Tecnologia no mundo, decorrentes da 
promessa igualitária do consumo capitalista, fortalecidas pelas novas tecnologias. 
Caracterizado esse contexto de desigualdades que de um lado traz benefícios, e de 
outro, acentua e exclui cada vez mais aqueles que estão à margem do processo 
educacional e do acesso tecnológico, autores experientes em pesquisa qualitativa, 
criam um regulamento da pesquisa, tecendo novas considerações. 

A teoria mais recorrente considera que a revolução científica da nossa época 
aponta para um paradigma de conhecimento cauteloso e sensato aliado à vida digna, 
considerando a emergência de uma nova racionalidade como suporte mais adequado 
ao avanço da ciência e tecnologia. Defende uma nova perspectiva para o entendimento 
humano: a pós-modernidade, a complexidade, o princípio sistêmico. Esta pesquisa tem  
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em conta essas perspectivas para discutir as questões da formação docente 
na situação pós-moderna e complexa, balizada pela teoria ecossistêmica. 

33..11..22  AA  PPeessqquuiissaa--AAççããoo  
Entendemos que a Pesquisa-Ação como instrumento de trabalho e 

investigação social é também um procedimento que se ajusta com propriedade ao 

novo ponto de vista da compreensão humana na pós-modernidade. Sendo uma 

linha de pesquisa orientada à resolução de problemas tem significação especial 

para o campo educacional e para a Formação Docente UCA em virtude dos 

objetivos de transformação que se pretendem, por meio da ação planejada. 

Por ser uma pesquisa ativa, a pesquisa-ação abriga orientações 

epistemológicas e práticas que derivam de diferentes concepções. Sobretudo, ela 

se pauta como método conveniente para a superação das dificuldades e problemas 

surgidos com a crescente oferta de educação para todos, em que o ritmo da 

quantidade não foi acompanhado pelo da qualidade. Valendo-se dessa 

metodologia, especialmente o pesquisador em educação, pode contribuir com 

dados e informações obtidas na investigação, pela junção entre teoria e prática na 

construção do conhecimento. A dimensão da prática é essencial em educação, e, 

ao mesmo tempo, é a origem e o guia dotado de prerrogativas especiais para a 

pesquisa. Assim, abre-se a possibilidade de a investigação se transformar em ação 

por meio da intervenção do pesquisador na realidade social, uma vez que nela ele 

está inserido e por ela está marcado. 

Eis que justamente a articulação entre a teoria e a prática sinaliza a 

perspectiva da união entre a reflexão e a ação no contexto educativo. Tendo 

empenho na elucidação dos fatos de uma situação concreta para orientar a ação, a 

pesquisa-ação considera como pressupostos básicos: 

 O aprofundamento do conhecimento, alcançando o que origina, o que motiva 
e qual a razão de ser da questão investigada, a fim de orientar com 
propriedade a ação do pesquisador; 

 A inclusão dos sujeitos pesquisados na apreciação das informações, no 
exame das proposições e nas críticas das ações saneadoras do problema 
estudado; e, 

 O uso de técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento coerente e 
lógico da ação e superação das condições adversas. 

 

O curso de formação docente UCA tem na pesquisa-ação o arranjo e a 

ordem da ação que será desenvolvida e funcionará como eixo metodológico do 
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trabalho de formação, articulando a investigação com a formação e adotando o 

rumo proposto por Thiollent, ao “[...] desenvolver a consciência da coletividade nos 

planos político ou cultural a respeito dos problemas importantes que enfrenta, 

mesmo quando não se vêem soluções a curto prazo[...]”. (Thiollent, 1997a, p. 18). 

Assim, esta pesquisa tendo em vista a estratégia própria de orientação da 

pesquisa-ação aliará com equilíbrio o objetivo prático ao objetivo de conhecimento, 

como a formação docente UCA requer.  

3.2 Instrumentos de Pesquisa 

A população de referência para o estudo foram dois grupos de professores. Um 

da escola pública estadual de São Paulo, EE “Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre”, 

integrante do Projeto UCA, durante o final do ano letivo de 2010 e ao longo dos anos de 

2011 e 2012. Outro, da escola pública municipal de Votuporanga - SP, denominado 

CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, também integrante do Projeto UCA, em igual 

período. Nesta pesquisa, participei como pesquisadora e também como formadora.  

Ponderamos cuidadosamente a escolha de instrumentos para esta pesquisa, a 

fim de captarmos com eficiência o amplo leque de situações em torno do problema de 

investigação. Assim, planejamos um tópico-guia página contendo lembretes de tudo 

aquilo que deveríamos observar atentamente durante o processo de capacitação. 

Solicitamos autorização à Coordenação do Curso de Formação de Professores das 

escolas que participam do Projeto Um Computador por Aluno - UCA/MEC, com 

formação ligada com a PUC-SP, para utilizar informações e dados obtidos no processo. 

Da mesma forma, requeremos autorização da Coordenadora do Projeto de Pesquisa 

“O currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo – inovação, 

conhecimento científico e aprendizagem”1, para utilizarmos  as informações 

coletadas durante a realização do Grupo Focal, no qual atuamos como redatora, 

anotando e comentando o clima que se estabeleceu para ser juntado à gravação 

feita durante o processo. Demais  dados  e  informações  de  trabalhos  em 

parceria  com  outros pesquisadores2  da  FFoorrmmaaççããoo    UUCCAA,  como  o  Fórum  Virtual 

no  ambiente  E-Proinfo,  os  Formulários  de  Registro  das Atividades do Professor 

em  Sala  de  Aula,  os  Memoriais  Reflexivos  do  Professor,  as  participações  no  

                                                   
1   Prof.ª Drª. Maria Elizabeth B. Almeida, Coordenadora do Curso de Formação de Professores das escolas participantes do Projeto UCA e 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa “O currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo – inovação, conhecimento científico e 
aprendizagem”. PUC-SP. Referência: Edital CNPq/CAPES/SEED-MEC nº 76/2010, concedeu autorização para uso dos dados coletados no Grupo Focal. 

2  Gilda Inês Piorino, Mariza Mendes, Maria Paulina de Assis, Odete Sidericoudes e Maria Eduarda de Lima Menezes gentilmente autorizaram e 
compartilharam instrumentos aplicados nas escolas em estudo. 
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Seminário Web Currículo PUC-SP, os Projetos de Pesquisa CNPQ do Professor e 

outros, foram compartilhados reciprocamente e devidamente referenciados 

conforme observam os termos do Comitê de Ética da PUC-SP. 

Visando à significação dos fatos e adotando uma estratégia e uma lógica 

própria para o estudo, construímos meios adequados à coleta e análise de dados.  

Os dados iniciais dos professores e contexto foram levantados a partir de 

documentação fornecida pela escola e por meio da observação de depoimentos 

verbais e escritos, gestos e atitudes. Posteriormente, utilizamos depoimentos e 

produções no meio virtual. Essas produções sinalizaram as impressões após as 

oficinas nos indicando um caminho para as próximas ações. 

Para efeito exclusivo da análise dos dados, fizemos dentro de cada escola, 

uma separação entre os professores participantes do Projeto UCA. A cada ano, no 

decorrer do curso de formação, os professores da escola foram estimulados a 

concorrer a uma “bolsa CNPq-PUC-SP”, mediante a escrita de um projeto 

específico de uso do laptop com os seus alunos na escola. Os professores 

selecionados pelo grupo de pesquisadores CNPq-PUC-SP assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido nos padrões do Comitê de Ética PUC-SP, e 

passaram a realizar mensalmente Memoriais Reflexivos, Formulários de Registro 

das Atividades de Formação, assim como, também passaram a participar dos 

Encontros entre Escolas de São Paulo orientadas pela PUC-SP, e do Seminário 

‘WebCurrículo’ PUC-SP. Esses professores tiveram, portanto, um 

acompanhamento mais estreito das suas práticas e produções pelo grupo de 

formação. Foi considerando essa diferença de compromissos com a formação e 

com a prática reflexiva, que julgamos procedente analisar esse conjunto de quatro 

professores como parte distinta do todo, tanto para a EE “Prof. Antonio C. Ferreira 

Nobre”, como para o CEM “Profª Neyde T.Marão”.  

O Grupo Focal, por sua vez, também foi realizado de forma desigual nas 

duas escolas. Na EE “Prof. Antonio C. Ferreira Nobre”, em São Paulo-SP, foi 

colocado  em  prática  conjuntamente  comigo e  outra pesquisadora,  como 

membros  do  grupo  de   pesquisa   e  formação,   sob   a   orientação   e  

mediação  do  representante  do   CNPq/CAPES  PUC-SP,    a    partir    da 

fundamentação    teórica     exclusivamente     produzida    para   tal,    constante   
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do  Projeto de Pesquisa “O currículo do século XXI1, com o acréscimo de tres 

questões de interesse exclusivo desta pesquisa e transcrição total dos dados a 

partir da gravação e das minhas observações para a coordenação PUC-SP. No 

CEM Profª Neyde T. Marão, em Votuporanga – SP foi realizado em dois 

momentos: o primeiro, em 2011, pelo membro do grupo de pesquisa e formação à 

epoca, também sob a orientação e mediação do representante do CNPq/CAPES 

PUC-SP, e a partir da mesma fundamentação teórica exclusivamente produzida 

para tal, no Projeto de Pesquisa “O currículo do século XXI” supracitado; o 

segundo, em 2012, por mim, como pesquisadora nesta tese, voltado 

exclusivamente para colher dados referentes ao meu tema de investigação. Então, 

nesta pesquisa, para Votuporanga, trabalhei tanto com dados coletados para todo 

o grupo da pesquisa CNPq, quanto com dados coletados unicamente para a minha 

investigação.   

33..22..11      OO  MMééttooddoo  FFooccaall    

A atividade intelectual científica coerente deve produzir novos 

conhecimentos e socializa-los por meio da Ciência, baseando-se num método. No 

sentido lato sensu2 isso quer dizer que, em qualquer área, é necessário um método 

para a discussão superar o senso comum3.  Transcender o senso comum e a ideia 

genérica é, portanto, um trabalho que traz contribuição e avanço ao conhecimento. 

Nesta tarefa, pretendemos que a investigação científica com o uso do Grupo Focal 

atinja um nível interpretativo que desvele os sentidos das linguagens e interações 

havidas, e que com isso, obtenha significados organizados para esta tese. 

O Grupo Focal, de acordo com Gatti (2005) e Gatti (apud Pereira, 2012), na 

investigação em ciências humanas almeja a compreensão, o impacto de caráter 

prático nas transformações sociais, combinando capacidade dedutiva e indutiva 

para abranger os avanços obtidos no contexto. Dentro desse espírito busca 

compreender processos que não se manifestam, mas que estão subentendidos nas 

atitudes, nas condutas e nos valores expressos. Buscando as raízes do problema, 

empenha-se com o entendimento das representações constituídas na situação.  

                                                   
1   Projeto de Pesquisa “O currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo  – inovação, conhecimento científico e 

aprendizagem”. PUC-SP. Referência: Edital CNPq/CAPES/SEED-MEC nº 76/2010, sob coordenação da Prof.ª Drª. Maria Elizabeth no 
Curso de Formação de Professores das escolas que participam do Projeto UCA. 

2  Lato sensu – expressão latina que significa o sentido amplo, extenso dos fatos. 
3   Senso o comum entendido como um produto imediato da sensação bruta, que interpreta a realidade sem estabelecer os nexos reais de 

causa e efeito. 
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Assim, um determinado grupo de pessoas que tenham relação com a 

problemática que se pretende determinar é convidado. Ora, existe um foco, um tema, 

uma pergunta ou um dilema para ser discutido. Ou, então, há alguma coisa que se quer 

provocar em relação ao problema.  Mexendo com a subjetividade, mobilizam-se 

emoções relacionadas com o conhecimento. Mobilizando todos os pensamentos, as 

situações e experiências vividas, boas e más, espera-se que estejam ali presentes na 

dinâmica do Grupo Focal. E por esse motivo, o Grupo Focal não visa consenso; com ele 

pretende-se a interação livre, variada, a expressão das atitudes, sentimentos e 

emoções, respeitando aquilo que emana e que emerge, numa atitude de tolerância, de 

acolhimento das opiniões mais diversas e de respeito com o grupo. O que se quer são 

os significados que surgem nas interações. O foco então são as interações que se 

passam entre os sujeitos, e não simplesmente o que um e outro fala. Essas interações 

não são classificadas pelos sujeitos, mas pelo grupo.  

Dessa forma, o que importa para a análise são o grupo e a sequência de 

interações em determinados momentos, de trocas. Visto que o foco principal são as 

interações, é importante atentar para as emoções que estão ali associadas também.  De 

outra feita, as interações permitem levantar as percepções e os pensamentos 

necessários ao entendimento daquilo que está por trás de certas posições.  

Sobretudo nesta pesquisa, o Grupo Focal tem a finalidade de captar se a 

experiência de formação melhorou, em diferentes aspectos, o grupo de professores 

e, ao mesmo tempo, analisar o curso de formação em termos de aperfeiçoamento 

de prática de formação, a partir daquilo que o grupo manifesta a respeito dela. Para 

isso, e tendo por base a teoria do desenvolvimento de Piaget, levamos em conta 

quais foram os conflitos, as perturbações, as dificuldades, as soluções etc, que o 

grupo encontrou. Entendemos que detectar e organizar as dificuldades, as 

perturbações, as queixas, os conflitos que os professores tiveram e superaram ou 

não na experiência de formação por meio do método focal, é um progresso. É um  

progresso do ponto de vista da teoria de Piaget, porque esclarece os problemas e 

descreve os modos de enfrentamento do grupo e,  portanto sinaliza  uma  mudança 

de posição do  professorado. E  sair de uma  posição,  nesse  caso,   significa  um  

novo  arranjo  no fazer  didático, significa uma  atitude  mais  coerente  com  o  trato  

tecnológico, é dar um novo caráter à prática  didático-pedagógica, é abandonar  um  
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velho costume e adotar um novo estilo de dar aula, é aceitar uma nova maneira e 

jeito de ensinar e aprender. Em suma, sair de uma posição, é, sobretudo, pensar 

num outro nível, visto que, o progresso na concepção piagetiana não é somente 

linear, indo à frente. Ao contrário, o progresso, como demonstram seus vários 

experimentos, tem muitas idas e vindas para mudar de nível. Então, convencer-se 

da necessidade de mudança e abraçar outro paradigma, é para o curso de 

formação de professores um progresso, é uma tomada de consciência.  

De outro lado, e, concomitantemente, cremos que o grupo de professores 

pode contribuir para a melhoria da proposta de formação quando expressa, 

coletivamente, um sentimento, um ponto de vista, um problema, etc. acerca do 

curso de formação do Projeto UCA.  Nesse sentido, o Grupo Focal, tem a função 

de comunicar, em conclusão, a impressão sobre o curso, a partir das diversas 

opiniões daqueles que vivenciaram a experiência. Pode até, às vezes, fazer saber 

a apreciação apenas de um sujeito, de uma única fala que é representativa de um 

pensamento significativo, e que expressa um sentimento coletivo.  

Nesta pesquisa o Grupo Focal foi pontual, defendido num tempo certo, após 

o desenvolvimento dos módulos de formação, conforme previsto no Projeto UCA, para 

colher as impressões dos cursistas, os dados relativos ao andamento do projeto e 

proceder às correções de fluxo quando necessárias. Assim, diante das perspectivas de 

“[...] estudar o uso da linguagem que procura identificar o processo, [...] [e produzem] 

sentidos ao que falam e orientam suas ações no contexto” (Chizzotti, 2008b, p.122), 

tivemos então a ideia de analisar os dados obtidos pelo método focal por meio do 

software Qualiquantisoft1 como veremos adiante no capítulo IV.  

Incrementos  atuais  de  softwares  programam  as  técnicas  tradicionais  de 

análise  numa  interface  gráfica  do  computador.  Isso  quer  dizer  que  o  

software  nos auxilia a codificar, a fornecer uma síntese dos elementos relevantes 

do texto, a obter uma ligação entre os  enfoques  qualitativo  e  quantitativo  etc,  

sem, no entanto, suprir a  nossa  intuição,  sensibilidade  e criatividade  no  

resultado  da  análise. Assim,  de   posse  dos  dados  obtidos  pelo  método    

focal,  posteriormente   organizados  e  tabulados   pelo  software,  vamos proceder  

                                                   
1   Qualiquantisoft – Programa desenvolvido pela Sales e Paschoal Informática em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), por 

intermédio da Faculdade de Saúde Pública, e Prof. Fernando Lefevre e Ana M. C. Lefevre, criadores da metodologia do DSC.         
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à interpretação voltando o nosso olhar para aquilo que o grupo de professores nos 

ensina, no sentido daquilo que vale a pena ou não, na experiência de formação.  

33..22..22      OO  FFóórruumm  VViirrttuuaall  

O Fórum Virtual, recurso disponibilizado no ambiente virtual e-Proinfo 

semelhante a uma lista de discussão da Internet, já previsto tanto pelo projeto UCA 

quanto pelo projeto CNPq, foi o espaço destinado para acompanhar o curso de 

formação e para debater as temáticas contidas nos módulos registrando as impressões 

pessoais, ressaltando as qualidades, facilidades e as dificuldades encontradas no uso 

do laptop educacional e na confecção das atividades sugeridas.  

Por sua vez, diversamente do Grupo Focal, os Fóruns aconteceram ao longo 

do curso de formação, ininterruptamente, e desde o início se relacionavam com o 

módulo de formação no ambiente virtual, com uma determinada atividade sugerida 

ao professor, e também, com uma prática que o professor estava realizando com o 

laptop e seus alunos. Também sucederam na etapa de formação continuada, fase 

de sustentação, quando novas experiências foram propostas por meio de oficinas, 

visando integrar as tecnologias digitais ao cotidiano da sala de aula e dar 

consistência à aprendizagem do aluno. O Fórum se constituiu como um canal de 

comunicação e diálogo para esclarecimento de dúvidas e dificuldades que ainda 

persistiam, trocas colaborativas das práticas cotidianas, compartilhamento dos 

obstáculos encontrados e possíveis soluções descobertas. 

Assim, iniciado um novo Fórum Virtual, um aviso era enviado aos participantes 

como convite à discussão. Tendo em vista a natureza da pesquisa, o Fórum era, 

portanto, um ambiente de entendimento do contexto de aprendizagem utilizado na 

plataforma virtual e um espaço para estabelecer afinidades entre objetivos e ideias, 

relacionando teoria e prática; propiciava, além de tudo, um gerenciamento eficaz para o 

formador, pois trazia a visão de conjunto das circunstâncias relevantes para a 

construção do conhecimento e a tomada de consciência do grupo de professores, assim 

como, revelava o ponto de vista coletivo a respeito da experiência vivenciada e a 

posição docente diante da nova proposta de trabalho interdisciplinar.  

 Tal qual o Grupo Focal, decidimos analisar os depoimentos postados no Fórum 

Virtual por meio do software Qualiquantisoft, e usar a mesma lógica para os professores 
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bolsistas CNPq. Selecionamos as discussões mais proveitosas em função da questão 

de investigação, fazendo um recorte dos dados conforme quadro 8. 

Quadro 8 – Fóruns Selecionados 

Fórum  Assunto  

1 
Turma V – 01: 
Início de conversa  
 

[...] gostaríamos de ouvir um pouco de suas expectativas para o curso, seus 
interesses, necessidades e disponibilidades de tempo, para pensarmos 
coletivamente a construção das atividades. Queremos ouvir vocês, também, 
sobre possíveis ideias para o trabalho com o laptop, dificuldades, anseios, 
preocupações e desejos. 
 

2 
Turma V – 01: 
O bom diálogo 
 

[...]  Essa Formação de Sustentação que tem como objetivo principal dar 
continuidade à formação proposta no ano anterior, sanando dúvidas, 
dificuldades e necessidades do processo de integração da tecnologia em sala 
de aula. [...]  será realizada por meio de materiais e oficinas, e utilizando o 
E-Proinfo como um canal de comunicação, entre nós e vocês. [...]  
gostaríamos de ouvir um pouco de suas expectativas para o curso, seus 
interesses, necessidades e disponibilidades de tempo, para pensarmos 
coletivamente a construção das atividades.  
 

3 
Turma de Sustentação: 
Plano de Aula utilizando 
o Kword 

[...] Somar suas contribuições com as de seus colegas de outras áreas do 
conhecimento para propor trabalhos interdisciplinares é uma solução muito 
interessante para usar o kword. Elabore uma proposta nesses moldes e 
compartilhe conosco. Vamos à obra! 
 

4 

Turma de Sustentação: 
Memorial Reflexivo e 
Formulário de Práticas 
 

[...]  Neste fórum, vamos explicar como foi conduzido o trabalho em sala de 
aula para avançarmos e refletirmos sobre a prática, discutindo as 
necessidades, as situações observadas, as dificuldades e as transformações 
conseguidas, tendo em vista a exigência do conhecimento que deve ser 
produzido. Então, o Memorial Reflexivo representa o registro do ocorrido 
na perspectiva pessoal de quem o elabora a partir de uma análise da própria 
experiência. Por outro lado, o formulário do registro de práticas, deve 
descrever as ações realizadas no período, apontando os recursos, as 
dificuldades e os avanços conseguidos tendo em vista o objetivo específico. 
 

5 

Turma V – 01 e  Turma 
de Sustentação: 
Revendo a Interface 
Gráfica do “Linux” 

[...] É desafiante utilizarmos sistemas operacionais diferentes. Precisamos 
repensar a operação quando não encontramos os recursos a que já 
estávamos habituados no outro sistema até encontrarmos uma relação de 
lógica e semelhança naquilo que estamos fazendo. 
 

 Procedendo ao recorte dos assuntos no Quadro 8, procuramos inicialmente 

ouvir as expectativas, necessidades, dificuldades, interesses e ideias do professorado 

para o trabalho com o laptop tanto em ““IInníícciioo  ddee  ccoonnvveerrssaa””  quanto em ““OO  bboomm  

ddiiáállooggoo””..    NNoo  ““PPllaannoo  ddee  AAuullaa  uuttiilliizzaannddoo  oo  KKwwoorrdd””  partimos para a vivência do trabalho 

interdisciplinar por ser um ponto essencial à prática com o laptop; revisamos a interface 

gráfica do “Linux” em ““RReevveennddoo  aa  IInntteerrffaaccee  GGrrááffiiccaa  ddoo  LLiinnuuxx””,, para colhermos impressões 

sobre as analogias entre sistemas operacionais diferentes. E por fim, usamos o ““MMeemmoorriiaall    
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RReefflleexxiivvoo  ee  FFoorrmmuulláárriioo  ddee  PPrrááttiiccaass””  para verificarmos as possíveis diferenças na 

prática dos professores selecionados ao projeto CNPq.  

33..22..33      CCaappaacciittaaççõõeess,,  MMeemmoorriiaaiiss  RReefflleexxiivvooss,,  FFoorrmmuulláárriiooss  ddee  
RReeggiissttrroo  ddee  AAttiivviiddaaddeess,,  EEnnccoonnttrrooss  ddaass  EEssccoollaass  ee  
WWeebbccuurrrrííccuulloo..  

Capacitações, Memoriais Reflexivos, Formulários de Registro de Atividades, 

Encontros das Escolas e Webcurrículo também foram instrumentos utilizados no 

desenrolar da formação, tanto na forma presencial como na forma virtual. 

Ocasionalmente, um e outro podem servir de análise quando tornam visíveis aos 

nossos olhos, dados aparentemente desconexos, mas que escondem uma 

estrutura firme e um sentido espontâneo.  
Quadro 9 – Instrumentos de Pesquisa 

Instrumentos Aplicados Público Alvo 

1 Grupo Focal Professores da Escola, Coordenador Pedagógico, Diretora 
da Escola, PCOPs e Supervisora da DE 

2 
Observação de depoimentos verbais e 
posturas nos Encontros das Escolas e 
Seminário Web Currículo PUC-SP. 

Professores da Escola, Coordenador Pedagógico, Diretora 
da Escola, PCOPs e Supervisora da DE  

3 Fórum Virtual Professores da Escola, Coordenador Pedagógico,  PCOPs 

4 Memoriais Reflexivos e Formulário 
de Registro de Atividades  Professores da Escola, Coordenador Pedagógico,  PCOPs 

 

Embora a experiência no Projeto UCA tenha empregrado esses e outros 

instrumentos de pesquisa e forneça uma rica quantidade de informações 

compartilhada entre os pesquisadores, esta tese dará ênfase aos diálogos 

postados nos Fóruns Virtuais da Plataforma E-Proinfo e aos depoimentos 

constantes do Grupo Focal. No entanto, como já mencionado, eventualmente, irá 

recorrer aos demais instrumentos usados e citados no Quadro 9, para esclarecer e 

complementar pontos da análise em situações de pouca inteligibilidade na 

pesquisa e chegar à composição não manifestada, mas subentendida a qualquer 

discurso ou acontecimento. 

33..22..44      PPrroocceeddiimmeennttooss  ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo  ee  AAnnáálliissee  ddee  DDaaddooss  

Definimos que a investigação se desenvolveria preferencialmente com o grupo 

de professores do Ensino Fundamental do CEM Profª Neyde Tonanni Marão, em 

Votuporanga-SP, local onde atuei oficialmente como formadora. No entanto, analisamos 

também situações pontuais importantes na EE “Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre” em  
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São Paulo, especialmente contributivas ao estudo da tomada de consciência no 

processo de formação docente. Todos os docentes que se dispuseram a participar 

do projeto assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Programa de Estudos Pós Graduados em 

Educação: Currículo da PUC-SP, documento que autoriza a utilização e o estudo, 

bem como concede a posse dos depoimentos para compor a tese em questão, 

quando devidamente preenchido e assinado pelo entrevistado.   

Entre os aplicativos e softwares computacionais a serem utilizados estão 

previstos o uso de: editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação, 

etc. Além disso, na integração entre dados qualitativos e quantitativos pretendemos 

utilizar o QQuuaalliiqquuaannttiissoofftt (Lefrève, F.; Lefrève, A.; Marques, 2009; Lefrève, F.; 

Lefrève, A. 2006), com base na metodologia DDSSCC  ––  DDiissccuurrssoo  ddoo  SSuujjeeiittoo  CCoolleettiivvoo. 

33..22..55      DDiissccuurrssoo  ddoo  SSuujjeeiittoo  CCoolleettiivvoo  ––  DDSSCC    

O DDSSCC é uma técnica da pesquisa qualitativa, desenvolvida pelos 

professores Lefrève, F. e Lefrève, A. da Universidade de São Paulo - USP, 

associada ao software QQuuaalliiqquuaannttiissoofftt com base, nos pressupostos da Teoria das 

Representações Sociais (Jodelet, 1989), que relaciona e articula operações com os 

elementos essenciais das declarações colhidas em pesquisas de opinião por meio 

de questões abertas, redundando, ao final do processo, em depoimentos coletivos 

elaborados a partir de extratos de diferentes depoimentos individuais. Então, cada 

depoimento coletivo veicula uma opinião ou posicionamento distinto, que registrado 

na primeira pessoa do singular, visa proporcionar a opinião coletiva. Segundo 

Lefrève e Lefrève, 

[...] o DSC busca responder é o da auto-expressão do pensamento 
ou opinião coletiva, respeitando-se a dupla condição qualitativa e 
quantitativa destes como objeto. [...] O pensamento, materialmente 
falando, isto é, como matéria significante, é um discurso, e sendo 
esse discurso um resultado previamente desconhecido (pela 
pesquisa empírica) a ser obtido indutivamente, tal pensamento 
apresenta-se, indubitavelmente, como uma variável qualitativa, ou 
seja, como um produto a ser qualificado a posteriori, como output, 
pela pesquisa. Mas sendo esse pensamento coletivo, configura-se 
também como uma variável quantitativa, na medida em que tem de 
expressar as opiniões compartilhadas por um quantitativo de 
indivíduos, que configuram a coletividade pesquisada. Sendo 
assim, um dos desafios a ser superado para que o pensamento 
coletivo possa se auto expressar por meio da pesquisa empírica, 
seria a constituição de um sujeito portador desse discurso coletivo. 
(Lefrève; Lefrève, 2006). 
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O Software QQuuaalliiqquuaannttiissoofftt na análise dos dados e produção do DDSSCC, 

especialmente quando se pretende conhecer o pensamento de uma comunidade sobre 

um determinado tema, produto ou questão, é a nosso ver, instrumento que se ajusta 

impecavelmente à metodologia do Grupo Focal e Fórum Virtual, na pesquisa 

qualitativa, interdisciplinar, de visão piagetiana, como nesta tese. O objetivo de 

reconstruir qualidades através do pensamento coletivo pelo DDSSCC está intrinsecamente 

ligado às questões mobilizadoras do Grupo Focal que gerando discursos individuais 

traz elementos significativos para a tecedura de um discurso que expressa uma 

opinião coletiva. O Qualiquantisoft fornece categorias que emergem das ideias 

centrais, assim como estatísticas e gráficos para a composição do DDSSCC. 

Depois de inseridas as perguntas e respostas no Qualiquantisoft, descritas as 

ideias centrais e identificadas as expressões-chaves, definiram-se as categorias pelas 

leituras do conjunto de respostas, com uma palavra ou uma expressão síntese.  

Classificamos a voz dos entrevistados em categorias emergentes que rotulam e 

qualificam os sentidos comuns expressos nas várias respostas do grupo de 

professores, conforme  o Quadro 10 a seguir, onde de um lado, na ‘Categoria da Ideia 

Central’ relacionamos as  opiniões de significados semelhantes expressas em várias 

respostas à pergunta elaborada no Grupo Focal ou no Fórum Virtual  e as explicamos 

por meio de categorias  sintéticas das ideias essenciais; e do outro, na ‘Categoria da 

Ancoragem’ agrupamos a essência dos valores e crenças subjacentes às diversas 

opiniões ligadas a resposta e as vertemos em ‘categorias de ancoragem’. Assim, cada 

pergunta gera categorias e ideias centrais e categorias de ancoragem. Assim, por 

exemplo, nesta pesquisa, a categoria “A” – “Importância do conhecimento prático 

inicial”, no discurso coletivo se ancora à questão das “relações interativas”. 

Quadro 10 – Respostas e Categorias Emergentes 

1- Explique como a interface gráfica do Linux foi se organizando na sua mente, 
passou a ter significado para você e se transformou numa ação trivial. 

 

Categoria da  Ideia  Central 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categoria da Ancoragem 

A Importância do conhecimento prático inicial A Relações interativas 
B Fazer analogias B Adaptação 

C Aspectos favoráveis ao conhecimento da ferramenta 
digital 

C Aprender fazendo 

D Desafios da gestão  D Coordenação sincrônica 

E Limitações de acessibilidade para crianças com 

necessidades especiais 
E Potencialidades e Limitações 

F Importância do trabalho colaborativo e interdisciplinar F Mudança de posição/novo 

paradigma 
G Apatia, protesto, indiferença G Falta de mobilização 

H Descrença na formação     
I Não pertencimento ao grupo     
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Definidas as categorias emergentes e encaixadas as respostas no 

Qualiquantisoft obtivemos a quantificação do dado qualitativo, conforme segue:  
Quadro 11– Dados Qualitativos 

 

O Quadro 11 está mostrando a imagem de duas interfaces gráficas sequenciais 

do software Qualiquantisoft, a saber: a primeira, identifica o entrevistado e sua 

respectiva resposta, ideia central e ancoragem.  Ali consideramos quando a professora 

diz ser de “[...] fundamental importância conhecer todas as temáticas”. Sua fala nos 

remete à ideia central de “importância do conhecimento prático inicial”, conforme 

abordamos no capítulo I deste trabalho.  Ao mesmo tempo, por trás desse discurso, no 

plano subjetivo, entendemos que a professora valoriza as relações interativas com o 

objeto para o conhecimento, tal qual Piaget enfatiza (Piaget, 2008, p.19), razão pela 

qual definimos a ancoragem na categoria “relações interativas”; a segunda interface 

classifica a ideia central, salva e retorna para a tela anterior. Posteriormente, obtém-se 

a quantificação do dado qualitativo, conforme quadro 12. 
Quadro 12 – Dados Quantitativos  
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O Quadro 12 mostra a classificação geral das categorias emergentes tanto da 

taxa percentual quanto do valor numérico de respostas obtidas para a questão 1 do 

Grupo Focal, geradas pelo software Qualiquantisoft, em função das respostas dos 

dezoito entrevistados, devidamente identificadas em ideias centrais e respectivas 

ancoragens quando remetem ao quadro conceitual.  

Ressaltamos que, depois de inseridas as respostas de todos os entrevistados, o 

software gera esses dados quantitativos para os diferentes questionamentos, e 

apresenta tanto  o dado expresso percentualmente como graficamente, que traduz a voz 

geral do grupo para aquela questão. Assim, procurando dar discursividade ao 

pensamento coletivo, as respostas de menor expressão percentual não foram 

computadas para as categorias emergentes.   

As categorias emergentes são linhas-guia, como fios condutores estratégicos 

que facilitam a montagem do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. Cada questão do 

Grupo Focal e do Fórum com respostas organizadas de acordo com essas categorias 

forma um DSC da categoria. Ou seja, cada pergunta do Grupo Focal, origina dados 

qualitativos em diferentes categorias e seus correspondentes DSC, e, ao mesmo 

tempo, igualmente, cada pergunta, gera dados quantitativos. Tanto os dados 

qualitativos DSC como os dados quantitativos em gráficos, são interpretados à luz da 

teoria e atrelados às porcentagens como forma de explicar o que a experiência 

“Projeto UCA” nos ensina em termos de formação docente e de progressos em termos 

de tomadas de consciência. Portanto, a coligação DSC, Método Focal e Fórum visam 

construir e organizar uma conclusão bem acabada dos objetivos deste estudo.  

33..33  EEnnccaammiinnhhaammeennttoo  

No encaminhamento do método, no capítulo IV seguinte, explicamos os dados 

gerados pelo Qualiquantisoft. Para finalizar procedemos à análise comparativa entre os 

DSC e as categorias emergentes do Grupo Focal e do Fórum Virtual, destacando os 

aspectos mais permanentes revelados nas categorias e os mais predominantes. Com 

o respaldo das categorias olharemos, em conclusão, a participações nos eventos 

“Encontro das Escolas” e  “Seminário WebCurrículo”.  

 *  *  * 
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44    --      CCAAPPÍÍTTUULLOO    IIVV  --    AAnnáálliissee  ee  DDiissccuussssããoo  
  

TTééccnniiccaass  ddee  AAnnáálliissee  QQuuaalliittaattiivvaa  
  

AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  GGrruuppoo  FFooccaall    

AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  FFóórruumm  VViirrttuuaall    

AAnnáálliissee  CCoommppaarraattiivvaa  eennttrree  GGrruuppoo  FFooccaall  ee  FFóórruumm  VViirrttuuaall  

AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  

AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  SSeemmiinnáárriioo  WWeebbccuurrrrííccuulloo  

NNaarrrraattiivvaa  EEccoossssiissttêêmmiiccaa  
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44..      AAnnáálliissee  ee  DDiissccuussssããoo  

Neste capítulo, adentraremos a na análise e discussão dos dados obtidos e 

em seguida apresentamos os resultados.  

Tomamos Piaget como referência nesta pesquisa e nos inspiramos no modo 

como Piaget desenvolvia seus experimentos. Com isso queremos dizer que o 

grupo de pesquisadores que trabalhava com Piaget fazia entrevistas individuais, 

mas a determinação dos níveis de desenvolvimento era o universal, pois ele 

trabalhava considerando o ‘sujeito epistêmico’. O ‘Sujeito Epistêmico’, como vimos 

no Capitulo I deste trabalho, expressava quatro formas possíveis e correlacionadas 

de um mesmo e único sujeito, ou seja, representava a síntese de todos os sujeitos 

de Piaget. Tal forma de proceder nos levou ao Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

como técnica de análise de dados nesta pesquisa. 

Dessa forma, usamos uma lógica semelhante para os dados e para os DSC 

gerados pelo software Qualiquantisoft. As questões levantadas e os fatos 

evidenciados foram considerados válidos para todo o grupo de professores, até 

quando uma fala, mesmo que individual, representou um problema geral vivenciado 

pelo conjunto de professores durante a formação, e teve anuência dos presentes 

durante o Grupo Focal ou Fórum. Porém, as expressões de silêncio foram 

analisadas uma única vez, pois tiveram a mesma conotação nas recorrências, 

assim como as atitudes dos estagiários, de adesão ao grupo docente.  

Ressaltamos, igualmente, que tendo em vista o melhor recorte do objeto 

pesquisado, analisamos as respostas consideradas cabíveis tanto para as 

entrevistas do Grupo Focal quanto para as falas aos questionamentos no Fórum 

Virtual. Com isso queremos dizer que para darmos pertinência ao Grupo Focal, nos 

ativemos às razões citadas por Gatti (2005) e Gatti (apud Pereira, 2012), que, 

consequentemente, levarão ao descarte das falas individuais sem repercussão no 

contexto da discussão. Medida igual, adotamos para o Fórum Virtual. Em outras 

palavras, somente analisamos os discursos individuais quando eles apresentavam 

dados relevantes e contributivos ao nosso objeto de estudo.  Esclarecemos 

também que as falas dos professores foram mantidas originalmente, sem 

correções de ortografia e gramática. 
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Então, no espírito da linha de Piaget, podemos nesta análise nos reportar a 

um único sujeito que trará uma contribuição significativa sobre a experiência de 

formação, ou ainda, a um único professor que desenvolveu determinada tarefa que 

os demais não conseguiram realizar. A porcentagem na distribuição dos dados não 

terá o significado comumente adotado nas pesquisas porque o nosso nexo estará 

para o modo de Piaget trabalhar.  Portanto, adotando a coerência e o espírito da 

teoria piagetiana, olhamos a distribuição dos dados levando em conta o que eles 

poderão nos ensinar a respeito da tomada de consciência e da experiência de 

formação. Assim, ainda que um único sujeito tenha conseguido tomar consciência, 

ou tenha dito algo relevante sobre a formação, ele nos trará contribuições 

interessantes no sentido daquilo que poderá nos ensinar, seja pelo que ele fez ou 

pelo modo como agiu e pensou. As razões para isso são, em poucas palavras, que 

para nós, pesquisadores e formadores, importa conhecer como se dá a tomada de 

consciência, e, ao mesmo tempo, vale entender como melhorar a prática de 

formação a partir do que disseram os professores. 

Em suma, interessa-nos, enquanto pesquisadores e formadores, descobrir e 

aprender qual foi o caminho trilhado para a tomada de consciência e 

conscientização, o que foi feito de diferente pelo grupo, nas situações de bom 

resultado ou de fracasso. Esse será, portanto, o princípio racional que prevalecerá 

na análise e discussão. Para finalizar, procedemos à análise comparativa entre os 

DSC e as categorias emergentes do Grupo Focal e do Fórum Virtual, destacando 

os aspectos mais permanentes e predominantes revelados nas categorias. Com o 

respaldo das categorias olhamos, em conclusão, as participações nos eventos 

“Encontro das Escolas” e “Seminário WebCurrículo”. 

                                                  *  *  *   
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44..11  AAnnáálliissee  ddooss  DDaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  GGrruuppoo  FFooccaall  ddoo  Centro de 
Educação Municipal Profª Neyde Tonanni Marão  

Apresentaremos na sequência os discursos dos professores para os 

questionamentos feitos no Grupo Focal, seguidos da nossa interpretação.  Ao 

final do questionamento, explicaremos os dados quantitativos gerados pelo 

Qualiquantisoft para aquela questão específica.  

44..11..11  DDiissccuurrssooss  oobbttiiddooss  ppeelloo  GGrruuppoo  FFooccaall  
Questão 1: Explique como a interface gráfica do Linux foi se organizando na sua 
mente, passou a ter significado para você e se transformou numa ação trivial. 

 
Quadro 13 – Categorias emergentes para a pergunta 1 

Categoria  da  Ideia  Central   
  
  

  
  
  
  
  

  
  

Categoria da Ancoragem 

A Importância do conhecimento prático inicial A Relações interativas 

B Fazer analogias B Adaptação 

C Aspectos favoráveis ao conhecimento da 
ferramenta digital 

C Aprender fazendo 

D Desafios da gestão  D Coordenação sincrônica 

E Limitações de acessibilidade para crianças com 
necessidades especiais 

E Potencialidades e Limitações 

F Importância do trabalho colaborativo e 
interdisciplinar 

F Mudança de posição/novo 
paradigma 

G Apatia, protesto, indiferença     G Falta de mobilização 

H Descrença na formação     

I Não pertencimento ao grupo     

  

  GGrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  sseelleecciioonnaaddooss  ppeelloo  pprroojjeettoo  CCNNPPqq  ((22001122))    ddoo  CCEEMM  PPrrooffªª  
NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo:: [Profª a]1, [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]  
   

Categoria A - Importância do conhecimento prático inicial  
[Profª1m]: No começo foi meio complicado essa parte de entrar, conhecer, ir nas 
temáticas, assim. O modelo dele é interativo. Se você já vai entrando, já vai lendo e tendo 
as explicações. Então eu achei assim de fundamental importância eu conhecer todas as 
temáticas. [...] Se você não tiver esse primeiro contato, esse primeiro conhecimento, o 
projeto não flui.  
 
[Suporte m]: Bom, eu também faço curso de técnico de informática e a gente vai estudar 
o Linux... [...]. Ele é muito bom. Mas é muito difícil... [...] alunos. Vamos dizer assim, não é 
a mesma coisa. Eles não conseguem entender algumas palavras, que [...] É muito difícil 
para eles e até para os professores que não conseguem identificar onde está a 
localização [...]. 
 

                                                   
1   [[PPrrooffªª  aa]]  – não esteve presente no Grupo Focal por motivos de Licença Saúde à época. 
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O conteúdo deste DSC indica que o conhecimento prático inicial tem significação 
importante para ‘o fazer e o compreender’, pois “[...] a primeira forma de conhecer teria 
sido, de certo modo, o fazer [...]” (Essertier, apud Piaget, 1978, p.9). Especialmente no 
computador, quanto mais e melhor compreensão se tem do sistema, melhor proveito se faz 
dele! Ou seja, a relação de interação com o computador está determinada pela 
compreensão que se tem do seu sistema. Então o aproveitamento das potencialidades do 
equipamento depende da compreensão que o usuário tem do sistema operacional e do 
equipamento. Por outras palavras, faz melhor aproveitamento quem tem melhor domínio do 
objeto. Eis então, na devida proporção, a relação entre fazer e compreender. Esse discurso 
mostra que, de fato o projeto não fluirá se o professor não tiver consciência de 
primeiramente conhecer o equipamento, engajar-se na exploração do sistema operacional. 
Nessa primeira fase da formação, de conhecimento desse sistema, em primeiro plano, é 
necessário tomar consciência dos problemas e implicações de lidar com algo novo, 
revendo as formas pessoais de se relacionar com os desafios da novidade. Do ponto de 
vista desta tese, tomar a iniciativa de estudar, de reconhecer a necessidade desse 
‘primeiro conhecimento’, de enfrentar as dificuldades como aponta o discurso é um 
progresso. As complicações iniciais relatadas são para a função cognitiva o desafio de lidar 
com o desconhecido, e de organizar as partes em forma de conhecimento. 
 
Categoria B - Fazer analogias  
[Profª2m:] Assim que começou o projeto a dificuldade maior, foi em relacionar os nomes 
‘né’! Relacioná-los com o Windows, [...] e depois vai fazendo essa associação Windows. 
Ah! Isso na interface já é outra janela, é outro nome. A maior dificuldade foi isso... Essa 
‘né’? Mas assim, como já vai fazer dois anos que a gente vem trabalhando com isso, 
começou a facilitar. Mas ainda tem que parar pensar para a gente fazer. Não é uma coisa 
automática ainda não! 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:   

No começo foi meio complicado essa parte de entrar, conhecer, ir nas temáticas, assim. O modelo 
dele é interativo. Bom, mas eu também faço curso de técnico de informática e a gente vai estudar o 
Linux... [...]. Ele é muito bom. Mas é muito difícil... [...] alunos. Vamos dizer assim, não é a mesma 
coisa. Se você já vai entrando, já vai lendo e tendo as explicações. Então eu achei assim de 
fundamental importância eu conhecer todas as temáticas porque eu não conhecia esse novo sistema, 
para mim era uma coisa nova. No entanto, no início eu falei assim, nossa, eu não quero. Eu prefiro o 
outro! O outro sistema do que esse... Eu acho assim, é de fundamental importância você conhecer 
isso porque a programação do laptop é essa! Se você não tiver esse primeiro contato, esse primeiro 
conhecimento, o projeto não flui. Porque eles não conseguem entender algumas palavras, que [...], 
por exemplo, para mudar a letra, o tamanho da fonte [...]. É muito difícil para eles e até para os 
professores que não conseguem identificar onde está a localização, para aumentar, ou para mudar 
de cor mesmo, dá um trabalho muito grande, por as vírgulas, os acentos, são coisas assim, pequenas 
coisas, mas para eles são muito difíceis. Para eles, em sala de aula, em dificuldade de encontrar 
alguma coisinha, ou mesmo aplicativos, tem muitos probleminhas legais, mas que estão escondidas 
mesmo e até achar, eles ficam perdidos! Sempre fazem as mesmas coisas, porque não tem como, eles 
não conseguem encontrar esses aplicativos, que são muito interessantes. Mas, assim o conteúdo ele é 
excelente, mas a dificuldade mesmo é a localização... E trabalhar ‘né’,... Esses probleminhas, que 
são difíceis. Eles são meio difíceis de localizar! 
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O DSC mostra que estabelecer analogias, associar, é uma forma de conhecimento, e 
assim sendo, demanda construção. Conhecimento de perceber relações entre os objetos. 
Na própria ação nasce a noção de causa que progressivamente é transformada em função 
do grau de conceituação. A passagem do inconsciente ao consciente exige reconstruções. 
Foi a partir das semelhanças existentes entre a realidade e os modos de ser da evolução 
lógica, que Piaget percebeu mais claramente a construção do mundo objetivo. Em suma, 
aprende-se fazendo. Por isso, a analogia entre um sistema operacional e outro não é uma 
ação automática. Compreender o que é diferente, entender no que consiste a diferença e 
no que ela pode se tornar  requer pensar de modo interdependente. Pensar de uma nova 
maneira trata-se de uma adaptação.  Integrar novos elementos aos esquemas mentais já 
existentes e estabelecer analogias é adaptar-se às novas situações e encontrar sentido no 
processo de diferenciação das coisas. Do ponto de vista do desenvolvimento piagetiano, 
atribuir analogia aos objetos é um progresso, que pode se desdobrar em tomada de 
consciência. Então enfrentar as dificuldades impostas pelas diferenças entre dois sistemas 
operacionais e estabelecer analogias foi produtivo no sentido do progresso de 
conhecimento obtido. Para o formador é interessante considerar que desenvolver tarefas 
de comparação pode trazer respostas positivas para o curso e auxiliar a construção do 
mundo objetivo.  
 
 PPrrooffeessssoorreess  ppaarrttiicciippaanntteess  ddoo    CCEEMM  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo:: [Profª 3m], [Profª 

4m], [Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 
4t], [Profª 6t ], [Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], 
[Profª f], [Profª g], [Profª h] 

 
Categoria C - Aspectos favoráveis ao conhecimento da ferramenta digital 
[Profª3m:] Eu gostaria de falar assim: apesar de eu ter curso de hardware, conhecer o 
Linux, eu tive muita dificuldade, não no portal que ensina [...] um computador normal, mas 
no laptop para conseguir entender os programas que poderia ser trabalhado com o aluno. 
Eu tive muita dificuldade apesar de ter um conhecimento. Eu achei ele muito complexo, 
difícil, não é tão facilitador assim. Então o professor, aos poucos ele teria que ir 
aprendendo sozinho. 
[Profª4m:] Eu sou iniciante. [...] Eu comecei em abril. Comecei o curso e a trabalhar com 
os alunos. E assim: eu estou sofrendo muito, porque eu carrego o meu computadorzinho 
na bolsa e sempre que eu tenho tempo eu abro ele. Vou descobrindo. A [Profª1:] (período 
manhã) me ajuda muito, [...] me socorre! Porque é muito complicado. Aí agora que eu 
estou pesquisando para eu achar um joguinho que dava certo, que eles gostam. Então 
primeiro eu tenho que estudar em casa, correr lá... [...], para eu poder preparar como eu 
vou trabalhar com eles, porque na realidade eu estou aprendendo junto com eles. [...] eu 
como professora estou apanhando. Para chegar lá, dar uma aula boa para eles gostarem, 
aqui na escola, [...] quando eu tenho um tempinho eu tenho que pegar o computador, tenho 
que saber como funciona, eu tenho que saber para passar para eles. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                                    

Assim que começou o projeto a dificuldade maior, foi em relacionar os nomes ‘né’! Relacioná-los 
com o Windows, [...] e depois vai fazendo essa associação Windows. Ah! Isso na interface já é 
outra janela, é outro nome. A maior dificuldade foi isso... Essa ‘né’? Mas assim, como já vai fazer 
dois anos que a gente vem trabalhando com isso, começou a facilitar. Mas ainda tem que parar 
pensar para a gente fazer. Não é uma coisa automática ainda não! 



161 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

O aspecto exploratório, o estudo, o planejamento e o trabalho colaborativo ajudam a 
conhecer o funcionamento da ferramenta digital para ensinar e aprender com os alunos. 
Algo que o formador tem que trabalhar e desmistificar na formação são as falsas ideias de 
que o computador é um facilitador na sala de aula. Ao contrário, como instrumento de 
ensino e aprendizagem, ele é uma ferramenta problematizadora, portanto, um complicador 
do ponto de vista construtivista. Para a visão construtivista, o sujeito aprende a partir dos 
desafios, dos problemas, das dificuldades que enfrenta. É, consequentemente, explorando, 
estudando, planejando, trabalhando colaborativamente que o professor pode aprender 
fazendo e encarando a tarefa. A ferramenta digital supõe justamente uma nova forma de 
aprender e ensinar interdisciplinar. Tomar consciência da própria insuficiência de recursos 
próprios e buscar ajuda é um passo decisivo nos termos da lei da tomada de consciência, 
uma vez que o sujeito procura dar um estatuto social àquilo que estava restrito à sua 
própria condição. Estar aberto a novos conhecimentos, conceitos, atitudes e experiências 
denota a disposição de sair da posição de solitário e ‘tornar-se’ mais social. A 
transformação da sua ação e pensamento em relação ao seu próprio patrimônio de 
conduta pessoal na busca de mais organização, crítica e harmonia mostra indícios da 
tomada de consciência e conscientização porque ultrapassa a esfera espontânea de 
apreensão da realidade quando o professor entende a necessidade de estudar, de 
preparar o que e como vai trabalhar, e dar uma boa aula. (Freire, 1979, p.15).  Em suma, a 
experiência de formação registra aqui um progresso significativo para o grupo de 
professores nos princípios de tomada de consciência de Piaget, quando começam a se 
conscientizar daquilo que é necessário fazer para usar a tecnologia digital com mais 
sabedoria e responsabilidade. 
 
Categoria D - Desafios da Gestão 
[Profª5m:] Eu praticamente estou zerada. [...] eu tenho assim muito pouco tempo para me 
dedicar. Então eu estou fazendo as minhas atividades com o auxílio das meninas e eu 
estou achando difícil. [...] Agora você está na minha escola e está ajeitadinha, mas estava 
um caos. E tudo o que acontece na escola, chega um saco de cimento, chega um prego, 
tudo, chamam a diretora. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

Eu sou iniciante. [...] Eu comecei em abril. Comecei o curso e a trabalhar com os alunos. Eu 
gostaria de falar assim: apesar de eu ter curso de hardware, conhecer o Linux, eu tive muita 
dificuldade, não no portal que ensina [...] um computador normal, mas no laptop para conseguir 
entender os programas que poderia ser trabalhado com o aluno. Eu tive muita dificuldade apesar 
de ter um conhecimento. Eu achei ele muito complexo, difícil, não é tão facilitador assim. Então o 
professor, aos poucos ele teria que ir aprendendo sozinho. E assim: eu estou sofrendo muito, 
porque eu carrego o meu computadorzinho na bolsa e sempre que eu tenho tempo eu abro ele. Vou 
descobrindo. A [Profª1:] (período manhã) me ajuda muito, [...] me socorre! Porque é muito 
complicado. Aí agora que eu estou pesquisando para eu achar um joguinho que dava certo, que 
eles gostam. Então primeiro eu tenho que estudar em casa, correr lá... [...], para eu poder preparar 
como eu vou trabalhar com eles, porque na realidade eu estou aprendendo junto com eles. [...] eu 
como professora estou apanhando. Para chegar lá, dar uma aula boa para eles gostarem, aqui na 
escola, [...] quando eu tenho um tempinho eu tenho que pegar o computador, tenho que saber como 
funciona, eu tenho que saber para passar para eles. 
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O discurso do Gestor indica as dificuldades e desafios da gestão escolar em conciliar espaço 
e tempo. Coordenar sincronicamente espaço e tempo é uma competência e como tal supõe 
como ponto de partida a formulação de um desejo, conforme o modelo dinâmico de 
competência explicitado por Le Boterf (2000; 2003, apud Macedo, 2005a, p.65). Assim, o 
desejo, como algo importante, orientará a ação gestora. Coordenar o tempo para conciliar o 
aspecto administrativo com o aspecto pedagógico é então, algo a aprender e a construir com 
prática reflexiva, tendo em vista o desafio posto no mesmo contínuo com os professores e as 
consequências das próprias ações. Estando no mesmo contínuo, resta tomar consciência de 
que a gestão administrativa trabalha em função da gestão didático-pedagógica, e como tal, 
deve colocá-la em primeiro plano nas prioridades urgentes da escola, visto que este é, de 
fato, o papel da instituição escolar. Além disso, trata-se de dar o exemplo, evidenciando como 
coordenar diferentes tarefas com competência no complexo ambiente escolar. Implica em 
fazer o administrativo e compreender a necessidade do plano pedagógico, trabalhando um, 
sem descuidar do outro, considerando-os interdependentes e complementares. Para Freire, 
“[...] a conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma posição 
falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o 
ato ação – reflexão [...].” (Freire, 1979, p.15). Por outras palavras, não basta que o gestor 
apoie o uso da tecnologia digital: é preciso que ele participe da ação, proponha 
encaminhamentos e participe da formação nos mesmos moldes dos professores, mostrando 
com propriedade o exemplo por meio da sua práxis. Aprende-se com esse discurso, a 
necessidade de mobilizar o gestor para a prática pedagógica, nos moldes da visão 
interdisciplinar, sem apartar o aspecto pedagógico do administrativo, buscando respostas no 
contexto e soluções conjuntas com professores, setores da escola e comunidade escolar. 
 
Categoria E - Limitações de acessibilidade para crianças com necessidades especiais 
[Profª6m:] Eu trabalho [...] com serviço educacional especializado. Eu estou mais ou menos 
"no mesmo pé" da professora [...] e por fatores externos, por final de pós-graduação e tudo o 
mais, eu não consegui dar andamento no curso. [...] Mas, como eu vejo os trabalhos das 
meninas e tudo o mais, e por o meu trabalho ser diferenciado na sala de [...], o que eu 
percebo é assim, [...] precisaria assim, que esse computadorzinho fosse um pouquinho maior 
para eles, que tivesse assim uma certa adaptação. [...]. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

Eu praticamente estou zerada. [...] eu tenho assim muito pouco tempo para me dedicar. Então eu estou 
fazendo as minhas atividades com o auxílio das meninas e eu estou achando difícil. [...] Agora você está 
na minha escola e está ajeitadinha, mas estava um caos. E tudo o que acontece na escola, chega um 
saco de cimento, chega um prego, tudo, chamam a diretora [...]. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

Eu trabalho com serviço educacional especializado. Eu estou mais ou menos "no mesmo pé" da 
professora [...] e por fatores externos, por final de pós-graduação e tudo o mais, eu não consegui dar 
andamento no curso. [...] Mas, como eu vejo os trabalhos das meninas e tudo o mais, e por o meu 
trabalho ser diferenciado na sala de [...], o que eu percebo é assim, [...] precisaria assim, que esse 
computadorzinho fosse um pouquinho maior para eles, que tivesse assim uma certa adaptação. [...] 
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O discurso revela que o professor não foi mobilizado para a formação. Cabe ao formador 
inspirar o sujeito para a ação, sondando, descobrindo e movimentando fatores internos que 
determinam a realização da ação e da conduta individual, convencendo-o da importância e do 
valor desse conhecimento para a vida. Considerando a observação de inadequação feita a 
respeito do laptop, destacamos essa fala permanente em diversos momentos pontuais da 
formação. As dimensões do laptop dificultam tirar foto, tornam o teclado inadequado para o 
manuseio pelas mãos das crianças maiores e dos professores, prejudicam a leitura na tela, 
etc. Ao mesmo tempo em que o laptop tem potencialidades de aplicativos, tem limitações do 
tamanho, embaraçam o manejo do aluno e do professor, descarregam muito rapidamente, 
consistindo em desfavoráveis ao convencimento de uso pelo professor. Então, o curso de 
formação docente tem que mobilizar o professor para duas frentes que se completam e que 
são interdependentes. Uma, para fazer bom aproveitamento prático do laptop, conhecendo as 
potencialidades e as limitações da tecnologia, considerando que ele tem esse formato simples 
por razões políticas e econômicas, isto é, o equipamento teve que ser mais simples por 
razões políticas e econômicas, mas, no entanto, é uma máquina com potencialidades para 
quem souber tirar proveito delas.  Outra, para convencer o professor a participar da formação e 
aprender coisas novas. Então, para ações futuras, seria pertinente sugerir um modelo de 
computador com características mais próximas das apontadas pelos docentes, especialmente, em 
se tratando de alunos com necessidades especiais. Da mesma forma, seria pertinente destacar que 
o aproveitamento do equipamento, mesmo sendo simples, é diretamente proporcional ao nível de 
apropriação tecnológica do sujeito, motivo pelo qual exige estudo, exploração, dedicação, 
aprendizado e tudo o mais que o curso de formação prevê.   
 
Categoria F - Importância do trabalho colaborativo e interdisciplinar 
[Profª7m:] Eu preciso de ajuda em tudo [...] e esperar as professoras que mexem nas atividades e 
os alunos também em sala de aula [...] que eu estou com o segundo ano e eu fico assim, e tem 
tanta atividade e conteúdo para dar que às vezes eu me perco. Então eu me perco, eu não sei se 
eu dou com o laptop, se eu não dou [...] eu fico assim mais no segundo plano ‘né’, [...] eu tenho que 
alfabetizar, eu tenho muitos conteúdos, eu tenho que dar a minha apostila [...]. 

O conteúdo  deste DSC revela que as questões que permeiam o contexto didático-
pedagógico escolar  são complexas,  envolvem  diferentes  tipos  de  desafios,  inseguranças, 
perturbações e conflitos. Piaget  cita  que  a tomada  de  consciência  é  um “[...] processo 
bem  mais  complexo  que  uma  simples  percepção  interior” [ou] “iluminação” (Piaget, 
1977b, p.11; p.201).  A   construção   da   tomada   de   consciência   mediante   a  
intervenção   de   atividades   especiais   do  formador  tem  que  ir  além  da  apresentação  
do  sistema operacional e recursos do  laptop:  ela   consiste   em   tornar   a   experiência   de   
formação   em  uma   prática  reflexiva  e   de  sentido  nesse  contexto  complexo.  Isso  quer  
dizer  que  o  formador,  tem   que  trabalhar  uma   ação  concreta  para formar e organizar no  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria F:                                              

Eu preciso de ajuda em tudo [...] e esperar as professoras que mexem nas atividades e os alunos também 
em sala de aula [...] que eu estou com o segundo ano e eu fico assim, e tem tanta atividade e conteúdo 
para dar que às vezes eu me perco. Então eu me perco, eu não sei se eu dou com o laptop, se eu não dou 
[...] eu fico assim mais no segundo plano ‘né’, [...] eu tenho que alfabetizar, eu tenho muitos conteúdos, 
eu tenho que dar a minha apostila, [...]. 
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pensamento do sujeito um objetivo em face dessa ação e construção do real, e, por conseguinte, 
viabilizar significação psicológica e epistemológica. O caminho lógico para vencer os desafios, 
inseguranças, perturbações e conflitos é o do trabalho interdisciplinar e colaborativo “[...] dada 
a sua fecundidade para a solução de problemas [...]” (Piaget, apud Macedo, 1994, p. 4).  
Reconhecer as próprias insuficiências para lidar com a tecnologia digital e solicitar ajuda são 
indícios de progresso. Progresso no sentido de sair da posição solitária e se dispor a 
aprender numa relação colaborativa e de abertura para o outro. E assumir os desafios 
impostos pela reflexão e  prática é um bom começo para pensar as perspectivas das 
situações-problema, para conjecturar sobre os obstáculos à frente, para ponderar os desafios 
a superar, para analisar o contexto, etc., que contribuem à descoberta de si próprio como 
sujeito da sua história. (Freire, 1987).   
 
Categoria G - Apatia, protesto, indiferença. 
[Profª 1t], [Profª 2t], [Profª 3t], [Profª 4t], [Profª 5t], [Profª 6t], [Profª 7t], [Profª 8t]:]  
[Suporte t:] [silêncio] 

O conteúdo deste DSC não expresso por palavras é revelador no sentido de que ele exprime 
uma atitude, uma posição de não participar. Mexendo com aspectos subjetivos estamos 
mobilizando sentimentos e emoções, considerando que não raciocinamos sem emoções e 
que há sempre uma emoção relacionada com o conhecimento. Sabendo disso, é necessário 
que o formador refaça o foco trazendo de volta o assunto em pauta. Principalmente na 
educação evocam-se muitas emoções de todos os tipos e valores que as pessoas já têm 
subjacentes em relação principalmente às questões das dificuldades, das perturbações, das 
inseguranças, dos medos, etc que se embrenham no contexto escolar nos dias de hoje. Tudo isso 
vem à tona porque envolve a educação, as emoções, a escola, a pessoa, a família, embora haja 
uma questão em foco.  Mobilizando  todos  os pensamentos,  situações  e experiências  vividas, 
boas  e más,  emergem as  emoções do  grupo  na  dinâmica  do Grupo Focal, em forma de 
silêncio, como  se o formador  tivesse  que  enfrentar  a desaprovação  dos encaminhamentos 
dados no curso de  formação. Então,  taticamente silencioso, o grupo de professores manifestou 
sua recusa em falar, como sinal de protesto, com tom de indiferença, entreolhando-se. De acordo 
com Freire, “[...] precisamos aprender a compreender a significação de um silêncio, ou de um 
sorriso ou de uma retirada da sala. O tom menos cortês com que foi feita uma pergunta. Afinal, o 
espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito" e 
“reescrito”.[...]” (Freire, 1996, p. 97). Para esta pesquisadora, enquanto formadora, o silêncio foi uma 
demonstração de desinteresse e descontentamento com a proposta do curso de formação. Foi 
também, uma demonstração de insuficiência de mobilização inicial para participar da dinâmica. 
 
Categoria H - Descrença na formação 
[Profª 8t]: Oh! Essa sua... Me desculpe! Oh!  
[Profª 9t]: Essa sua fala, a gente assim, nós estamos fazendo esse curso há dois anos. Essa 
sua fala, me parece um pouco sem credibilidade, porque até agora não vimos nada dessa 
parceria acontecendo, entendeu? Então a gente agora [...]. Eu quero isso, eu quero aquilo [...] 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria G e Categoria I:                                              

[silêncio] 
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Faz dois anos que a [...] gente está sem certificado desde aquela época. [...].A nossa parceria foi 
muito pouca. 

O DSC em questão revela a descrença com a formação. Um curso de formação tem que 
atentar às promessas feitas no início. Essa é uma reivindicação pertinente, pois existe uma 
expectativa de recebimento da certificação1 para fins de classificação na escolha de aulas, 
evolução funcional e ganhos salariais. Então a formação, para além do conhecimento, 
também gira em torno dessas questões de reais valores para os professores e precisam ser 
cumpridas à risca quanto aos prazos de emissão de certificados depois de concluídas as 
exigências para tal. Outro fato apontado é a questão da parceria. Professores que nunca 
utilizaram uma tecnologia digital no fazer didático, querem e precisam de um 
acompanhamento mais intensivo. Por estar distante de São Paulo, a equipe de professores 
vivenciou praticamente a formação no meio virtual com o suporte dos formadores à época. 
Constatamos pelas visitas que fizemos ao ambiente virtual Fórum 2011, que todo o pessoal 
iniciou o curso de formação com bastante entusiasmo, manteve-se participativo e 
socializador das dificuldades e ganhos no processo. Mas pelas dificuldades que encontraram 
no fazer didático pedagógico, julgam que o acompanhamento não foi suficiente, dão a entender 
que se sentiram desamparados durante a formação. Entendemos que o propósito da formação 
virtual era tornar o professor mais construtivista, ou seja, o objetivo era favorecer um caminho de 
organização, de classificação e de relação de conhecimento e raciocínio interdisciplinar com o 
laptop, o que requer ver as coisas de um novo modo, mudar de atitude e se abrir para novas 
experiências de ensinar e aprender interagindo com situações-problema. Inferimos que tal 
perspectiva não teve o acolhimento de alguns professores mais resistentes a mudanças. Na visão 
construtivista, o conhecimento vem de sucessivos fracassos e êxitos no processo. Da mesma 
forma, a tomada de consciência é desencadeada a partir dessas razões funcionais de fracassos e 
êxitos, pois os objetivos da ação combinados com o resultado obtido levam à ação refletida e à 
consciência dos problemas.  Especialmente, o que aprendemos com este DSC é que tais fatos 
devem ser bem colocados no início do curso de formação. Por outras palavras, o devir dos 
conhecimentos é resultado dos desequilíbrios e reequilíbrios provocados nas situações-problema 
vivenciadas na formação. Explicadas as condições e as exigências do curso, concomitantemente, 
adequadas mobilizações devem ser planejadas e associadas para o sujeito suportar e se manter 
firme na consecução dos objetivos e dos desafios à frente. A mobilização nesse caso tem o 
caráter da implicação significante do compreender, como um atributo de maior amplitude na 
atividade intelectual, que estabelece conexão entre as significações para além dos fins práticos e 
utilitários da ação, como um elemento novo e notável: inspiração para a ação.  
 

                                                   
1   O certificado de conclusão de formação, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo – SEE-SP, tem validade para 

evolução funcional na carreira docente e é expedido mediante comprovação de frequência e relatórios elaborados pela equipe de formação.  
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria H:                                              

Oh! Essa sua . ... [...] Me desculpe! Essa sua fala, a gente assim, nós estamos fazendo esse curso há 
dois anos. Essa sua fala, me parece um pouco sem credibilidade, porque até agora não vimos nada 
dessa parceria acontecendo, entendeu? Então a gente agora [...]. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu 
quero isso. Faz dois anos que a  [...] gente está sem certificado desde aquela época. [...] Nós estamos 
sem norte, nós não sabemos para que lado vamos para nos direcionar. Então, assim, eu me sinto dessa 
forma a respeito disso. 
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DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  11  

No Quadro 14 seguinte, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas epistemológicas e 
as possibilidades de complementaridade. 

Quadro 14 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 1 

 

Podemos identificar que 38,89% dos professores entrevistados mostraram-se contra os 
encaminhamentos definidos para o processo de formação com relação ao sistema 
operacional adotado Linux. Tal ideia foi reforçada com a manifestação imediatamente após 
de 11,11% de professores que se posicionaram descrentes com a formação e pelas falas de 
lidar com esse sistema. Ressaltamos, no entanto, que o total dessa porcentagem veio 
apenas do grupo de professores do período da tarde, reduto de resistência na escola, em 
total contraste com o período da manhã, em que todos participaram, falaram das 
dificuldades, mas encontraram modos de passar pela situação que julgavam difícil. Embora 
os docentes da manhã tenham expressado suas dificuldades para lidar com o sistema 
operacional vigente no laptop, 11,11% entenderam a importância do uso prático inicial da 
ferramenta para fazer um melhor aproveitamento pedagógico da tecnologia com os alunos; 
outros 11,11% descobriram aspectos favoráveis ao uso e enfrentamento dos problemas com 
o laptop, como as soluções colaborativas entre os pares e os próprios alunos, e também a 
dedicação aos estudos propostos na formação. Os conceitos subjacentes ao discurso na 
questão 1 estavam ancorados em algumas concepções base no Projeto UCA, tais como: o 
valor das relações interativas, da adaptação e da oportunidade de aprender fazendo; a 
vivência da coordenação sincrônica em diferentes aspectos do ensino e da aprendizagem e 
a mudança de posição para um novo paradigma; a observação das potencialidades e 
limitações do laptop; a falta de mobilização para se colocar com interesse no curso. Fazendo 
uma analogia com a nossa introdução “Cio da Terra”, o  solo é  fértil  de  sementes que vingam na 
propícia estação, assim  como  a nossa mente  é rica em ideias que  são semeadas nas 
interações e nos diálogos. Nesse sentido, podemos conjecturar que os 11% que entenderam a 
importância do uso prático inicial poderão disseminar essa ideia no devido tempo aos 38%  
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contrários ao Linux, e assim, procederem como os outros 11% que descobriram aspectos 
favoráveis de uso e adotarem novas atitudes.   

QQuueessttããoo  22:: Fale da apropriação das ferramentas 'Fórum' e 'Blog’ para o seu fazer 
didático e para o seu aperfeiçoamento profissional 

 
Quadro 15 – Categorias emergentes para a pergunta 2 

Categoria da Ideia Central   
  
  

  
  
  
  

  
  
  

Categoria da Ancoragem 

A Apropriação tecnológica A Tomada de consciência e 
conscientização 

B Interação e mediação B Trabalho interdisciplinar 

C Contribuições do projeto UCA C Trabalho colaborativo 

D Compartilhamento de experiência e conhecimento D Fazer e Compreender 

E Mudança de posição E Saber fazer 

F Motivos de evasão F Falta de mobilização 

G Resistência à mudança G Falta de competência relacional 

H Discordância da proposta de formação   

I Necessidade de conteúdos procedimentais / 
Insuficiência de recursos próprios 

  

J Apatia, protesto, indiferença.   

K Aderência à atitude do grupo   

L Necessidades da gestão administrativa   

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 
Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t] ·. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Apropriação Tecnológica 
[Profª1m:] - Até então eu não possuía blog. ... [...]. Eu não tinha blog, mas, eu pesquisava, 
em todos os blogs já existentes. Eu já conhecia outros blogs, só que eu [...] não tinha um 
blog. Aí, [...] veio essa proposta de construir um blog e eu comecei a postar as coisas no 
blog, não só coisas do projeto UCA, mas assim, a minha parte didática, da minha pesquisa, 
da pós, sai alguma coisa que eu acho interessante eu coloco no blog. Então [...] tem coisas 
lá que não é do projeto UCA. Então, a [prof...] falou assim: como você fez o primeiro 
projeto? Eu falei assim: Olha! Está em casa! Ah! Está no blog! Vamos entrar no blog que ele 
está lá! Eu postei lá. Aí, ontem mesmo a gente pegou, entrou no blog e viu o que a gente 
tinha. Então, tanto para mim, quanto para meus colegas, dá para ser acessível, dá para 
acessar em qualquer lugar o blog, e assim, através disso eu construí [...] outra imagem, do 
que era postar uma coisa na Internet [...] Os cuidados que a gente ter para postar alguma 
coisa, que antes eu não tinha! 
[Profª3m:] A professora [*-*], mudou muito depois que fez o blog [...] porque o blog que ela 
tinha montado foi “haqueado” [...] A preocupação dela agora é bem maior com o laptop! Ela 
se preocupa em saber para poder passar! 
[Profª2m:] Exatamente! Quando a [*-*] fala que eu ajudei, eu até assustei. Porque quem fez 
o blog, eu [...] fiquei assustadíssima, com medo, foi [*-*] que estava aqui na informática, ele 
que fez o meu blog na época ‘né’ [...]. Eu falei: gente como é que mexe nisso? Como que 
trabalha, como é que posta? Aí, é um ajudando o outro aqui! Aí a [*-*] me ensinou a postar, 
o [*-*] me ensinou a colocar vídeo, e aí eu tomei gosto![...] 
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A apropriação tecnológica digital trouxe outras perspectivas para o fazer didático-pedagógico 
além do aperfeiçoamento profissional do professor. Abrir-se para novos desafios, desenvolver 
um trabalho interdisciplinar, ampliar o leque de possibilidades pedagógicas é um avanço, é 
um verdadeiro progresso, se considerarmos que, o blog passou a ser um canal de trocas 
colaborativas, de trabalho reflexivo, um novo paradigma de ensinar e aprender. O fator 
responsabilidade com a tarefa educativa é fruto da tomada de consciência e conscientização. 
Postando diferentes temas no blog o professor coloca em evidência a dimensão 
compreensiva e explicativa do seu fazer didático, dá caráter social à sua prática e, sobretudo, 
busca externamente boas respostas para o conhecimento que foi interiorizado na formação. 
Dar significado e adequação mental ao blog é uma adaptação inteligente, produto da 
interiorização e exteriorização que Piaget explica.  Assim, a tomada de consciência da ação 
interiorizada “[...] leva, no plano da ação refletida, a uma consciência dos problemas a 
resolver e daí à consciência dos meios [...]” (Piaget, 1977b, p.200). Destacamos como 
aprendizado que a metodologia e a abordagem do curso de formação UCA PUC-SP 
possibilitaram que a “invenção”, última etapa das acomodações progressivas (Munari, 2010, 
p. 43; 44), atingisse o ponto antes. Isso quer dizer que aprender fazendo, refletindo, e, 
concomitantemente, expressando aquilo que está sendo feito, via Fórum, no ambiente virtual, 
dá uma resposta diferente ao desenvolvimento cognitivo, pois, prática e reflexão como 
aspectos indissociáveis e complementares do conhecimento ampliam o raciocínio 
interdisciplinar e abrem diálogo entre o modelo científico e o exemplo prático. Nesse caso, ir 
para a ação e simultaneamente relatar o que está sendo feito nessa ação, mediante a 
intervenção do formador, do colega, do ambiente digital, acelera e antecipa a criação em 
pensamento, visto que “[...] o indivíduo tem necessidade de compreender o processo, de 
construir em pensamento [...]” (Piaget; 1978; p.179).  
 
CCaatteeggoorriiaa  EE  - Mudança de posição 
[Profª1m:] Criar um blog, todo o mundo criou. Eu criei o meu no final de 2010. E aí o que a 
aconteceu: a gente não postou nada. [...] Pensei: Já que eu criei, vou começar a postar [...] Porque  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Até então eu não possuía blog. ... [...]. Eu não tinha blog, mas, eu pesquisava, em todos os blogs já existentes. 
Eu já conhecia outros blogs, só que eu [...] não tinha um blog. Aí, [...] veio essa proposta de construir um 
blog e eu comecei a postar as coisas no blog, não só coisas do projeto UCA, mas assim, a minha parte 
didática, da minha pesquisa, da pós, sai alguma coisa que eu acho interessante eu coloco no blog. Então [...] 
tem coisas lá que não é do projeto UCA. Então, a [prof...] falou assim: como você fez o primeiro projeto? Eu 
falei assim: Olha! Está em casa! Ah! Está no blog! Vamos entrar no blog que ele está lá! Eu postei lá. Aí, 
ontem mesmo a gente pegou, entrou no blog e viu o que a gente tinha. Então, tanto para mim, quanto para 
meus colegas, dá para ser acessível, dá para acessar em qualquer lugar o blog, e assim, através disso eu 
construí [...] outra imagem, do que era postar uma coisa na Internet [...] Os cuidados que a gente ter para 
postar alguma coisa, que antes eu não tinha! A professora [*-*] mudou muito depois que fez o blog [...] 
porque o blog que ela tinha montado foi “haqueado” [...] A preocupação dela agora é bem maior com o 
laptop! Ela se preocupa em saber para poder passar! Então, quando a [*-*] fala que eu ajudei, eu até 
assustei. Porque quem fez o blog, eu [...] fiquei assustadíssima, com medo, foi [*-*] que estava aqui na 
informática, ele que fez o meu blog na época ‘né’ [...]. Eu falei: gente como é que mexe nisso? Como que 
trabalha, como é que posta? Aí, é um ajudando o outro aqui! Aí a [*-*] me ensinou a postar, o [*-*] me 
ensinou a colocar vídeo, e aí eu tomei gosto![...] 
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eu não tinha esse hábito e eu acho que a maioria aqui não tinha. A partir de começar a postar, e um 
vê o do outro, ver o comentário do outro, e aí o pessoal falou: começa a postar coisa lá! 

Todos criaram o blog, mas ninguém postou qualquer tipo de informação, pois não havia 
essa rotina disseminada na prática pedagógica entre os professores, revela o DSC. A partir 
da iniciativa de uma única pessoa, da interação, do diálogo, do raciocínio interdisciplinar, 
uma nova conduta coletiva entrou em vigor. 
 
CCaatteeggoorriiaa  BB  - Interação e Mediação 
[Profª2m:] Em relação à formação, esse é depois de muitos grupos, aquele que começou a 
acompanhar a nossa formação, [...] está sendo o primeiro grupo que realmente está 
acontecendo essa interação [...] Agora a gente sabe a conversa de todo o mundo! Isso é 
ruim?  Não, porque a gente se localiza! O blog, eu achei assim, uma ferramenta 
maravilhosa, ‘né’! Porque, os meus alunos, eles acompanham e [...] mostram em casa o que 
está sendo feito na sala de aula [...].  

Este discurso destaca a importância da interação e da mediação compartilhada como 
diferencial na formação. Diz o DSC: “A gente se localiza”. Localizar segundo o dicionário 
Aurélio (2010, p.472), é determinar o local, é inteirar-se do paradeiro, é situar no tempo e no 
espaço. É enfim, determinar o lugar ou ponto referido a um fato, entre outras definições. Ora, 
essa é uma competência digna de valor na relação de conhecimento com o computador, pois, 
nesse caso, localizar significa organizar o referente interno, ou seja, significa compreender a 
relação de um ponto ou fato com as próprias questões. Representa fazer parte do mesmo 
contínuo e implica estar sob as mesmas responsabilidades, as mesmas dificuldades, as 
mesmas descobertas. Então, aquilo que vale para um, vale para o outro, e nessa dinâmica 
aprende-se. Localizar com o sentido de situar no espaço e no tempo é ter consciência da 
interdependência e complementaridade das questões práticas e abstratas que demandam 
tempo de duração tanto quanto espaço de organização. Nesse sentido, localizar é situar o 
sujeito no contexto, relendo a prática e aumentando a capacidade perceptiva daquilo que se 
faz automaticamente, como sugere Freire narrando a sua própria experiência de releitura da 
prática: “[...] os "textos", as “palavras” as “letras” daquele contexto - em cuja percepção me 
experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber - se 
encarnavam  numa  série  de  coisas  [...] cuja  compreensão  eu ia apreendendo [...]”.  
(Freire, 2006b, p. 12; 13). Destacamos  também  neste  DSC  o  novo  estilo  de  publicar  as  
práticas   pedagógicas   em  blogs,   abrindo   um   canal  de   comunicação  e  interação com   

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

Criar um blog, todo o mundo criou. Eu criei o meu no final de 2010. E aí o que a aconteceu: a gente 
não postou nada. [...] Pensei: Já que eu criei, vou começar a postar [...] Porque eu não tinha esse 
hábito e eu acho que a maioria aqui não tinha. A partir de começar a postar, e um vê o do outro, ver o 
comentário do outro, e aí o pessoal falou: começa a postar coisa lá! 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

Em relação à formação, esse é depois de muitos grupos, aquele que começou a acompanhar a nossa 
formação, [...] está sendo o primeiro grupo que realmente está acontecendo essa interação [...] Agora 
a gente sabe a conversa de todo o mundo! Isso é ruim?  Não, porque a gente se localiza! O blog, eu 
achei assim, uma ferramenta maravilhosa, ‘né’!  Porque, os meus alunos, eles acompanham e 
mostram em casa o que está sendo feito na sala de aula [...]. 
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alunos e comunidade. Diz Freire que o professor “[...] não [deve] poupar a oportunidade para 
testemunhar aos alunos a segurança com que [se] comporta ao discutir um tema, analisar um 
fato, ao expor [sua] posição [...]”. (Freire, 1996, p.135). Do ponto de vista freireano o blog é 
um instrumento digital democrático de conscientização e exercício da posição epistemológica; 
do ponto de vista piagetiano é uma ferramenta digital construtivista de escrita, leitura e 
aprendizagem que vai além dos limites da sala de aula, combinando prática, reflexão e 
interação. Portanto, o blog é a expressão da tomada de consciência e conscientização 
quando revela a essência fenomênica da prática docente e se oferece à crítica. 

 
 [Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 

[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª 2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 
6t], [Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h]. 

CCaatteeggoorriiaa  CC  - Contribuições do projeto UCA 
 [Profª3m:] Eu não sabia nem que existia esse blog. Então eu comecei a pesquisar e 
perguntar para um e para outro... Eu não sabia quem tinha projeto e quem não tinha! Inclusive 
o dia em que eu abri o blog da colega professora [...] Eu vi que ela fez reescrita com as 
crianças sobre o Monteiro Lobato. [...] Fiquei encantada porque aí, é eu pude perceber melhor 
como está sendo trabalhado na sala de aula. 
[Profª4m:] Eu não tenho um blog ainda [...] eu fui ver o blog da professora [*-*]. Eu fiquei 
apaixonada. Porque assim, é muito mais fácil, porque eu sou iniciante, fiquei um tempo 
afastada por licença maternidade [...] Eu quero fazer o meu só que eu preciso de alguém para 
me ensinar. 

Perceber que o blog abre a oportunidade de mostrar ao mundo a ação desenvolvida em sala 
de aula é uma grande contribuição do projeto UCA. O DSC mostra que o blog não era um 
instrumento utilizado na escola nem na prática pedagógica. Por meio do projeto UCA o blog 
foi se disseminando entre os pares, alunos, comunidade. Pensar de um novo modo e 
compreender a diferença entre quem somos e quem poderemos nos tornar é sair do padrão 
comum da conformidade com os demais. É tomar consciência da necessidade de se tornar 
partidário do trabalho diferenciado, interdisciplinar, de aprendizado que a tecnologia digital 
pede. Quando o professor usa o blog consciente da sua ação, dá visibilidade à sua prática e 
revela a expressão dos próprios conhecimentos, especialmente, ele toma consciência do 
valor da sua prática e no poder atrativo do blog ao usá-lo politicamente.   

CCaatteeggoorriiaa  DD  - Compartilhamento de experiência e conhecimento 
[Profª7m:] Eu, [...]. É um material de pesquisa, não posso falar eu não sei. A gente 
compartilha experiência e conhecimento. Então é muito bom isso para mim. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

Eu não sabia nem que existia esse blog. Então eu comecei a pesquisar e perguntar para um e para 
outro... Eu não sabia quem tinha projeto e quem não tinha!  Eu não tenho um blog ainda [...] eu fui 
ver o blog da professora [*-*]. Inclusive o dia em que eu abri o blog da colega professora eu vi que 
ela fez reescrita com as crianças sobre o Monteiro Lobato. [...] Fiquei encantada porque aí, é eu 
pude perceber melhor como está sendo trabalhado na sala de aula. Eu fiquei apaixonada. Porque 
assim, é muito mais fácil, porque eu sou iniciante, fiquei um tempo afastada por licença maternidade 
[...] Eu quero fazer o meu só que eu preciso de alguém para me ensinar.  
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[Profª6m:] O blog é uma ferramenta interativa e facilita muito tanto nas pesquisas como nas 
questões que as meninas colocaram, da disseminação do trabalho. [...] no blog. Não tenho 
[...] que eu sou meio [...] para isso. 
[Suporte m] Bom quem eu mais ajudei foi a Prof.ª [...] que ela tinha muita dificuldade. E a 
pessoa em que eu me inspirei foi a Prof.ª [*-*]. Que assim, como é um blog? Como se faz? 
Porque eu não sabia como postar. Eu estava bem iniciante no meu curso e aí ela me 
mostrou. Eu achei fantástico o trabalho dela! Nossa, quando eu falo do meu projeto UCA 
para os meus colegas de [...]. Eles falam: eu quero voltar para a escola! Porque é muito 
interessante! [...] Todo mundo fala: que diferente! Que legal! [...] eu não ajudei tanto, eu 
aprendi. Eu mais aprendi do que ajudei! Eu achei assim muito interessante! 

Experiências e conhecimentos foram compartilhados via blog. Consultando o material do 
colega, o professor encontra inspiração e exemplos para o seu fazer didático. Isso dá 
satisfação, proporciona interação, traz facilidades, e, sobretudo divulga o trabalho feito entre 
quatro paredes na sala de aula, dando a dimensão social da ação educativa, diz o DSC. Por 
outra parte, o discurso do (a) professor (a) avalia que mais aprendeu do que ensinou nas 
trocas colaborativas interdisciplinares. 
 
CCaatteeggoorriiaass  GG  ee  HH  - Resistência à mudança/ Discordância da proposta de formação 
 [Profª1t] Parece que você está querendo que nos tornemos um pouco técnicos no Linux! 
Na nossa prática a gente não utiliza isso, de forma nenhuma. Pelo menos, até agora não 
usamos, nada do que a gente tem usado, para fazer esse curso! 
[Profª2t] Na questão do blog! É interessante falar que o blog é uma ferramenta muito 
utilizada! Mas é a partir do momento em que a pessoa tem interesse em montar um blog e 
fala assim: não eu quero fazer alguma coisa e quero expor e quero mostrar. Agora, quando 
é uma coisa imposta, que fica meio como obrigação, fica meio sem sentido. Houve até 
comentários que a gente fez o blog, mas que a gente não postava as coisas! Por quê? 
Porque foi uma exigência do UCA, no curso que a gente estava fazendo de montar o blog. 
Mas para a gente não tinha fundamento nenhum montar o blog porque a gente não tinha nenhum 
interesse de montar blog. Então, acho que é por isso que muitas vezes os blogs estão sem [...], 
sem nenhuma postagem. E está parado! Por quê? Porque não tem função da gente montar o 
blog! Não é uma vontade nossa, foi imposta! Então, perde o sentido! [...] 
[Profª1t] Nós criamos um blog, mas não era da nossa necessidade premente. O nosso trabalho 
com os alunos não se desenvolve em cima de um blog, ou em cima de um fórum! Tá a gente  
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

Eu, [...]. Bom quem eu mais ajudei foi a Profª. [...] que ela tinha muita dificuldade. E a pessoa em que eu me 
inspirei foi a Profª. [*-*].  Que assim, como é um blog? É um material de pesquisa, não posso falar eu não 
sei. A gente compartilha experiência e conhecimento. Então é muito bom isso para mim. O blog é uma 
ferramenta interativa e facilita muito tanto nas pesquisas como nas questões que as meninas colocaram, da 
disseminação do trabalho. [...] no blog. Não tenho [...] que eu sou meio [...] para isso. Como se faz? Porque 
eu não sabia como postar. Eu estava bem iniciante no meu curso e aí ela me mostrou. Eu achei fantástico o 
trabalho dela! Nossa, quando eu falo do meu projeto UCA para os meus colegas de [...]. Eles falam: eu 
quero voltar para a escola! Porque é muito interessante! [...] Todo mundo fala: que diferente! Que legal! 
[...] eu não ajudei tanto, eu aprendi. Eu mais aprendi do que ajudei! Eu achei assim muito interessante! 
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conversa no fórum, e esse Linux complicado ele! A nossa prática é bastante simples ‘né’ 
com eles! Então assim, seria um curso para os professores, mas não referente a nossa 
prática. É você pode até fazer um curso de Linux, mas isso não se aplica à nossa prática, é 
uma outra coisa! A gente tem tentado atender às suas perguntas, as perguntas dos 
professores de lá, respondendo da melhor forma possível. Mas assim, a nossa relação no 
curso com a nossa prática não é equiparada; não acontece.   
 

Este DSC é sinal evidente da resistência à mudança. Ele demonstra o entendimento de que 
o blog pode ser uma ferramenta muito utilizada, mas, ao mesmo tempo, enfatiza que o seu 
uso é determinado pela vontade do usuário, portanto, não pode ser imposto. Demonstra 
também que o blog não poderá ter sentido se for encarado como uma obrigação ou 
exigência de curso, pois nem sempre o professor quer expor a sua prática na Internet. 
Houve falta de fundamento e de interesse para montar o blog alega o discurso, ou seja, os 
argumentos apresentados no curso de formação não foram suficientes para mobilizar e 
consolidar o trabalho pedagógico com o blog, motivo pelo qual, muitos blogs foram feitos e 
ficaram parados sem publicações. De outra feita, trabalhar com o blog aliado ao Linux é 
expresso como uma exigência de conhecimento técnico, sem valor para a prática pedagógica. 
Freire explica que: “[...] É a partir de este saber fundamental: mudar é difícil, mas é possível, que 
vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa [o] projeto com o qual nos 
comprometemos [...] É que o saber [...] – mudar é difícil, mas é possível –, que me empurra 
esperançoso  à  ação,  não  é  suficiente  para  a  eficácia  necessária  a  que  me referi.  
Movendo-me  enquanto  nele  fundado  preciso  ter  e  renovar saberes específicos em cujo 
campo  minha  curiosidade  se  inquieta  e  minha  prática  se  baseia.” (Freire,  1996, p.79;  80). 
Ademais,  resta-nos  complementar  enquanto  pesquisadores  e  formadores  que dar status 
social  à  prática docente  não  foi  uma  exigência  da  formação. A formação limitou-se a mostrar 
o blog, ensinar a confecção e dar exemplos de uso, ou seja, como um instrumento das redes 
sociais  que  abrem a  possibilidade de estar na rede mundial, dando liberdade total de uso e  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria G e H:                                              

Na questão do blog! É interessante falar que o blog é uma ferramenta muito utilizada! Nós criamos um 
blog, mas não era da nossa necessidade premente. O nosso trabalho com os alunos não se desenvolve em 
cima de um blog, ou em cima de um fórum!  Mas é a partir do momento em que a pessoa tem interesse em 
montar um blog e fala assim: não eu quero fazer alguma coisa e quero expor e quero mostrar. Agora, 
quando é uma coisa imposta, que fica meio como obrigação, fica meio sem sentido. Houve até comentários 
que a gente fez o blog, mas que a gente não postava as coisas! Por quê? Porque foi uma exigência do UCA, 
no curso que a gente estava fazendo de montar o blog. Mas para a gente não tinha fundamento nenhum 
montar o blog porque a gente não tinha nenhum interesse de montar blog. Então, acho que é por isso que 
muitas vezes os blogs estão sem [...], sem nenhuma postagem. E está parado! Por quê? Porque não tem 
função da gente montar o blog! Não é uma vontade nossa, foi imposta! Então, perde o sentido! [...] E 
parece que você está querendo que nos tornemos um pouco técnicos no Linux! Na nossa prática a gente 
não utiliza isso, de forma nenhuma. Pelo menos, até agora não usamos, nada do que a gente tem usado, 
para fazer esse curso! Tá a gente conversa no fórum, e esse Linux complicado ele! A nossa prática é 
bastante simples ‘né’ com eles! Então assim, seria um curso para os professores, mas não referente à nossa 
prática. É você pode até fazer um curso de Linux, mas isso não se aplica à nossa prática, é outra coisa! A 
gente tem tentado atender às suas perguntas, as perguntas dos professores de lá, respondendo da melhor 
forma possível. Mas assim, a nossa relação no curso com a nossa prática não é equiparada; não acontece.    
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publicação. Em suma, houve um entendimento equivocado da tarefa e do comentário no 
âmbito da escola, pois da parte da equipe formadora, interessava saber apenas se o 
professor aprendeu a formalizar o próprio blog pessoal como uma tarefa. Por outro lado, 
evidencia-se que o rumor, o desconforto e a inquietação se deram a partir da iniciativa de 
publicação por parte de uma das professoras da escola, que, instigou outros colegas a 
procederem da mesma maneira. Nesse sentido, Freire novamente tão bem explica a 
situação:  
[...] É importante salientar que o novo momento na compreensão da vida social não é 
exclusivo de uma pessoa. A experiência que possibilita o discurso novo é social. Uma 
pessoa ou outra, porém, se antecipa na explicitação da nova percepção da mesma 
realidade [como a professora fez ao publicar no blog sua ação educativa]. Uma das tarefas 
fundamentais do educador progressista é, sensível à leitura e à releitura do grupo, provocá-
lo bem como estimular a generalização da nova forma de compreensão do contexto. [...] 
(Freire, 1996, p.82; 83).  

Portanto, cabe ao grupo de formadores, ter essa compreensão dos fatos e devolver ao 
grupo de professores esses novos ensinamentos, respeitando o tempo de cada um na 
transformação e desenvolvimento. Pois que, a reprovação da proposta de formação dá a 
entender a necessidade da ênfase exclusiva na proposta do trabalho pedagógico com o 
laptop para a prática da sala de aula. Uma proposta de formação que se propõe a levar 
novas tecnologias para a escola tem como compromisso explicar o funcionamento dessa 
tecnologia assim como discutir e trabalhar  as formas de uso em sala de aula. Como bem 
citou a [Profª1m] na questão 1 passada, “[...] [O] começo [é] meio complicado [...] [mas é de] 
fundamental importância eu conhecer todas as temáticas [...] [senão], o projeto não flui.” 
Entendemos que o professor queira desfrutar das vantagens do computador, mas para isso 
tem que aprender! E isso leva um tempo; o tempo da aprendizagem. Isso quer dizer que o 
curso de formação vem com uma proposta de uso do equipamento que está voltada à 
construção de conhecimento. Para isso, o professor tem que pensar uma forma de uso 
interdisciplinar problematizando, propondo e testando ideias, descobrindo caminhos e 
explorando as potencialidades do equipamento. É necessário, portanto, fazer e 
compreender nos termos da teoria de Piaget. 

CCaatteeggoorriiaa  II  - Necessidade de conteúdos procedimentais / Insuficiência de recursos próprios 
[Profª6t:] A gente vê a necessidade de coisas para utilizar na sala, com os alunos. 

 
O DSC denota a necessidade de exemplo prático para trabalhar na sala de aula com o 
aluno. Macedo explica que “[...] os professores querem uma “receita” e se sentem, com 
razão, no direito de pedi-la, porque quando a pedem, estão pedindo uma ajuda para o 
“como” fazer bem certas coisas”. (Macedo, 2005a, p. 78). Para saber fazer o professor tem 
precisão de saber compreender, de dominar a razão, ou seja, de conseguir em pensamento 
isolar a razão das coisas. Pois é exatamente na situação em que tem o domínio do 
pensamento que, nas mesmas circunstâncias, recolhe o porquê das coisas e consegue 
resolver os problemas por elas suscitados. 
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria I:                                              

A gente vê a necessidade de coisas para utilizar na sala, com os alunos. 
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DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  22  

No Quadro 16 seguinte, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas 
epistemológicas e as possibilidades de complementaridade. 

Quadros 16 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 2 

 

A questão 2 apresenta  uma  distribuição  percentual  mais  dispersa  dos  dados  
comparativamente  à  questão 1.   Ainda   prevalece  a  apatia,  o protesto  e  a  indiferença  apenas 
no período da tarde para 22,73% dos entrevistados,  seguidos de  13,64% que  confirmam  
apropriação tecnológica que é reforçada  com  a manifestação de outros  13,64% que  
compartilham  experiência e conhecimento. De outro lado,  quando 9,09%  reconhecem as  
contribuições do projeto  UCA para  se  apropriarem das  ferramentas “Fórum” e “Blog”, em 
oposição, outros 9,09% se  posicionam resistentes à mudança. O  Quadro  se  completa com 
pequenas manifestações  favoráveis  em torno  da interação,  mediação  e da mudança  de posição 
enquanto o grupo da tarde se mantém discordando  da  proposta  de  formação  e  insistindo na 
necessidade de conteúdos procedimentais. Também  observamos  a retirada de  um  participante,  
que  alegou  necessidade de cumprimento de serviços administrativos. Destacamos  como  ponto  
positivo  a apropriação tecnológica  para um  pequeno  grupo  de  professores na escola.  A  
apropriação  tecnológica padrão   para   os   moldes   do   projeto  UCA PUC-SP  girou  em  torno  
dos  seguintes  aspectos: 1- Gerenciamento  da informação: para organizar arquivos  e pastas no 
programa chamado Konqueror1;  2- Koffice2: para  utilizar  o  pacote   de   escritórios  com  editor  de 
texto,  planilhas, apresentações,  etc;  3- Firefox3:  para   navegar  na  Internet  e  em  sistemas  
de  busca;  e  Ferramentas Tux Paint4  e  Tux Math5,  respectivamente,  para desenhar e 

 
                                                   

1  Konqueror é um aplicativo que incorpora as funções de navegador da Internet e gerenciador de arquivos, entre outras. Fonte:  
2   Koffice é um pacote de aplicativos similar ao pacote Office da Microsoft onde por correspondência o Kword equivale ao Word, o Kspread   

ao Excel e o Kpresenter ao P.point, etc. 
3  Firefox é um navegador de Internet 
4   Tux Paint  aplicativo de desenho de imagens simples, similar ao Microsoft Paint.  
5  Tux Math aplicativo de aprendizagem matemática     
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jogar. A apropriação tecnológica do ponto de vista piagetiano nada mais é do que uma 
assimilação, e esta, por sua vez, é a forma básica de o organismo se abrir ao meio para 
incorporar um novo dado ao esquema já construído ou em construção e, progressivamente, 
estruturar novo conhecimento, que devidamente compartilhado na experiência de formação 
se traduz num progresso.  

 

QQuueessttããoo  33:: Entre todas as tarefas propostas nos módulos e vivenciadas na formação, qual 
merece um destaque ou valor especial para você? Qual teve um valor insignificante? Justifique. 

Quadro 17 – Categorias emergentes para a pergunta 3 
Categoria da Ideia Central 

 
Categoria da Ancoragem 

A 
Compartilhamento de experiência e 
conhecimento 

  
A Fazer e Compreender 

B Contribuições do projeto UCA   B Aprender fazendo 

C Mudança de posição 
  

C 
Tomada de Consciência e 
Conscientização 

D Discordância da proposta de formação   D Trabalho interdisciplinar 

E Apatia, protesto, indiferença.   E Resistência à mudança 

F Aderência à atitude do grupo   F Falta de mobilização 

 
 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 

Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 
  

CCaatteeggoorriiaa  AA - Compartilhamento de experiência e conhecimento 
 
[Profª1m:] - Especial para mim, foi o blog, tanto pessoal como para a escola. Eu acho que foi 
a mais importante. Porque tudo o que eu fazia lá, tinha um retorno, sabe? O pessoal falava 
assim: Ah! Mas ninguém me respondeu o que eu postei! Eu não sabia se estava certo ou 
estava errado! Mas eu estava começando a conhecer um ambiente que eu não conhecia. 
Entendeu? Essa questão de postar, [...] lá em São Paulo, não é familiar para mim. Então, 
alguma coisa eu aprendi. Então insignificante, não teve nada! Toda ela foi proveitosa. 
 
[Profª2m:] - Para mim, professora [*-*], também está sendo o blog, por essa interação que eu 
estou tendo com os pais. ‘Né’, eu até contei para você ontem daquela fala da minha aluna. 
Que ela chegou toda suja em casa e a mãe perguntou: Nossa! Mas o que você apronta na 
escola com essa sujeira! Ela respondeu: Ah! Mãe! Olha no blog da professora que a senhora 
vai ver! ‘né’, acompanha lá! [...]. Isso você assusta! Agora, não seria tarefa insignificante, 
como eu falei como eu havia falado antes, a gente tem a nossa formação desde o meio de 
2010. Então, é como vocês estão entrando agora, vocês precisavam se inteirar do que foi 
feito, e do que não foi feito, porque vocês repetiram algumas atividades que a gente já havia 
feito. Nessa segunda vez, eu fui lá e fiz a atividade por obrigação, porque na verdade eu já 
tinha feito a atividade, entendeu. Não é que é insignificante, mas foi uma tarefa realizada, que 
na minha mente, não tinha necessidade. Se você olhar lá no meu diário, você vai ver que tem  
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duas respostas bem semelhantes. O quê que aconteceu de diferente? Dessa vez eu tive uma 
maturidade maior para responder, por causa que já está tendo essa vivência há mais tempo, 
acompanhando mais o UCA, mas, em relação assim, é, eu fiz por obrigação porque vocês 
tinham pedido, porque a gente já tinha feito. Entendeu? Não que foi insignificante! 
 
[Profª5m:] - Para mim não teve nada de insignificante. E depois que eu consigo realizar eu 
acho uma vitória pelo meu tempo, pela maneira sabe como eu estou inscrita no projeto, de 
uma maneira não como eu gostaria. Eu tô muito de leve, por conta de tudo o que eu já falei 
com você! Mas eu assim estou gostando de tudo e quando eu faço alguma coisa eu até vibro 
porque nada para mim foi insignificante! E também, todas às vezes eu tenho ajuda da 
professora [*-*], da professora [*-*], e professora [*-*]. 
 
[Suporte m] - Eu queria dizer que essas atividades que são pedidas, foi uma coisa muito 
interessante porque a prof. [*-*], pediu para eu ajudar no compartilhamento de pastas. Eu 
acho assim, que foi um lado tão assim empolgante para mim! Que a gente pesquisou, 
procurando coisas novas, ficamos procurando o que a gente poderia fazer, se a gente não 
conseguia. A gente foi entrando em um lado bem assim bem legal, porque a gente aprendeu 
coisas novas no compartilhamento dessas pastas. E a gente ficou pesquisando mesmo, 
procurando ver quais eram as possibilidades, e uma ajudando a outra. Eu aprendi bastante 
coisas, coisas que eu nem imaginaria, [...], foi o que deixou a gente na [...] que a gente 
consegue mesmo. 
 
[Profª3m:] - Eu [*-*] é, é na verdade, todas as atividades que eu comecei a fazer, por eu estar 
começando agora, é eu tive, assim é o acompanhamento, a ajuda da minha colega [*-*], ‘né’, 
o tempo todo, ela não me abandonou nem um segundo, ela estava sempre do meu lado, [...], 
é assim que faz! E essas atividades das pastas, quando nós pegamos o laptop, eu também 
adorei, eu achei assim, é fantástico! Eu cheguei a questionar ela.  E agora, como você vai 
ensinar seus alunos assim, ‘né’? Porque é difícil, não foi fácil para fazer. Aí ela falou assim: [*-
*] tem aluno meu que já sabe! Aí eu falei: Nossa! Que bom ‘né’, como eles pegam o 
computador diariamente, tem alunos que já vão mexendo, depois que eles escreveram, eles 
já vão mexendo tanto, que até sabem o que é feito aqui na sala de informática, eles já 
transmitem lá no laptop. Então assim, as atividades insignificantes? Para mim não teve 
nenhuma porque eu tive o apoio o tempo todo da professora colega [*-*]. 
 
[Profª4m:] - Bom eu, professora [*-*], como foi dito no início, [...], insignificante não teve nada, 
porque foi desafiador, porque em todas elas eu aprendi alguma coisa, a professora [*-*]quis 
me ajudar o tempo todo porque eu não consigo fazer sozinha, então assim, insignificante, 
não! Porque eu aprendi alguma coisa com todas elas, e a gente ainda não chegou no blog, 
mas a gente vai chegar lá [...]. 
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DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Especial para mim foi o blog, tanto pessoal como para a escola. Eu acho que foi a mais importante. 
Porque tudo o que eu fazia lá, tinha um retorno, sabe? O pessoal falava assim: Ah! Mas ninguém me 
respondeu o que eu postei! Eu não sabia se estava certo ou estava errado! Mas eu estava começando a 
conhecer um ambiente que eu não conhecia. Entendeu? Essa questão de postar, [...] lá em São Paulo, 
não é familiar para mim. Então, alguma coisa eu aprendi. Então insignificante, não teve nada! Toda ela 
foi proveitosa. Além disso, elejo o blog, por essa interação que eu estou tendo com os pais. ‘Né’, eu até 
contei para você ontem daquela fala da minha aluna. Que ela chegou toda suja em casa e a mãe 
perguntou: Nossa! Mas o que você apronta na escola com essa sujeira! Ela respondeu: Ah! Mãe! Olha 
no blog da professora que a senhora vai ver! ‘né’, acompanha lá! [...]. Isso você assusta! Agora, não 
seria tarefa insignificante, como eu falei como eu havia falado antes, a gente tem a nossa formação 
desde o meio de 2010. Então, é como vocês estão entrando agora, vocês precisavam se inteirar do que 
foi feito, e do que não foi feito, porque vocês repetiram algumas atividades que a gente já havia feito. 
Nessa segunda vez, eu fui lá e fiz a atividade por obrigação, porque na verdade eu já tinha feito  a 
atividade, entendeu. Não é que é insignificante, mas foi uma tarefa realizada, que na minha mente, não 
tinha necessidade. Se você olhar lá no meu diário, você vai ver que tem duas respostas bem semelhantes. 
O quê que aconteceu de diferente? Dessa vez eu tive uma maturidade maior para responder, por causa 
que já está tendo essa vivência há mais tempo, acompanhando mais o UCA, mas, em relação assim, é, 
eu fiz por obrigação porque vocês tinham pedido, porque a gente já tinha feito. Entendeu? Não que foi 
insignificante! Então, para mim não teve nada de insignificante. E depois que eu consigo realizar eu 
acho uma vitória pelo meu tempo, pela maneira sabe como eu estou inscrita no projeto, de uma maneira 
não como eu gostaria. Eu tô muito de leve, por conta de tudo o que eu já falei com você! Mas eu assim 
estou gostando de tudo e quando eu faço alguma coisa eu até vibro porque nada para mim foi 
insignificante! E também, toda às vezes eu tenho ajuda da professora [*-*], da professora [*-*], e 
professora [*-*]. Eu queria também dizer a respeito das atividades que são pedidas, foi uma coisa muito 
interessante porque a professor [*-*], pediu para eu ajudar no compartilhamento de pastas. Eu acho 
assim, que foi um lado tão assim empolgante para mim! Que a gente pesquisou, procurando coisas 
novas, ficamos procurando o que a gente poderia fazer, se a gente não conseguia. A gente foi entrando 
em um lado bem assim bem legal, porque a gente aprendeu coisas novas no compartilhamento dessas 
pastas. E a gente ficou pesquisando mesmo, procurando ver quais eram as possibilidades, e uma 
ajudando a outra. Eu aprendi bastante coisas, coisas que eu nem imaginaria, [...], foi o que deixou a 
gente na [...] que a gente consegue mesmo. E, na verdade, todas as atividades que eu comecei a fazer, 
por eu estar começando agora, é eu tive, assim é o acompanhamento, a ajuda da minha colega [*-*], 
‘né’, o tempo todo, ela não me abandonou nem um segundo, ela estava sempre do meu lado, [...], é 
assim que faz! E essas atividades das pastas, quando nós pegamos o laptop, eu também adorei, eu achei 
assim, é fantástico! Eu cheguei a questionar ela.  E agora, como você vai ensinar seus alunos assim, 
‘né’? Porque é difícil, não foi fácil para fazer. Aí ela falou assim: [*-*] tem aluno meu que já sabe! Aí 
eu falei: Nossa! Que bom ‘né’, como eles pegam o computador diariamente, tem alunos que já vão 
mexendo, depois que eles escreveram, eles já vão mexendo tanto, que até sabem o que é feito aqui na 
sala de informática, eles já transmitem lá no laptop. Então assim, as atividades insignificantes? Para 
mim não teve nenhuma porque eu tive o apoio o tempo todo da professora colega [*-*]. Então, como já 
foi dito no início, [...], insignificante não teve nada, porque foi desafiador, porque em todas elas eu 
aprendi alguma coisa, a professora [*-*], quis me ajudar o tempo todo porque eu não consigo fazer 
sozinha, então assim, insignificante, não! Porque eu aprendi alguma coisa com todas elas, e a gente 
ainda não chegou no blog, mas a gente vai chegar lá [...]. 
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O discurso revela que dentre as tarefas vivenciadas na formação, o blog merece um valor 
especial. Sua importância foi atribuída devido à interação que ele propicia com alunos e pais, 
como um feedback do trabalho desenvolvido em sala de aula. Tal reconhecimento denota o 
grau de consciência do professor ao estimar a participação dos pais no seu fazer pedagógico. 
Revela também, o quão mais empoderado ele se apresenta com tal atitude, o quão mais 
transparente e valiosa se torna a sua prática. ‘Tornar-se’ mais aberto e se oferecer à crítica é 
dar um passo em favor da tomada de consciência. Quando se analisa a tomada de consciência 
da ação própria “[...] e o modo como esta é modificada [pela] interiorização, [...] quando elas 
visam, não mais as situações físicas quaisquer [...], mas efeitos que dependem inteiramente 
das ações [...]”. (Piaget, 1977b, p. 10), entendemos que “a maturidade” como cita o discurso é 
resultante do processo, e é ela (a maturidade) que permite ao sujeito ver a necessidade de 
aprender coisas novas com a ajuda dos próprios pares e até com os próprios alunos, que de 
tanto interagirem com o laptop “até sabem” os pormenores e os segredos da máquina. 
Aprendemos, enquanto formadores a importância das propostas de ação que envolvem novos 
conhecimentos e compartilhamento de experiências. 

CCaatteeggoorriiaa  DD  - Discordância na proposta de formação 
[Profª3t:] - As maiorias das tarefas são responder as perguntas.  Assim, sei lá, não é para 
executar alguma coisa. É para a gente responder as perguntas que estão ali... Como o pessoal 
disse, não tem muito a ver com a nossa prática. [...] Fica bem difícil assim. 
[Profª5t:] - Eu particularmente acho bem difícil de responder por que você tem que ficar 
procurando sempre alguma coisa para você responder aquilo ali, porque não é [...] da sala. 

 

O discurso faz ver a falta de entendimento da confecção do blog e dos projetos CNPq como 
tarefas executáveis. Ou seja, o blog foi feito, mas não houve compreensão da sua utilidade didático-
pedagógica, nem mesmo como ferramenta de ensino e aprendizagem. Valente diz que  

[...] as atividades computacionais deverão ser integradas às 
atividades desenvolvidas em sala de aula. Para tanto, cada 
professor deverá adquirir conhecimento sobre a informática e 
desenvolver, juntamente com os seus alunos, atividades relativas 
ao conteúdo da sua disciplina, [...] de maneira gradativa, [...] o 
professor aprende a desenvolver uma tarefa, usando o computador, 
[...] [a formação] tem como objetivo propiciar aos docentes a 
experiência de como usar o computador com alunos, e [...] cada um 
dos professores deve elaborar um projeto de trabalho. (Valente, 
1999, p.141; 142) 

Sendo assim, a construção de conhecimento fundada na produção de um blog para fins didático-
pedagógicos parece algo simples, mas não é como comprova Piaget, em “Fazer e Compreender”, 
mencionando: “[...] os problemas são mais profundos e voltam a determinar em que consistem as  

 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

As maiorias das tarefas são responder as perguntas.  Assim, sei lá, não é para executar alguma coisa. É 
para a gente responder as perguntas que estão ali... Eu particularmente acho bem difícil de responder por 
que você tem que ficar procurando sempre alguma coisa para você responder aquilo ali, porque não é 
[...] da sala.  E como o pessoal disse, não tem muito a ver com a nossa prática. [...] Fica bem difícil 
assim... 
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coordenações da ação, se se insistir em seus esquemas próprios, e as coordenações conceituais, 
lógico-matemáticas ou causais, às quais se dirige o pensamento, desde as tomadas de 
consciência elementares até as conceituações superiores.” [E acrescenta]: “[...] a compreensão 
ou a procura da razão só pode ultrapassar os sucessos práticos e enriquecer o pensamento na 
medida em que, [...] o mundo das ‘razões’ se amplia sobre os possíveis e transborda, assim, o 
real.” (Piaget, 1978, p.176; 179). Ou seja, conhecer a partir do fazer implica compreender o 
próprio processo de funcionamento da ligação entre o compreender em ação e o compreender 
em pensamento.  

 Professores participantes do CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 
[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], 
[Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 

CCaatteeggoorriiaa  BB  - Contribuições do projeto UCA 
[Profª3m:] - É tão engraçado ela estar falando isso porque é assim, o UCA, ele é, na verdade 
assim, ele foi, ele contaminou de uma certa forma nós que chegamos e ficamos apaixonados. 
De vez em quando eu estou lá na minha sala e eu escuto a Prof.ª [...] levando o laptop e 
tentando ver se ela consegue fazer alguma coisa com o laptop. [...] 
 

 
O discurso confirma que o contexto constitui a “impossibilidade de divorciar qualquer conduta, 
seja ela qual for do contexto histórico de que ela faz parte” (Piaget, 1978, p. 356). Se o 
contexto histórico favoreceu um quadro de aceitação do projeto ele projeta à mente tudo o 
que é transponível, generalizável e diferenciável de uma ação para outra. Então, se os 
professores estavam mobilizados para trabalhar com o laptop, a situação foi incorporada por 
aqueles que chegaram depois.  

CCaatteeggoorriiaa  CC  - Mudança de posição 
[Profª3m:] - O interesse dela é assim surpreendente, ‘né’! Porque eu sei que o tempo assim 
para ela é escasso totalmente. O tempo todo ela está atendendo o telefone, ou alguém 
chamando, sempre tem alguma coisa ‘né’! Então assim, na hora que eu escuto um barulho de 
lá, ela está ligando o laptop para tentar fazer... 
 
[Profª5m:] - E eu tenho um na minha sala sabe. Então na hora que eu tenho um tempinho eu 
já pego. Eu quero, sabe eu estou na *-*-*, e eu quero, apesar não estar profundamente, de eu 
estar aqui há muito pouco tempo, mas eu quero saber tudo o que está acontecendo, eu tenho 
que saber tudo o que está acontecendo, entendeu? Eu acho bastante interessante! 
 
 
 
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

É tão engraçado ela estar falando isso porque o UCA contaminou de certa forma nós que chegamos 
e ficamos apaixonados. De vez em quando eu estou lá na minha sala e eu escuto a prof.ª. [...] 
levando o laptop e tentando ver se ela consegue fazer  alguma coisa com o laptop. [...] 
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Assim como a outra colega gestora, a professora reflexivamente se descobre, e na criação de 
sua verdade, busca ‘ser mais’. É um “[...] objetivo básico de busca permanente do homem 
enquanto ser inconcluso”. (Freire, 1987, p.34). 
 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  33  

No Quadro 18 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas epistemológicas e 
as possibilidades de complementaridade. 
 

                 Quadro 18 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 3 

 

O gráfico do Quadro 18 indica que 42,86% dos professores ainda se posicionam firmes 
protestando quanto às tarefas propostas nos módulos da formação do ambiente E-
Proinfo.  Ressaltamos, no entanto, que esses 42,86% são relativos a 7 professores do 
período da tarde (33,33%) e mais 2 do período da manhã (9,52%) da manhã, sendo que 
um deles (da manhã) entrou nessa categoria porque fez comentários em interação com 
outro colega, mas não respondeu à questão.  
Entretanto, se levarmos  em conta  mais 9,52%  daqueles  que  se declaram  abertamente 
discordantes das  tarefas propostas (42,86% + 9,52%), chegaremos  ao  total  de  52,38% 
descontentes. Seguindo a leitura dos números, 28,57% percebem o valor do  
compartilhamento de  experiência e conhecimento para o aprendizado no ambiente virtual,  um  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

Eu sei que o tempo é totalmente escasso para ela porque o tempo todo ela está atendendo o telefone, ou 
alguém chamando e sempre tem alguma coisa! Então na hora que eu escuto um barulho de lá, [eu sei que] 
ela está ligando o laptop para tentar fazer... E eu tenho um na minha sala sabe. Então na hora que eu 
tenho um tempinho eu já pego. Eu quero apesar de não estar profundamente, de eu estar aqui há muito 
pouco tempo. Mas, eu quero saber tudo o que está acontecendo entendeu? Eu acho bastante interessante! 



181 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

reconhece a contribuição do projeto UCA, e, mais uma vez, o estagiário da tarde, adere ao 
comportamento do grupo.  

QQuueessttããoo  44:: O que aconteceu com o seu modo de pensar e com o seu “saber-fazer” 
pedagógico durante e após a formação? 

 

 

Quadro 19 – Categorias emergentes para a pergunta 4 
A Trabalho interdisciplinar 

 

A Tomada de Consciência e Conscientização 

B Contribuições do projeto UCA B Reflexão crítica 

C Apropriação tecnológica C Mobilização 

D Apatia, protesto, indiferença. D Resistência à mudança 

E Aderência à atitude do grupo E Interação / Trabalho Colaborativo 

  F Falta de mobilização 

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 
Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 
  

  

CCaatteeggoorriiaa  AA - Trabalho interdisciplinar 
 

[Profª1m:] - Agora a gente usa muito mais recurso tecnológico do que antigamente. Às 
vezes eu vou passar uma coisinha de nada, eu vou lá pegar todo o equipamento e a gente 
usa muito mais. Antes a gente ia na sala de informática, era só isso, só jogava. Hoje a gente 
tem um foco, um objetivo, a gente não vai só usar a informática. Na minha maneira pedagógica de 
pensar hoje, não é só para usar, só por brincadeira. Até o aluno que é cadeirante, com toda a 
dificuldade, ele vai com o dedinho, coloca a imagem e vai pintar. Sei que ele tem condições de 
fazer! No computador é mais fácil porque ele tem autonomia [...].  E ele adora, é ele que está 
fazendo! Não tem ninguém colocando a mão na mão dele para fazer! Oh! A gente pensa no 
presente, mas, a gente quer que eles naveguem no futuro porque amanhã, ele não vai ser meu 
aluno, ele vai sair dessa escola! Então, eu posso fazer o máximo para ele aqui agora, para que no 
futuro ele pegue tudo isso para se dar bem na vida e tenha uma profissão. Nosso maior interesse 
aqui é tirar essas crianças desse mundo de violência, desse mundo de drogas que cercam eles. 

[Profª2m:] - Eu fiz algumas anotações do que o UCA trouxe para mim de ponto positivo: Teve 
inclusão digital dos alunos nessa comunidade carente ‘né’, não são todos que têm essa 
possibilidade é de ter um computador e Internet em casa. Isso me deixou maravilhada. Eu nunca 
fiz nada igual. Com isso, a aula se torna mais atrativa, as crianças têm é, mais informações, a 
gente  pede  uma  atividade,  eles  trazem  a  mais  do  que  eu quero, entendeu? Fica 
diversificado porque  cada  um  pesquisa  uma  coisa  e  dá  a  sua  opinião  e deixa a aula mais 
rica ‘né’! Teve maior  frequência  dos alunos.  O  dia que eu falo que a gente vai usar o laptop,  
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até quem faltou comparece. Eles avisam o colega! Então eles ficam mais interessados, mais 
empolgados, eles participam mais da aula, tem uma interação maior entre lês e deu para descobrir 
talentos. Tem um aluninho que ele tinha uma certa dificuldade. Só que no laptop, ele é o meu 
instrutor na sala. Ele é quem ajuda as crianças, porque ele tem uma facilidade, acho que tão 
grande, que a gente ensina uma vez só! Para os pais mudou o olhar, a forma de ver a escola. 
Quando eu finalizei o projeto eles vieram, você vê que ele tem um orgulho, sabe! E isso é gostoso 
perceber. Para mim, é uma ferramenta importantíssima, eu não sei mais viver sem os recursos 
tecnológicos.  É sabe, eu acho que eu acredito que ele ajuda a desenvolver o assunto melhor com 
as crianças, modificou a minha aula, eu acredito que tornou a minha aula mais atraente, e é um 
grande desafio! Eu gosto de ser desafiada! De superar barreiras! Para mim tem tudo isso, é o meu 
ponto de vista! 
 
[Profª6m:] - Sou da educação especial. O que seria da educação especial se as tecnologias não 
existissem, sem os recursos tecnológicos? Então é assim, na educação especial é fundamental, é 
muito importante, para o desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos alunos com 
necessidades especiais. Com relação ao aluno cadeirante [*.*] ele só tem dificuldade motora. 
Tanto que na sala de atendimento especializado é trabalhado também com o apoio do 
fisioterapeuta com atividades também com relação à coordenação motora que foi afetada 
pela paralisia cerebral que ele sofre. Porque o cognitivo dele, é desenvolvido e ele tem 
capacidade, assim, para no computador realizar, todas as outras atividades que os alunos da 
sala podem desenvolver. A única questão de dificuldade dele, mesmo, é o motor. 
 
[Profª4m:] - Eu sou professora alfabetizadora e percebo que o caderno é meio maçante para 
eles, porque vai cansando. E aí você pega a mesma atividade, transforma ela e leva ela para 
o laptop, e ele tem assim uma agilidade, uma... Entendeu? Uma coisa que seria feita ali e pra 
eles não ia... Não ia... Aí eles pegam o laptop e vão fazer, é como se estivessem fazendo 
uma coisa assim maravilhosa! Mas é, meu Deus! É a mesma atividade, mas que eu iria dar, 
mas no quadro negro e tal! Aí que eu vejo o quanto que é importante essa transformação. [...] 
e todo mundo sentadinho ali, isso está ficando para trás e a gente vai ter que acompanhar! 
Então, é muito importante, essa interação da tecnologia na sala de aula. E não é só para os 
"maiorzinhos" não, para os pequeninos também! Porque instiga eles. Eles se sentem..., nossa 
eu tô escrevendo! E, até aluno que não escreve, ele está ali tentando escrever! Então de 
alguma forma, alguma coisa ele está aprendendo. Alguma coisa está sim, ele está clicando 
ali. [...] eu tenho aluno que tem dificuldade terrível de seguir linha, [...] de “descer para baixo” 
[...] e tal. No computador, aperta a setinha, "desce para baixo", e tal. Então ele já entendeu 
que ali, eu vou "descer para baixo", que eu vou separar uma palavrinha da outra, coisa que 
no caderno ele não consegue fazer. Então a tecnologia é assim, ela tem que estar inserida 
em sala de aula, ela tem, é necessário porque eles estão vendo isso lá fora. Então tem que 
trazer isso para dentro da escola. Porque senão a gente está ficando para trás. [...] Nós 
vamos ficar parecendo aquele dinossauro! 
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DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Agora a gente usa muito mais recurso tecnológico do que antigamente. Às vezes eu vou passar uma 
coisinha de nada, eu vou lá pegar o equipamento e a gente usa muito mais. Antes a gente ia à sala de 
informática, era só isso, só jogava. Hoje a gente tem um foco, um objetivo, a gente não vai só usar a 
informática. Na minha maneira pedagógica de pensar hoje, não é só para usar, só por brincadeira. Até 
o aluno que é cadeirante, com toda a dificuldade, ele vai com o dedinho, coloca a imagem e vai pintar. 
Sei que ele tem condições de fazer! No computador é mais fácil porque ele tem autonomia [...].  E ele 
adora, é ele que está fazendo! Não tem ninguém colocando a mão na mão dele para fazer! Oh! A gente 
pensa no presente, mas, a gente quer que eles naveguem no futuro porque amanhã, ele não vai ser meu 
aluno, ele vai sair dessa escola! Então, eu posso fazer o máximo para ele aqui agora, para que no futuro 
ele pegue tudo isso para se dar bem na vida e tenha uma profissão. Nosso maior interesse aqui é tirar 
essas crianças desse mundo de violência, desse mundo de drogas que cercam eles. Eu fiz algumas 
anotações do que o UCA trouxe de ponto positivo: Teve inclusão digital dos alunos nessa comunidade 
carente ‘né’, não são todos que têm essa possibilidade é de ter um computador e Internet em casa. Isso 
me deixou maravilhada. Eu nunca fiz nada igual. Com isso, a aula se torna mais atrativa, as crianças 
têm é, mais informações, a gente pede uma atividade, eles trazem a mais do que eu quero, entendeu? 
Fica diversificado porque cada um pesquisa uma coisa e dá a sua opinião e deixa a aula mais rica ‘né’! 
Teve maior frequência dos alunos. O dia que eu falo que a gente vai usar o laptop, até quem faltou 
comparece. Eles avisam o colega! Então eles ficam mais interessados, mais empolgados, eles participam 
mais da aula, tem uma interação maior entre lês e deu para descobrir talentos. Tem um aluninho que ele 
tinha certa dificuldade. Só que no laptop, ele é o meu instrutor na sala. Ele é quem ajuda as crianças, 
porque ele tem uma facilidade, acho que tão grande, que a gente ensina uma vez só! Para os pais mudou 
o olhar, a forma de ver a escola. Quando eu finalizei o projeto eles vieram, você vê que eles têm um 
orgulho, sabe! E isso é gostoso perceber. Para mim, é uma ferramenta importantíssima, eu não sei mais 
viver sem os recursos tecnológicos.  Eu acredito que ele ajuda a desenvolver o assunto melhor com as 
crianças, modificou e tornou a minha aula mais atraente, e é um grande desafio! Eu gosto de ser 
desafiada! De superar barreiras! E o que seria da educação especial se as tecnologias não existissem, 
sem os recursos tecnológicos? Na educação especial é fundamental é muito importante, para o 
desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos alunos com necessidades especiais. Com 
relação ao aluno cadeirante, ele só tem dificuldade motora. Tanto que na sala de atendimento 
especializado o fisioterapeuta trabalha em relação à coordenação motora porque o cognitivo dele é 
desenvolvido. Ele tem capacidade para realizar no computador todas as outras atividades que os alunos 
da sala podem desenvolver. Como alfabetizadora também percebo que o caderno é meio maçante para 
eles, porque vai cansando. A mesma atividade transformada no laptop, e eles tem assim uma agilidade, 
uma... Entendeu? Uma coisa que seria feita ali e pra eles não ia... Não ia!... Aí eles pegam o laptop e 
vão faze! É como se estivessem fazendo uma coisa assim maravilhosa! Mas é, meu Deus! É a mesma 
atividade, mas que eu iria dar, mas no quadro negro e tal! Aí que eu vejo o quanto que é importante essa 
transformação. [...] e todo mundo sentadinho ali, isso está ficando para trás e a gente vai ter que 
acompanhar! Então, é muito importante, essa interação da tecnologia na sala de aula. E não é só para 
os "maiorzinhos" não, para os pequeninos também! Porque os instiga. Eles se sentem... Nossa eu estou 
escrevendo! E, até aluno que não escreve, ele está ali tentando escrever! Então de alguma forma, 
alguma coisa ele está aprendendo. Eu tenho aluno que tem dificuldade terrível de seguir linha. No 
computador, aperta a setinha, "desce para baixo", e tal. Então ele já entendeu que ali, eu vou separar 
uma palavrinha da outra, coisa que no caderno ele não consegue fazer. Então a tecnologia é assim, ela 
tem que estar inserida em sala de aula; é necessário porque eles estão vendo isso lá fora. Então tem que 
trazer isso para dentro da escola. Porque senão a gente está ficando para trás. [...] Nós vamos ficar 
parecendo aquele dinossauro! 
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A grande questão em pauta nesta tese é verificar o progresso no grupo de professores 
com relação à experiência de formação. Verificamos então que o discurso revela uma 
mudança, um progresso dos professores quando menciona que “Agora a gente usa muito 
mais recurso tecnológico do que antigamente. Às vezes eu vou passar uma coisinha de 
nada, eu vou lá pegar o equipamento e a gente usa muito mais “[...]”. Tal comportamento 
confessado no discurso mostra mais: “Hoje a gente tem um foco, um objetivo, a gente não 
vai só usar a informática.” Tratamos aqui, de fato, de uma incipiente e crescente tomada de 
consciência, quando, sobretudo, existe o entendimento da autonomia que o laptop oferece 
enquanto instrumento, e mais ainda, como conscientização quando vislumbra o futuro do 
aluno quando já não mais estiver na escola. Temos, com efeito, a ultrapassagem da “[...] 
esfera espontânea de apreensão da realidade” (Freire, 1979, p. 15). Todas as vantagens 
descritas no discurso ensejam que existe uma evolução de apropriação tecnológica, que 
principia com a assimilação de algo novo aos esquemas mentais e se estrutura como 
conhecimento das potencialidades do laptop. Dando adequação às ações e organizando o 
pensamento para o trabalho com o laptop, configura-se o “[...] ato de inteligência [que] 
supõe um sistema de implicações mútuas e de significações solidárias” (Piaget, 2008, p. 
19). Tal explicação de Piaget tem resposta para “[...] eu não sei mais viver sem os recursos 
tecnológicos”: a adaptação cognitiva incorpora a aparência externa da realidade e a partir 
disso o sujeito conclui que todo o conhecimento está ligado a uma ação. Eis então, uma 
significativa transformação de postura docente que agora admite “[...] é um grande 
desafio”! Eu gosto de ser desafiada!”. 
 
 Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 

4m], [Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], 
[Profª 6t ], [Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª 
g], [Profª h] 

CCaatteeggoorriiaa  BB - Contribuições do projeto UCA/ Apropriação tecnológica 
[Profª5m:] - Eu não trabalho com as crianças diretamente, mas, todas vezes que eu passo 
e eles estão usando o laptop eu entro na sala de aula, e eu percebo assim a postura da 
criança, o interesse da criança naquele momento. É uma coisa assim, que impressiona! 
 
[Profª3m:] - Eu sou apaixonada pela alfabetização na informática. Essa é a verdade. 
Trabalhei muito com isso, conheço, mas não conhecia o UCA. Quando eu conheci eu 
fiquei apaixonada, de verdade, e é um conjunto que está apaixonado por isso, logicamente 
que isso faz refletir no aluno. E eles ficam paralisados quando eles pegam o computador 
porque junta a emoção e a paixão da professora por aquilo que está fazendo, acreditando 
que aquilo dá muito certo no aprendizado dele. Eles conseguem desenvolver atividades 
que, às vezes, no caderno eles não fazem. Então, daí a gente já vê a importância que esse 
projeto veio para esta escola e esses alunos terão sim, um presente e um futuro melhor. 
 
[Profª7m:] - Eles falam assim que a escola, que o aluno precisa gostar da escola de novo 
‘né’! Porque não tem mais aluno gostando da escola. E aqui nessa escola existe essa 
dificuldade dos pais trazerem, dar valor à escola e o aluno também. Então através desse 
projeto, as crianças não faltam. Ele tem esse computador... Eles já sabem; quarta-feira tem 
computador, eu não falto. Se a mãe tem que levar no postinho para pesar o "bicho pega". 
Porque eles não querem ir se estiverem com o computador. Então isso daí melhorou 
muito! 
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O discurso coloca em pauta o clima que se instalou com a vinda do Projeto UCA para a 
escola. Aliar ação, emoção e sentimento é estabelecer um bom clima didático pedagógico à 
construção do conhecimento. A ação no computador acresce e possibilita a curiosidade “[...] 
convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na 
busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser [...]”. (Freire, 1996, p. 88). É 
dessa forma que encontramos explicação para “Eles conseguem desenvolver atividades que,  
às vezes, no caderno não fazem.”. 
 

CCaatteeggoorriiaa  CC  - Apropriação tecnológica 
[Profª1t] - O que eu posso dizer a respeito é o seguinte: quando começaram esses cursos, 
até então eu não entendia, eu não sabia nem ligar os computadores. Então essa forma de 
participar no E-Proinfo foi uma maneira forçada quase que na verdade, de interagir. E de lá 
para cá eu gosto muito de computador. Eu não sei grande coisa, mas eu me interessei 
bastante após essa ocasião do saber fazer ‘né’! Não sei fazer muita coisa, mas descobri um, 
um instrumento bastante interessante. 
[Profª6t] - Reforçando a [Profª1t]! Não o meu saber pedagógico, mas o meu saber pessoal. 
Certo? Enriqueceu o meu saber pessoal, por vezes então, o meu pedagógico lá na sala. Mas 
assim mesmo eu, como a eu tive muita dificuldade, eu dependia muito das colegas, tudo o 
que eu ia fazer eu dependi de alguém. Hoje não, eu me viro um pouco. Pessoalmente para 
mim, para o meu ego foi bom.  É, é menos dependência tecnológica. E mesmo dependência 
de outra pessoa ‘né’! 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

A verdade é que eu sou apaixonada pela alfabetização na informática. Trabalhei muito com isso, mas não conhecia o 
UCA. Quando eu conheci eu fiquei apaixonada e é um conjunto que está apaixonado por isso, logicamente, que isso 
faz refletir no aluno. Eles ficam paralisados quando pegam o computador porque junta a emoção e a paixão da 
professora por aquilo que está fazendo e acreditando que aquilo dá muito certo para o aprendizado. Eles conseguem 
desenvolver atividades que, às vezes, no caderno não fazem. Então, daí a gente já vê a importância desse projeto que 
veio para esta escola e esses alunos terão sim, um presente e um futuro melhor. Eles falam que o aluno precisa gostar 
da escola de novo ‘né’! Porque [parece que] não tem mais aluno gostando da escola! E aqui nesta escola existe essa 
dificuldade dos pais trazerem, dar valor à escola e o aluno também. Então através desse projeto, as crianças não 
faltam. Eles têm esse computador... Eles já sabem: quarta-feira tem computador, eu não falto! Se a mãe tem que levar 
no postinho para pesar o "bicho pega". Porque eles não querem ir se estiverem com o computador. Então isso daí 
melhorou muito! Eu percebo assim a postura da criança, o interesse da criança naquele momento. É uma coisa assim, 
que impressiona! 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

O que eu posso dizer a respeito é que quando começaram esses cursos, até então eu não entendia, eu não sabia nem 
ligar os computadores! Então essa forma de participar no E-Proinfo foi uma maneira forçada quase que na verdade, 
de interagir. E de lá para cá eu gosto muito de computador. Eu não sei grande coisa, mas eu me interessei bastante 
após essa ocasião do saber fazer ‘né’! Não sei fazer muita coisa, mas descobri um instrumento bastante interessante. E 
não foi com o meu saber pedagógico, mas, o meu saber pessoal que aconteceu algo. Certo? Enriqueceu o meu saber 
pessoal, por vezes então, o meu pedagógico lá na sala. Mas assim mesmo eu, como a eu tive muita dificuldade, eu 
dependia muito das colegas, tudo o que eu ia fazer eu dependi de alguém. Hoje não, eu me viro um pouco. 
Pessoalmente para mim, para o meu ego foi bom.  É, é menos dependência tecnológica, e até mesmo, menos 
dependência de uma outra pessoa ‘né’! 
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O curso de formação é um convite para o professor voltar a aprender! Aprender uma 
coisa nova que vai impactar a vida prática e o “saber pessoal”. Nesse sentido, tomar 
consciência, significa se inteirar dos problemas, dos desafios, das implicações que o 
trabalho com o laptop trará para a sua prática docente. Consiste em fazer uma leitura 
crítica do mundo que o cerca. Na formação queremos que o professor saia de uma 
situação e migre para outra. Dito de outra maneira, queremos que o professor use outros 
recursos além de giz, lousa, livro didático e insira o computador ao seu fazer didático. 
Voltar a aprender é a questão que o desequilibrará. Mas, a equilibração progressiva 
como um sistema de operações, permite que o sujeito gradativamente saia de uma 
situação e avance em direção à outra. A figura do mediador é de grande valor para pôr 
termo aos conflitos, aquietar os ânimos e persuadir o sujeito na construção do novo 
saber. Esse novo saber demanda, a reconstituição num outro nível daquilo que se sabe, 
tomando consciência das características que podem ser meio para outros fins. 
 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  44  

No Quadro 20 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas 
epistemológicas e as possibilidades de complementaridade. 

                       Quadro 20 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 4 

         

Mostra o Quadro 20 que ainda permanecemos com percentual muito alto - 41,18%- de 
indivíduos que se negam a responder às questões a respeito do modo de pensar e do 
‘saber-fazer’ pedagógico antes e depois da formação. Porém, 23,53% já despontam 
para a realização do trabalho interdisciplinar, acompanhados de 17,65% que 
reconhecem a contribuição do projeto UCA para a mudança e apropriação tecnológica. 
Também encontramos 11,76% que notam a apropriação tecnológica. O estagiário 
contribui com 5,88% com a atitude de adesão à atitude de silêncio do grupo da tarde. O 
resultado da amostragem é positivo para o trabalho interdisciplinar e denota bom 
resultado na linha de desenvolvimento. 
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QQuueessttããoo  55:: Quantas tarefas propostas você pode afirmar que fez e compreendeu? 
Expresse em porcentagem. Qual a explicação que você dá para isso? 

 
Quadro 21 – Categorias emergentes para a pergunta 5 

   Categoria da Ideia Central      Categoria da Ancoragem 

A 
Insuficiência de tempo para fazer, compreender, 
interagir.   

A Aprender fazendo 

B Compartilhamento de experiência e conhecimento 
  

B Relações interativas e colaborativas 

C Desafios da gestão 
  

C Coordenação sincrônica 

D Apropriação tecnológica   D Adaptação 

E Trabalho interdisciplinar 
  

E 
Tomada de Consciência e 
Conscientização 

F Apatia, protesto, indiferença. 
  

F Resistência à mudança 

G Aderência à atitude do grupo   G Disciplina 

H Limitação pessoal e de tempo       

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª 
Neyde Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Insuficiência de tempo para fazer, compreender, interagir. 
[Profª1m:] - Eu fiz todas as atividades propostas lá, mas eu não consegui 100% não. Às vezes eu 
ficava atrasada por falta de tempo. Então eu vou colocar uns 80%. O que eu não compreendia 
mesmo lá respondendo a atividade eu ia buscar outros meios para concluir, buscava na Internet, eu 
pesquisava. Ah! Eu não entendi esse nome, mas nossa, no Linux seria o quê? E eu pesquisava 
quando eu não entendia. Quando eu entendia, eu respondia tranquila. 80% eu fiz certo 
[Profª3m:] - Na questão das atividades, o tempo é muito produtivo para mim para que eu pudesse 
entender melhor o projeto não é? Tanto nesse trabalho de responder as questões que a gente não 
sabe buscar tudo, acaba tendo uma cumplicidade e um companheirismo maior, porque você busca 
ideias entre as colegas, e é uma troca de experiências do que fez. Até quem não fez até quem não 
sabia, na hora ali na mesa, você acaba sendo envolvido, quem estava ali acabava dando palpite no 
que eu poderia estar escrevendo lá ‘né’. Isso foi uma troca das nossas experiências, respondendo as 
questões, apesar do tempo, tá todo o mundo porque é muito difícil ‘né’. As meninas tem um monte de 
coisas para fazer, e nós também, na parte da administrativa, é complicado, mas não é impossível. 
Isso tem feito com que nós interagimos muito melhor. 
[Profª4m:] - Todas as que eu passei até agora, eu já realizei. Eu não conseguia achar, eu pedia 
ajuda da Profª [*-*], da Profª [*-*], e elas me explicavam. Eu acredito que 90% do que eu fiz, eu 
compreendi sim. Porque o que eu não compreendia, eu vou buscando no laptop, por exemplo, 
"permissões”, eu estou tentando fazer várias vezes, eu ainda vou conseguir fazer tudo sozinha, mas 
eu acho que uns 90% mais ou menos uns 70, 80% ali. Mas assim, com atrasos também, muitos 
atrasos. Chamada   à atenção, o  fato  de  vocês  mandarem  um e-mail  que  vai  encaminhado  para 
outras  pessoas,  porque eles  têm  acesso  a  nossa conversa, e isso, é  fabuloso porque eles 
acabam  sabendo tudo o que estava acontecendo. Então a Profª [*-*], parava na minha porta e 
falava: você viu o e-mail que  ela mandou?  Eu pensava:  Nossa que vergonha!  Até ela está vindo  



188 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

me cobrar! Isso é fantástico, ‘né’! Isso mostra mesmo o envolvimento, do trabalho conjunto, então eu 
acho que é mais [...] ou menos uns 80% no “empurrão”. 
 

 
O fazer e o compreender para Piaget têm naturezas diferentes. O fazer estabelece a 
representação da ação à operação enquanto o compreender estabelece o conhecimento do 
processo. Então quando o discurso expõe “Eu fiz todas as atividades propostas lá, mas eu 
não consegui 100% não!”, significa que no plano da ação material houve uma coordenação 
causal, isto é, houve um encaixe ordenado dos esquemas mentais que produziu efeitos 
relativos à prática, ou seja, o sujeito realizou a tarefa sem atinar para o conceito que ela 
implica. Depois numa situação similar, nem sempre vê uma relação, pois faltou a 
conceituação daquilo que foi realizado no plano material. Já o compreender significa que no 
plano da ação cognitiva houve uma coordenação implicativa, isto é, houve o encaixe 
ordenado dos esquemas que produziu significações, formou-se um conceito sobre aquilo que 
foi realizado, que pode ser aplicado em situações futuras. O fazer arranja cognitivamente as 
ações e o compreender dispõe o pensamento no espaço temporal. Por isso, o professor 
reclama “[...] Na questão das atividades, o tempo é muito produtivo para mim para que eu 
pudesse entender melhor o projeto não é?”, e, com isso está querendo dizer que a 
insuficiência de tempo para interagir prejudicou o fazer e o compreender, pois compreender 
exige um esforço cognitivo maior. Respectivamente em “A Psicologia da Inteligência”, e em 
“Psicologia e Pedagogia”, Piaget esclarece: 

[...] todo o desenvolvimento da atividade mental [...] depende assim  
dessa  distância  gradualmente  cada  vez  mais acentuada dos 
intercâmbios; portanto, depende do equilíbrio entre uma assimilação   

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Eu fiz todas as atividades propostas lá, mas eu não consegui 100% não. Às vezes eu ficava atrasada por 
falta de tempo. Então eu vou colocar uns 80%. O que eu não compreendia mesmo respondendo a 
atividade eu ia buscar outros meios para concluir, buscava na Internet, eu pesquisava. Ah! Eu não 
entendi esse nome, mas nossa, no Linux seria o quê? E eu pesquisava quando eu não entendia. Quando 
eu entendia, eu respondia tranquila. 80% eu fiz certo. Na questão das atividades, o tempo é muito 
produtivo para mim para que eu pudesse entender melhor o projeto não é? Tanto nesse trabalho de 
responder as questões que a gente não sabe buscar tudo, acaba tendo uma cumplicidade e um 
companheirismo maior, porque você busca ideias entre as colegas, e é uma troca de experiências do que 
fez. Até quem não fez e não sabia, na hora ali na mesa, você acaba sendo envolvido, alguém dá um 
palpite sobre o que eu poderia estar escrevendo lá ‘né’. Foi uma troca das nossas experiências, 
respondendo as questões, apesar do tempo, tá todo o mundo porque é muito difícil, mas não é 
impossível. Nós interagimos muito melhor e todas as que eu passei, até agora, eu já realizei. Se eu não 
conseguia achar, eu pedia ajuda da Profª [*-*], da Profª [*-*], e elas me explicavam. Eu acredito que 
90% do que eu fiz, eu compreendi sim. Por exemplo, "permissões”, eu estou tentando fazer várias vezes, 
eu ainda vou conseguir fazer tudo sozinha, mas eu acho que uns 90%, mais ou menos, talvez uns 70, ou 
80%%. Mas assim, com atrasos também, muitos atrasos. Chamada à atenção, o fato de vocês mandarem 
um e-mail que vai encaminhado para outras pessoas, porque eles têm acesso a nossa conversa, e isso, é 
fabuloso porque eles acabam sabendo tudo o que estava acontecendo. Então a Profª [*-*] falava: você 
viu o e-mail que ela mandou? Eu pensava: Nossa que vergonha! Até ela está vindo me cobrar! Isso é 
fantástico, ‘né’! Isso mostra mesmo o envolvimento, do trabalho conjunto, então eu acho que é mais ou 
menos uns 80% no “empurrão”. 
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de  realidades  cada  vez  mais  afastadas  da  ação própria  e  uma  
acomodação desta àquelas. [...] (Piaget, 2013a, p. 36).  [Efetivamente], 
[...] é preciso tempo para interiorizar as ações em pensamento, 
porque é muito mais difícil representar o desenrolar da ação e dos 
seus resultados em termos de pensamento do que limitar-se à 
execução material. [...] (Piaget, 2013b, p. 28) 

 
Tais esclarecimentos são fundamentais para entendermos que o tempo de realização 
reclamado no discurso tem diferenças para as pessoas, visto que, depende do processo que 
parte da percepção e vai até as operações superiores do raciocínio. No entanto, perceber o 
quanto foi realizado e efetivamente compreendido na ação, assim como entender a 
necessidade de coordenar diferentes aspectos e tempo na formação, é sinal de tomada de 
consciência das próprias ações de efeito frutífero na linha de desenvolvimento, de estruturas, 
de novas formas de pensar e de transformação que concebe a teoria piagetiana.  
 

CCaatteeggoorriiaa  BB - Compartilhamento de experiência e conhecimento 
[Profª2m:] - Eu fiz e realizei todas e eu acredito que eu compreendi 97%! Por quê? Porque, 
toda a vez que eu tinha um tempo e alguma dificuldade, eu pesquiso como falou Profª [*-*], ou 
então, eu pergunto para quem já tenha feito para elas me explicarem com as palavras delas. Às 
vezes acontece eu corro no Suporte de Informática que está preparada e tem uma informação muito 
grande. Eles ajudam a gente muito, demais e eu, acabo compreendendo todas as atividades, por 
esse motivo. Eu busco, pesquiso, pergunto, coloco a "boca no trombone". 
 

 
Buscar o contato e interagir propiciam um maior numero de esquemas mentais e respostas 
para a questão. Tudo o que concerne à ação tem seu equivalente no plano do pensamento 
(Piaget, 1978, p.178). Isto é, quanto maior o contato com o objeto, quanto mais informações se 
tem a respeito dele, maior o grau de compreensão sobre o objeto. Por tal motivo “[...] realizei 
todas e eu acredito que eu compreendi 97%”, quer dizer, que a ação transformou os objetos 
materiais e teve caráter significante, no entanto, compreender por ser um atributo e ter maior 
amplitude na atividade intelectual atingiu 97% de compreensão; por outras palavras, não houve 
domínio total da ação em pensamento, ainda persiste alguma dúvida ou insegurança. 
 

CCaatteeggoorriiaa  EE  - Trabalho interdisciplinar 
[Profª1m:] - Deixa complementar. Eu vou falar pela equipe da escola assim. Até a minha 
coordenadora, até a minha diretora e até as meninas. Aqui esta escola já teve muitas mudanças. 
Desde 2010 que a gente começa a fazer curso de laptop, e a gente já está na 3ª fase, [...] três anos. 
Aqui todos são comprometidos, estão 100% de fazer a atividade e pegar para si. Entre eu e a Profª [*-
*],  não  tem vergonha!  Eu  e  ela;  ela  não  tem  vergonha  de falar  assim:  eu não  dou conta! Você  
pode  me  ajudar,  sabe?  E  aqui é assim, é uma união!  Um  ajuda  o outro! Não  tem  esse  "auto 
ego"  sabe!  Não  você  não fez, vamos! Aqui  a  gente  é  uma "tropa de elite”, onde um tá ajudando o  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

Eu fiz, realizei todas e eu acredito que eu compreendi 97%! Por quê? Porque, toda a vez que eu tinha um tempo 
e alguma dificuldade, eu pesquiso como falou Profª [*-*], ou então, eu pergunto para quem já tenha feito para 
elas me explicarem com as palavras delas. Às vezes acontece eu corro no Suporte de Informática que está 
preparada, tem uma informação muito grande, ajudam a gente muito, demais, e eu, acabo compreendendo 
todas as atividades, por esse motivo. Eu busco, pesquiso, pergunto, coloco a "boca no trombone". 
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outro, apoiando o outro. Eu não saio dessa escola, não é porque há falta de oportunidade! Eu 
não saio daqui porque a equipe aqui é ótima! De sustentação, de trabalho, e aqui, quem fica 
aqui assim, a Profª [*-*], está entrando agora e ela sabe o que eu estou falando, porque ela já 
sentiu esse clima, que aqui a equipe é ótima! Se a gente conseguiu tudo se deve a nós de 
estar assim, oh! Isso, eu acho que motiva [...] do outro, sabe? 
[Profª2m:] - Por isso mesmo no meu depoimento eu não passei na fila da humildade pela 
questão dos 97% sim, porque como eu disse, se eu não se eu não entendi na hora que eu li, 
eu já não faço, e aí eu venho perguntando, perguntando, e ninguém falou eu não tenho tempo 
para te ajudar. Então eu falo, a minha compreensão da minha formação, todo o meu 
desempenho, se deve muito a todos, todos! 
[Profª4m:] - Essas meninas foram muito guerreiras! Elas abraçaram a causa, quase que 
completamente sozinhas! Eu vim para cá sabendo tudo pelo que elas passaram! Elas se 
uniram entre si, e ao mesmo tempo, tinham uma resistência em fazer as atividades, e em 
aceitar o uso do laptop, tentando contagiar a pessoa. Mesmo elas dizendo, eu estou aqui, vou 
te dar a mão, faltava isso. No fim o que aconteceu? Contagiou todo o mundo ‘né’! Em 
porcentagem? 70%, 80%? Aquela lá do domínio público, assim, como eu era analfabeta ‘né’. 
Falar assim ‘né’, eu sabia o que era o domínio público ‘né’, mas quando eu vi o portal do 
domínio público ai você vai assim: deixa ver o que é isso! Eu começo a entender que tem 
muita coisa na Internet, que eu nem imaginava que tinha. Então foi assim, existem tarefas 
assim que foram interessantes no sentido de conhecimento mesmo! 
 

                                                   
1   A professora faz referência ao site do domínio público: http://www.dominiopublico.gov.br/ 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

Eu vou falar pela equipe da escola, da minha coordenadora, da minha diretora e até das meninas; vou 
complementar! Aqui esta escola já teve muitas mudanças. A gente começou a fazer o curso de laptop desde 
2010 e já está na 3ª fase, [...] três anos. Aqui todos são comprometidos: estão 100% em fazer a atividade e 
pegar para si. Não existe vergonha entre eu e a Profª [*-*]! Não há vergonha de falar assim: eu não dou 
conta! Você pode me ajudar? Aqui é assim, é uma união! Um ajuda o outro! Não tem esse "auto ego" sabe! 
Se você não fez, vamos! Aqui a gente é uma "tropa de elite" onde um tá ajudando e apoiando o outro. Eu não 
saio dessa escola, não é porque há falta de oportunidade! Eu não saio daqui porque a equipe aqui é ótima! 
De sustentação, de trabalho. A Profª [*-*] está entrando agora e ela sabe o que eu estou falando, porque ela 
já sentiu esse clima, que aqui a equipe é ótima! Tudo o que foi conseguido se deve a nós, oh! Isso, eu acho 
que motiva, sabe? Por isso mesmo, no meu depoimento eu não passei na fila da humildade pela questão dos 
97%. Sim, porque como eu disse, se eu não entendi na hora que eu li, eu já não faço. Mas aí, eu venho 
perguntando, perguntando, e ninguém falou: eu não tenho tempo para te ajudar! Então eu falo a minha 
compreensão da minha formação, todo o meu desempenho, se deve muito a todos, todos! E, essas meninas 
foram muito guerreiras! Elas abraçaram a causa, quase que completamente sozinhas! Eu vim para cá 
sabendo tudo pelo que elas passaram! Elas se uniram entre si, e ao mesmo tempo, tinham uma resistência em 
fazer as atividades, e em aceitar o uso do laptop, tentando contagiar a pessoa. Mesmo elas dizendo, eu estou 
aqui, vou te dar a mão, faltava isso. No fim o que aconteceu? Contagiou todo o mundo ‘né’! Então, em 
porcentagem? 70%, 80%? Aquela lá do domínio público1, assim, como eu era analfabeta ‘né’! Eu sabia o 
que era o domínio público ‘né’, mas no portal do domínio foi assim: deixa-me ver o quê que é isso! Eu 
começo a entender que tem muita coisa na Internet, que eu nem imaginava que tinha! Então foi assim, 
existem tarefas assim que foram interessantes no sentido de conhecimento mesmo! 
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O uso pedagógico do laptop, como vimos no Capítulo I, subitem 1.4 deste trabalho, pede uma 
relação interdisciplinar “[...] dada a sua fecundidade para a solução de problemas [...]” (Piaget, 
apud Macedo, 1994, p. 4). A união das professoras de diferentes séries e conteúdos 
disciplinares não impede o trabalho conjunto. Pelo contrário, ele agrega com vantagem 
diferentes pontos de vista e acarreta um espectro mais amplo do assunto a ser trabalhado em 
sala de aula. Libertando-se da própria arrogância, reconhecendo as lacunas no próprio saber, 
vencendo o acanhamento, abandonando o exclusivismo especialista, e aceitando o diálogo 
como possibilidade de colaboração, o professor se abre para a condição relacional que 
coordena uma pluralidade de fatores e dá um passo em direção ao argumento interdisciplinar. 
Entretanto, a atividade interdisciplinar pede um comprometimento contínuo com a invenção e 
configura uma situação nem sempre fácil de conciliar. O pensar interdisciplinar é, portanto, uma 
construção que consiste na transposição do raciocínio disciplinar mediante a assimilação do 
mecanismo interdisciplinar; é uma operação complexa comprometida com, experimentação, 
análise, enfrentamento de problemas e invenção, que se estabelece por meio da relação 
dialética e interdependente da exteriorização e interiorização. Tal feito mostra a mudança de 
situação como um progresso; modificação da perspectiva disciplinar para a interdisciplinar. 
Admitir a própria insuficiência é um progresso. 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  55  

No Quadro 22 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o auxílio 
do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e quantitativos, 
buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas epistemológicas e as 
possibilidades de complementaridade. 

                    Quadro 22 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 5 

 

Temos no Quadro 22 o reincidente protesto silencioso de 29,41% do professorado do período da 
tarde, seguidos da taxa de 23,53% de valorização do trabalho interdisciplinar desenvolvido pelas 
professoras do projeto CNPq e da coordenadora da escola, que embora pequeno, sinaliza ares de 
mudança do projeto UCA na escola pela repercussão que ele pode ter com o apoio pedagógico da 
coordenadora. Logo em seguida desponta a insatisfação com o tempo destinado ao fazer, 
compreender e interagir. Enfrentar o sentimento de insuficiência que perturba o fazer e o 
compreender requer organizar e coordenar a multiplicidade de fatores que rivalizam entre si. Na  
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formação o professor é desafiado a desenvolver competências, a reinventar procedimentos para que 
as ações tenham sentido e construir pontos fundamentais para a sua prática. Tal exercício 
demanda resolver problemas; demanda resolver aquilo que ele já sabe fazer, mas agora, com 
um obstáculo a mais. Isso significa uma reconstrução, ou seja, é chegar a outro nível de 
significação de sentido mais amplo, que denota um progresso pela teoria de desenvolvimento.  

QQuueessttããoo  66:: - O que precisa ser revisto na formação? O que você sugere que seja 
desenvolvido na fase de sustentação? 

 

 
Quadro 23 – Categorias emergentes para a pergunta 6 

   Categoria da Ideia Central      Categoria da Ancoragem 

A Necessidade de conteúdos procedimentais 
problematizadores   

A Competência na relação pedagógica 

B Insuficiência de formação e acompanhamento presencial   B Consciência crítica 

C Insuficiência de oficinas pedagógicas   C Gestão escolar e tecnologias 

D Viabilidade e manutenção da tecnologia   D Coordenação sincrônica 

E Integração das TIC ao currículo    E Falta de mobilização 

F Desafios da gestão   F Resistência à mudança 

G Apatia, protesto, indiferença.   G Adaptação 

H Timidez       

I Potencialidades e limitações       

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª 
Neyde Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Necessidade de conteúdos procedimentais problematizadores 
[Profª1m:] - Eu vou começar! A formação em si, foi ótima! Mas a gente quer mais! A gente não 
quer só aquilo lá [...] precisava de didática, como fazer com o aluno! [...] Sugestões! Da parte 
de formação, é o terceiro ano que eu estou fazendo e eu estou respondendo a mesma coisa e 
não tá sendo legal assim! Eu queria encontrar algo novo, que cutuque, me desafie para 
pesquisar, para ir lá e ter que fazer, entendeu? Eu acho que é isso! 
[Profª4m:] - Na questão da formação, nós somos iniciantes. Gostaria de dizer que a gente não 
tem base de como trabalhar com o aluno na sala de aula. Eu fico perdida, fiquei desesperada! 
[...] A gente tinha que ter uma base didática para trabalhar na sala de aula. Um norte! Porque a 
gente tem  a apostila para cumprir e um monte de coisas para fazer. Então seria importante o 
quê? Precisamos de uma ajuda didática e pedagógica de vocês. Às vezes eu estou 
trabalhando, e eu me pergunto: será que isso está certo para eles? Será que eu não estou 
forçando o aluno? Será que não é muito para ele, ou será que... Ou, será que eu não poderia 
explorar mais? [...] A questão é saber como, que a gente não está sabendo como! 
[Profª7m:] - Precisa mesmo de um suporte didático! Eu acho muito importante e eu gostei da 
ideia da [Suporte m], da ajuda on-line [...]. 
[Profª 5t] - Lá no ambiente é muito técnico e o que a gente precisa é de uma coisa mais simples, mais 
fácil, que  é para o nosso aluno mesmo. Deixa  falar:  n a semana  passada  nós  tivemos  o  congresso  
e  eu   fiz  uma   das  oficinas   e  chegou    num  momento  cada computador foi parar numa tela  
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diferente.  Eu  perguntei:  E agora,  o  que  você  faz?  Ela  falou assim:  Agora  eu  tenho  que  ir  em  
cada  computador  e  arrumar  um  por  um.  Então fiquei pensando: [...] se numa sala de vinte crianças   
que   você   tem    que   passar    de   computador   por   computador,  arrumando...    
Vinte crianças não ficam sentadas esperando eu passar de computador por computador! O quê 
que eu faço? Como que eu faço? E o tempo que isso leva? 
[Profª 6t] - O que interessa para nós? É aquilo que eu vou dar e aplicar na minha sala de aula. Se 
não, não me interessa! Não me chama a atenção! E que vai me enriquecer também! Realmente, 
como falou a Profª 1[*-*], nós estamos perdidos! E o que eu estou fazendo: está certo ou está 
errado? Não sei! Eu não tive uma orientação de como trabalhar esse [...] em sala de aula! O que 
eu estou fazendo é legal ou não? De outra forma seria melhor? Tal atividade é melhor? Porque eu 
não sei, ‘né’! E outra coisa! Qual é o sentido? É dar um suporte para os alunos? Em relação aos 
alunos, eu estou ensinando informática para eles ou estou dando atividades? Se for para ensinar 
informática para os meus alunos, eu sou a pessoa menos capacitada para isso! [...] Eu gostaria 
assim de ter sugestões! Porque eu não posso! Se eu mal sei para mim, como eu vou passar para 
eles? Ah, não! Não é para você ensinar informática! Então, como que eu vou ensinar o aluno a 
fazer uma pasta [...] como a Profª [...] fez no laptop? Eu não fiz! Mas nunca! E não foi falta de 
tentar aquela pasta de compartilhamento! Nós sentamos aqui e perdemos horas e horas e horas... 

 

Quando Macedo diz “[...] todo estudante precisa enfrentar problemas para avançar” (Macedo, 
2005a), ele está explicando que os desafios mobilizam padrões de comportamento e formas de 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Na questão da formação, nós somos iniciantes. Gostaria de dizer que a gente não tem base de como trabalhar com o 
aluno na sala de aula. Eu fico perdida, fiquei desesperada! [...] A gente tinha que ter uma base didática para 
trabalhar na sala de aula. Um norte! Porque a gente tem a apostila para cumprir e um monte de coisas para fazer. 
Então seria importante o quê? Precisamos de uma ajuda didática e pedagógica de vocês. Às vezes eu estou 
trabalhando, e eu me pergunto: será que isso está certo para eles? Será que eu não estou forçando o aluno? Será que 
não é muito para ele, ou será que... Ou, será que eu não poderia explorar mais? [...] A questão é saber como, que a 
gente não está sabendo como! Mas, a formação em si, foi ótima! Mas, a gente quer mais! A gente não quer só aquilo 
lá [...] precisava de didática, como fazer com o aluno! [...] Sugestões! Da parte de formação, é o terceiro ano que eu 
estou fazendo e eu estou respondendo a mesma coisa e não tá sendo legal assim! Eu queria encontrar algo novo, que 
cutuque, me desafie para pesquisar, para ir lá e ter que fazer, entendeu? Eu acho que é isso, que precisa mesmo de um 
suporte didático! Eu acho muito importante e eu gostei da ideia da [Suporte m], da ajuda on-line [...]. Porque lá no 
ambiente é muito técnico e o que a gente precisa é de uma coisa mais simples, mais fácil, que é para o nosso aluno 
mesmo. Deixa falar: na semana passada nós tivemos o congresso e eu fiz uma das oficinas e chegou num momento 
cada computador foi parar numa tela diferente.  Eu perguntei: E agora, o que você faz? Ela falou assim: Agora eu 
tenho que ir em cada computador e arrumar um por um. Então fiquei pensando: [...] se numa sala de vinte crianças 
que você tem que passar de computador por computador, arrumando... Vinte crianças não ficam sentadas esperando 
eu passar de computador por computador! O quê que eu faço? Como que eu faço? E o tempo que isso leva? Então, o 
que interessa para nós? É aquilo que eu vou dar e aplicar na minha sala de aula. Se não, não me interessa! Não me 
chama a atenção! E que vai me enriquecer também! Realmente, como falou a Profª 1[*-*], nós estamos perdidos! E o 
que eu estou fazendo: está certo ou está errado? Não sei! Eu não tive uma orientação de como trabalhar esse [...] em 
sala de aula! O que eu estou fazendo é legal ou não? De outra forma seria melhor? Tal atividade é melhor? Porque eu 
não sei, ‘né’! E outra coisa! Qual é o sentido? É dar um suporte para os alunos? Em relação aos alunos, eu estou 
ensinando informática para eles ou estou dando atividades? Se for para ensinar informática para os meus alunos, eu 
sou a pessoa menos capacitada para isso! [...] Eu gostaria assim de ter sugestões! Porque eu não posso! Se eu mal sei 
para mim, como eu vou passar para eles? Ah, não! Não é para você ensinar informática! Então, como que eu vou 
ensinar o aluno a fazer uma pasta [...] como a Profª [...] fez no laptop? Eu não fiz! Mas nunca! E não foi falta de 
tentar aquela pasta de compartilhamento! Nós sentamos aqui e perdemos horas e horas e horas... 
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agir que nos permitem passar pela situação-problema mediante o conjunto de nossos saberes.  
Então, quando o discurso dá a conhecer que os professores “[...] precisam de ajuda didática e 
pedagógica [e] que não têm base de como trabalhar com o aluno na sala de aula, [pois] não 
sabem como [...] [e por tal motivo] gostariam de sugestões [...]”, estão solicitando exemplos de 
conteúdos procedimentais. Entendemos que a situação-problema, é uma estratégia pedagógica 
que lida de forma precisa com o “saber fazer”, cria e compartilha diversas circunstâncias de 
observação, produção e trabalho de enfrentamento das tarefas propostas, e, sobretudo, 
estabelece condições favoráveis ao processo de tomada de consciência.  Cooperar, construir 
pouco a pouco, assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado, são importantes evoluções 
do ponto de vista da tomada de consciência das ações. Conjecturamos que trabalhar com 
conteúdos procedimentais problematizadores neste caso, especificamente, abre a possibilidade 
de conhecer o processo construtivo dos professores na formação. Em outras palavras, como um 
professor se torna mais interdisciplinar e construtivista? Como produz seu fazer didático com os 
alunos ou escreve o seu memorial reflexivo? Acreditamos que aprender a observar a própria 
prática favorece o processo construtivo ou a reconstrução do conhecimento, Ou seja, 
observando a própria prática obtém-se o conteúdo procedimental, e assim sendo, transpõe-se o 
que existe para o plano tecnológico digital. Pois, aquilo que é construção como processo revela-
se, pouco a pouco, como descoberta e se expressa, na prática, como invenção de estratégias ou 
recursos para aprender. Mas construir conteúdos procedimentais, não se restringe simplesmente 
a inventar ou a descobrir; construir conteúdos procedimentais é uma construção de 
conhecimento e um processo que se dá em etapas e mediante sucessivas tomadas de 
consciência, motivo pelo qual estudamos Piaget.  
 
CCaatteeggoorriiaa  BB  ee  CC  - Insuficiência de formação, oficinas e acompanhamento presencial. 
[Profª2m:] - Dessa vez, não dá para ser breve! Em relação à formação, esse é o grupo de 
formação que eu estou sentido que está mais aqui junto com a gente. Não houve isso antes! [...] 
[Então, queremos saber:] Vai ter, vai ter mais verba para a gente poder viajar, como eles 
querem, com todo o mundo que eles querem ou não? Infelizmente, isso também precisa vir da 
PUC, do Governo Federal, não sei de onde sai a verba... Porque quando eles escolheram a 
nossa escola, eles perceberam que a nossa escola era longe! Então, porque que já não se 
organizou para dar uma verba maior para vocês virem visitar a gente? [...] Você é a primeira vez 
que você está vindo aqui neste ano, e a culpa não é sua! Eu acho que a culpa é deles que não 
estão se organizando direito. Ou eles começam a falar, realmente o projeto UCA é importante, 
[aí] a gente tem que desenvolver melhor... 
[Profª2m:] - Tinha que ter mais a sua presença aqui para realizar oficinas. 
[Profª3m:] - Então, esse papo de vocês estarem vindo mais aqui, a gente entende tudo, e 
[inclusive] esse problema de gasto e tal. Só que, realmente, elas têm razão, foram mesmo 
guerreiras, encararam o projeto aí quase que sozinhas! Agora que vocês estão dando um 
suporte, a gente percebe que isso deu ânimo! [...] Então foi muito importante essa interação [...] 
mas é muito importante vocês estarem aqui mais vezes, com essas oficinas que nós não 
iniciamos e seria maravilhoso para o nosso trabalho de sala de aula.  
[Profª1t:] - Precisa ver para quê que tem essa formação! Qual é o sentido dessa formação? [...] 
Então até agora, nós não temos essa capacitação adequada, nós não tivemos uma parceria 
legal, não aconteceu... Precisava haver uma parceria melhor! [...] Sabe, a coisa foi muito jogada 
e deixaram em nossas mãos, não sabemos que norte tomar, cada professor dá mais ou menos 
alguma coisa, em função da sua sala, de seus alunos. [...] Sabe, está tudo assim no ar! Sabe? 
[...] Nós estamos bastante perdidos em tudo isso! Estamos órfãs de conteúdos e assim por 
diante! [...] 
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[Profª3t:] - Não adianta ter a atividade, imaginar a atividade, mas se na pratica a gente 
também tem dificuldade. É difícil! Somos 3º ano... São pequenos. Alguém me mandou alguma 
sugestão? Então se a gente está falando que não sabe como fazer, que a gente acha que 
não dá como! Como fazer? A gente tá sem norte, a gente não sabe o que fazer! É como se a 
gente não tivesse recebido uma formação de verdade. Deixa a desejar essa formação. 
Porque tem coisas que a gente tenta resolver sozinhos e não consegue porque a gente não 
sabe, ‘né’ [...]. Porque o aluno vem até a gente porque sabe que nós somos socorro ‘né’, o 
norte deles! E aí acaba que a gente não é norte nenhum, porque a gente também não sabe! 
[...] E com esse sistema operacional que a gente está conhecendo agora... Que a gente não 
sabe mexer direito... Então, na formação, eu acho que a gente precisa de um apoio maior.  

 
Dentre os objetivos deste trabalho existe justamente aquele de considerar as principais queixas, 
perturbações, dificuldades, problemas e conflitos enfrentados na formação. Enumerando todas as  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B e C:                                              

Dessa vez, não dá para ser breve! Em relação à formação, esse é o grupo de formação que eu estou 
sentido que está mais aqui junto com a gente. Não houve isso antes! [...] [Então, queremos saber:] 
Vai ter, vai ter mais verba para a gente poder viajar, como eles querem, com todo o mundo que eles 
querem ou não? Infelizmente, isso também precisa vir da PUC, do Governo Federal, não sei de onde 
sai a verba... Porque quando eles escolheram a nossa escola, eles perceberam que a nossa escola era 
longe! Então, porque que já não se organizou para dar uma verba maior para vocês virem visitar a 
gente? [...] Você é a primeira vez que você está vindo aqui neste ano, e a culpa não é sua! Eu acho 
que a culpa é deles que não estão se organizando direito. Ou eles começam a falar, realmente o 
projeto UCA é importante, [aí] a gente tem que desenvolver melhor... Então, esse papo de vocês 
estarem vindo mais aqui, a gente entende tudo, e [inclusive] esse problema de gasto e tal. Só que, 
realmente, elas têm razão, foram mesmo guerreiras, encararam o projeto aí quase que sozinhas! 
Agora que vocês estão dando um suporte, a gente percebe que isso deu ânimo! [...] Então foi muito 
importante essa interação [...] mas é muito importante vocês estarem aqui mais vezes, com essas 
oficinas que nós não iniciamos e seria maravilhoso para o nosso trabalho de sala de aula. Precisa 
sua presença aqui para realizar oficina. Aliás, precisa ver para quê que tem essa formação! Qual é o 
sentido dessa formação? [...] Então até agora, nós não temos essa capacitação adequada, nós não 
tivemos uma parceria legal, não aconteceu... Precisava haver uma parceria melhor! [...] Sabe, a 
coisa foi muito jogada e deixaram em nossas mãos, não sabemos que norte tomar, cada professor dá 
mais ou menos alguma coisa, em função da sua sala, de seus alunos. [...] Sabe, está tudo assim no 
ar! Sabe? [...] Nós estamos bastante perdidos em tudo isso! Estamos órfãs de conteúdos e assim por 
diante! [...] E tem mais: não adianta ter a atividade, imaginar a atividade, mas se na pratica a gente 
também tem dificuldade. É difícil! Somos 3º ano... São pequenos. Alguém me mandou alguma 
sugestão? Então se a gente está falando que não sabe como fazer, que a gente acha que não dá 
como! Como fazer? A gente tá sem norte, a gente não sabe o que fazer! É como se a gente não tivesse 
recebido uma formação de verdade. Deixa a desejar essa formação. Porque tem coisas que a gente 
tenta resolver sozinhos e não consegue porque a gente não sabe, ‘né’ [...]. Porque o aluno vem até a 
gente porque sabe que nós somos socorro ‘né’, o norte deles! E aí acaba que a gente não é norte 
nenhum, porque a gente também não sabe! [...] E com esse sistema operacional que a gente está 
conhecendo agora... Que a gente não sabe mexer direito... Então, na formação, eu acho que a gente 
precisa de um apoio maior.  
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manifestações encontramos: 1- haver insuficiência de encontros presenciais com o formador; 2- 
organizar e planejar a destinação de verbas e oficinas; 3- estreitar a formação presencial com a 
valorização do projeto; 4- aliar a importância do projeto à exigência junto aos professores (como 
forma de exemplo); 5- definir os termos da parceria ensino e aprendizagem; 6- proporcionar 
sustentação exemplificada de conteúdos procedimentais; 7- conciliar o grau de apropriação 
tecnológica com a prática pedagógica; 8- aliar sustentação tecnológica ao convencimento 
psicológico; 9- proporcionar acompanhamento norteador na ação; 10- criar mecanismos de 
interação virtual e presencial. Retomando essas manifestações temos: 1- necessidade de o Projeto 
estudar novas formas de acompanhamento dos cursistas das cidades distantes, aumentando o 
número de pesquisadores no revezamento das visitas locais; 2- orçar e planejar verbas e discuti-las 
na implementação do projeto junto às escolas, sejam para visitações, oficinas pedagógicas, 
considerando sempre uma margem percentual para gastos de correção de fluxo; 3- aumentar a 
formação presencial como forma de valorizar a presença humana, mobilizar o aspecto afetivo e 
renovar o compromisso; 4- incorporar à importância do projeto tanto os encontros presenciais do 
formador, quanto à dedicação ao curso pelos cursistas; 5- tornar transparentes os termos da 
parceria quanto à quantidade de encontros presenciais com o formador, horas de dedicação pelo 
cursista, retorno das tarefas propostas e acompanhamento; 6- dedicar mais tempo à elaboração de 
conteúdos procedimentais para o trabalho em sala de aula, definindo um Fórum exclusivo para tal, 
tendo em vista os interesses dos professores; 7- proporcionar exemplos de atividades pedagógicas 
em diferentes níveis de dificuldade e em consonância com o grau de apropriação tecnológica; 8- 
intensificar o trabalho de mobilização, estimando e supondo a importância da psicologia para a 
transformação que se pretende; 9- proporcionar discussão via Skype1, em horário de HTPC2 dos 
caminhos a trilhar, juntando gestor, coordenador pedagógico e formador; 10- criar mecanismo de 
interação virtual em horários definidos via Skype para quaisquer tipos de interação e considerar a 
formação de um formador local para minimizar as dificuldades encontradas. Tal como antecipamos 
a formação provocou mudanças na escola e na vida dos professores e, sendo assim, trouxe 
implicações que necessitam de ajustes, de adequações e de novos estudos. Como experiência de 
formação, parafraseando Freire, aprendemos que existe uma fase de transição e, principalmente, 
que existe no “[...] lugar do aluno, com tradições passivas, o participante do grupo. Em lugar dos 
“pontos” e de programas alienados, programação compacta, “reduzida” e “codificada” [existe] 
unidades de aprendizado.” (Freire, 2006a, p.111). Ou seja, a formação também se aprimora e tem 
mudança no curso, como prefigurou Piaget3. 

CCaatteeggoorriiaa  EE  - Integração das TIC ao currículo 
[Profª1m:] - Acho que foi tudo válido hoje. Você está vindo aqui e estão ouvindo cada relato de 
professor, os nossos anseios, as nossas dúvidas. E quando a gente foi para lá para São Paulo, 
conversou e viu que a gente ia ter uma base. [...] Agora a gente quer saber agora da Prefeitura! 
Porque até então a gente está se sentindo meio sozinha. O que ela pensa sobre o projeto?”[Ela] 
agora mandou esse [Suporte t], mas na parte técnica”. [...] poderia ser um professor da parte 
didática [...] ou então, um Coordenador do UCA! [...] Eu queria alguém, que falasse assim: Olha 
professor, eu estou aqui do seu lado, eu não vou dar a aula para você, mas eu estou aqui do seu 
lado para te orientar! [...] [Assim], olha esse é o projeto UCA, o 1º ano vai trabalhar com isso, o 
2ºano vai trabalhar com isso, o 3º isso... Então, eu precisava dessa parte pedagógica e 
didática. [...]  

                                                   
1   SSkkyyppee  - Aplicativo que permite chamadas telefônicas, conversas, compartilhamento e envio de arquivos  pelo computador. 
2  HHTTPPCC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo desenvolvido no ambiente escolar 
3   Referência feita à reviravolta epistemológica na qual Piaget, totalmente original para a época, prefigurou o quadro interdisciplinar atual 

das ciências cognitivas. (Piaget, 2013a, p. 11; 12) 
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São muitos alunos e você fala assim: eu queria ter dado mais coisas... ir além e você fica 
assim, amarrado! Porque você tem apostila para cumprir, conteúdos... Você tem que 
responder da prova, avaliações, avaliação interna, externa, entendeu? Eu queria me dedicar 
muito mais ao projeto, e olha que eu me dedico! Mas eu queria ir além! Ah! Eu queria pegar 
todos os dias, eu gostaria de pegar todos os dias, mas não dá entendeu? Então para mim, eu 
precisava de uma sustentação mais pedagógica, didática! 

 
O discurso dá mostra do desamparo por parte da Secretaria Municipal, que aderiu ao projeto 
UCA, mas não dá sustentação pedagógica nem indícios de integrar a TIC ao currículo. Eis que 
o projeto maior no qual se insere esta tese, já mencionado no início deste trabalho, a pesquisa 
“OO  CCuurrrrííccuulloo  ddaa  EEssccoollaa  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII”, tem foco voltado à integração da tecnologia ao 
currículo, analisando tanto o processo de formação na ação em desenvolvimento nas escolas, 
como as práticas de uso do laptop. No entanto, as parcerias estabelecidas entre governos, 
secretarias e universidades nem sempre caminham no mesmo compasso. Mudanças dessa 
ordem acontecem gradativamente, com a consistência de um projeto educacional atrelado ao 
plano de governo. Assim, é mais viável ao professor encontrar soluções e respostas para a 
prática em sala de aula através do seu próprio conhecimento e capacidade de mudança.  
Nesse sentido, a formação valorizando a prática reflexiva, criando um contexto investigativo, 
proporciona uma relação diferente com o saber e se expressa no tempo com estratégias e 
procedimentos. (Macedo, 2005a). É nisso, cremos, que a formação como contexto de 
aprendizagem pode se configurar também como projeto institucional.  
 
Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], [Profª 
5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], [Profª 7t], 
[Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 

CCaatteeggoorriiaa  II  - Potencialidades e limitações 
[Suporte t:] - Eu estou começando na sala de informática agora, nem sei se eu devia falar, mas o 
sistema operacional Linux é muito bom, é gratuito, é mais seguro, não pega vírus tão facilmente. [...] 
é complicado  mexer nele e não é uma coisa muito didática. Seria muito interessante, os 
professores terem um software específico para ensinar, para desenvolver suas atividades dentro da 
sala. Ficou que meio  ao Deus  dará,  pelo  que  eu cheguei aqui e  percebi.  Tem um laptop e as  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

Acho que foi tudo válido hoje. Você está vindo aqui e estão ouvindo cada relato de professor, os nossos anseios, 
as nossas dúvidas. E quando a gente foi para lá para São Paulo, conversou e viu que a gente ia ter uma base. [...] 
Agora a gente quer saber agora da Prefeitura! Porque até então a gente está se sentindo meio sozinha. O que ela 
pensa sobre o projeto?”[Ela] agora mandou esse [Suporte t], mas na parte técnica”. [...] poderia ser um 
professor da parte didática [...] ou então, um Coordenador do UCA! [...] Eu queria alguém, que falasse assim: 
Olha professor, eu estou aqui do seu lado, eu não vou dar a aula para você, mas eu estou aqui do seu lado para te 
orientar! [...] [Assim], olha esse é o projeto UCA, o 1º ano vai trabalhar com isso, o 2º ano vai trabalhar com 
isso, o 3º isso... Então, eu precisava dessa parte pedagógica e didática. [...] São muitos alunos e você fala assim: 
eu queria ter dado mais coisas... ir além e você fica assim, amarrado! Porque você tem apostila para cumprir, 
conteúdos... Você tem que responder da prova, avaliações, avaliação interna, externa, entendeu? Eu queria me 
dedicar muito mais ao projeto, e olha que eu me dedico! Mas eu queria ir além! Ah! Eu queria pegar todos os 
dias, eu gostaria de pegar todos os dias, mas não dá entendeu? Então para mim, eu precisava de uma sustentação 
mais pedagógica, didática! 
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professoras tendo que aprender na marra que não é muito fácil e tem que tentar criar. Tem 
que ter uma criatividade que não teve... Uma ajuda! Porque o Linux também tem outro 
problema que tem uma incompatibilidade muito grande com outros sistemas. [...] Tem flash, 
mas [...] ele cria essa certa dificuldade [...] deveria ter um posicionamento mais interessante 
assim para orientar os professores no que fazer. 

 

 
O discurso do estagiário confirma a necessidade de exploração, do conhecimento prático 
inicial para dar conta das potencialidades e limitações do equipamento para o fazer didático. 
Pois que, “[...] como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. [...]” (Freire, 1996, p. 85). 
Descobrir os segredos do laptop – é disso que o professor precisa tomar consciência num 
primeiro plano – pois, para aplicar e fazer uso total de um equipamento, mesmo sendo 
simples, há necessidade de explorar. É preciso estudar, fazer hipóteses, analisar, etc, para 
tirar proveito das potencialidades e conhecer as limitações do laptop. Mas o fato essencial é 
que “[...] conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos 
dessa transformação vinculados com as ações transformadoras [...].” (Piaget, 2013b, p. 26).  

 
 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  66  

No Quadro 24 abaixo, procedemos à análise com o auxílio do software Qualiquantisoft, 
comparamos e integramos os dados qualitativos e quantitativos. 
 

                Quadro 24 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 6 

 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria I:                                              

Eu estou começando na sala de informática agora, nem sei se eu devia falar, mas o sistema operacional 
Linux é muito bom, é gratuito, é mais seguro, não pega vírus tão facilmente. [...] é complicado mexer 
nele e não é uma coisa muito didática. Seria muito interessante, os professores terem um software 
específico para ensinar, para desenvolver suas atividades dentro da sala. Ficou que meio ao Deus 
dará, pelo que eu cheguei aqui e percebi. Tem um laptop e as professoras tendo que aprender na marra 
que não é muito fácil e tem que tentar criar. Tem que ter uma criatividade que não teve... Uma ajuda! 
Porque o Linux também tem outro problema que tem uma incompatibilidade muito grande com outros 
sistemas. [...] Tem flash, mas [...] ele cria essa certa dificuldade [...] deveria ter um posicionamento 
mais interessante assim para orientar os professores no que fazer. 
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Ao julgarmos o progresso pela estatística cremos que avançamos, mesmo que em termos 
diluídos no conjunto, para o reconhecimento da necessidade dos conteúdos procedimentais 
problematizadores com 23,81%, mais 4,76% para a necessidade de integrar a TIC ao 
currículo. Em contrapartida, muitos pontos precisam sem avaliados na formação: 23,81% 
mantêm-se fechados protestando; 19,05% reclamam insuficiência de formação e 
acompanhamento presencial; 4,76% pedem oficinas pedagógicas e 9,52% reclamam a 
manutenção tecnológica. Ponto positivo foi a manifestação da estagiária (4,76%) para relatar 
as impressões sobre o curso, relacionadas com as potencialidades e limitações do laptop. 

QQuueessttããoo  77:: Você identifica mudanças na sua forma de ensinar com o uso pedagógico do 
laptop educacional? Quais mudanças se destacam? 

  

                      ((eellaabboorraaddaa  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  oo  ppeessssooaall  ddaa  ttaarrddee))  11  
Quadro 25 – Categorias emergentes para a pergunta 7 

   Categoria da Ideia Central      Categoria da Ancoragem 

A Trabalho interdisciplinar   A Tomada de Consciência 

B Apatia, protesto, indiferença.   B Resistência à mudança 

C Aderência à atitude do grupo   C Insegurança 

 
Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 
[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], [Profª 
7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 
 
CCaatteeggoorriiaa  AA  - Trabalho interdisciplinar 
[Profª2t:] - O laptop, ele é atrativo para a criança e nós estamos no século XXI. Muitas 
crianças daqui são carentes e, às vezes, não têm isso em casa. Então, eu dei o início do 
xadrez nos tabuleiros e utilizei do software que tem no laptop para que eles desenvolvam o 
xadrez. E é atrativo e é legal!  Só que ele é limitado! A criança faz aquilo ali e depois não tem 
mais nenhum aplicativo que possa ser desenvolvido mais na minha área... 
[Profª3t:] - É interessante a gente estar dando algum conteúdo da apostila e mostrar no 
computador alguma coisa que seja muito distante da realidade deles. Com certeza a clareza é 
muito maior! Você está vendo, é mais acessível e auxilia bastante nesse sentido. 

 

O discurso mostra o saldo positivo de insistirmos na pergunta exclusiva para o grupo da tarde. 
Registramos então, duas práticas voltadas ao trabalho interdisciplinar, conciliando apostila e  

                                                   
1   Insistimos na participação, lançando mais uma pergunta, na tentativa de obter mais informações do período da tarde. 
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

O laptop, ele é atrativo para a criança e nós estamos no século XXI. Muitas crianças daqui são 
carentes e, às vezes, não têm isso em casa.  É interessante a gente estar dando algum conteúdo da 
apostila e mostrar no computador alguma coisa que seja muito distante da realidade deles. Com 
certeza a clareza é muito maior! Você está vendo, é mais acessível e auxilia bastante nesse sentido. 
Então, eu dei o início do xadrez nos tabuleiros e utilizei do software que tem no laptop para que eles 
desenvolvam o xadrez. E é atrativo e é legal! Só que ele é limitado! A criança faz aquilo ali e depois 
não tem mais nenhum aplicativo que possa ser desenvolvido mais na minha área... 
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recurso audiovisual para ilustrar a aula ou jogando xadrez. No entanto, destacamos que 
[Profª2t:] ainda está contida na concepção da disciplina, de desconhecimento de inúmeros 
aplicativos disponíveis no equipamento que dependem da própria exploração. Em 
contrapartida, o trabalho interdisciplinar avança quando a prática pedagógica cria condições 
de ilustrar uma realidade distante, que outrora, ficaria apenas na imaginação. Nesse sentido, 
as “[...] ações interiorizadas – sempre ações enquanto processos de transformações – são 
‘operações’ lógicas ou matemáticas, motores de todo o juízo ou raciocínio [...]” (Piaget, 2013b, 
p. 26), e, portanto, ampliam a capacidade mental mediante os subsídios exteriores. Tais feitos 
são mostras de sucesso em processos de desenvolvimento.  

 

O DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  77  
 

No Quadro 26 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos. 

 

                    Quadro 26 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 7 

 
Despontam para o trabalho interdisciplinar outros 20% (esta categoria já foi mencionada na 
pergunta 5). O dado é especialmente relevante porque faz referência ao grupo da tarde, cuja 
participação é de protesto.  

QQuueessttããoo  88:: Registre livremente a sua opinião, tecendo uma consideração sobre a 
experiência que tem vivenciado na Formação Docente UCA. 

Quadro 27 – Categorias emergentes para a pergunta 8 
   Categoria da Ideia Central      Categoria da Ancoragem 

1 
Descontentamento com morosidade na emissão de 
Certificados e Generalizações indevidas   

A Falta de ética 

B Integração das TIC ao currículo 
  

B 
Tomada de Consciência e 
conscientização 

C Desafios da gestão   C Coordenação sincrônica 

D 
Necessidade de se retirar para a 2ª jornada de 
trabalho   

D Gestão escolar e tecnológica 

E Necessidade de sustentação pedagógica e tecnológica   E Competência na relação pedagógica 

F 
Necessidade de conteúdos procedimentais / 
Insuficiência de recursos próprios   

F Resistência à mudança 

G Insegurança em relação ao grupo       

H Apatia, protesto, indiferença.       
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 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 
Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Descontentamento com morosidade na emissão de Certificados e  
                 Generalizações indevidas 
[Profª1m:] - Eu vou sair daqui com a alma lavada! A gente conversou e perguntou do certificado, 
porque já vai fazer dois anos de curso ‘né’ e obtivemos uma resposta que eu e a Profª [*-*] não 
deveria ter ouvido! Ela falou do prazo para fazer as atividades que estavam se esgotando e a gente 
não fazia. Mas já que tinha que ser tão bonitinho assim, porque não vem ela aqui cobrar das 
pessoas que não estão fazendo o que ela queria? Porque não era eu e a Profª [*-*], que tinha que 
ouvir isso entendeu? A gente ouviu e aí passou para o pessoal: olha a gente não vai mais receber 
certificado porque alguns colegas, às vezes por motivo de saúde, por motivo... Aí o pessoal que 
estava fazendo tudo certinho falou: Mas poxa vida! Eu ‘tô’ me dedicando, eu ‘tô’ fazendo e a gente 
não vai receber certificado? Tanto que a gente ajudou as meninas ‘né’! Gente, ela se superou! E de 
repente, esse certificado seria para ela uma vitória, não é Profª [*-*]? Isso daí desmotivou muito! 
Demais! Isso foi um momento crítico no UCA, e até convencer todo o mundo de novo, Mas teve 
essa decadência, por causa do certificado que a gente ainda está sem resposta. 
[Profª2m:] - Na época a diretora e a coordenadora estavam chegando. Eu e a Profª [*-*] íamos para 
São Paulo representar a escola e quando a gente chegava passava para a diretora. Mas ela 
também não tem esse tempo de ficar procurando e acompanhando todo mundo! Mas aí eu e a 
Profª [*-*], não ‘se vê' no poder de ficar cobrando as colegas! Fica chato para a gente! Para mim! Eu 
acho chato eu cobrar: Oh! Você já fez? Oh! Tem que fazer! É chato isso para mim, entendeu? A 
própria colega talvez não ‘entende’, ‘né’? Então aí, a gente ia cobrar, de uma forma isso aí para mim 
foi muito desagradável. 

 
 

Considerando  as   queixas,   perturbações,  dificuldades,  problemas  e  conflitos  enfrentados  na   
formação, encontramos que a morosidade e a falta de comunicação  correta  a  respeito  da emissão  

 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Eu vou sair daqui com a alma lavada!  Eu e a Profª [*-*] íamos para São Paulo representar a escola e 
quando a gente chegava passava para a diretora, que naquela época a diretora e a coordenadora 
estavam chegando e também ela não tem esse tempo de ficar procurando e acompanhando todo mundo! 
Então, lá a gente conversou e perguntou do certificado, porque já vai fazer dois anos de curso ‘né’ e 
obtivemos uma resposta que eu e a Profª [*-*] não deveria ter ouvido! Ela falou do prazo para fazer as 
atividades que estavam se esgotando e a gente não fazia. Mas já que tinha que ser tão bonitinho assim, 
porque não vem ela aqui cobrar das pessoas que não estão fazendo o que ela queria? Porque não era eu 
e a Profª [*-*], que tinha que ouvir isso entendeu? A gente ouviu e aí passou para o pessoal: olha a gente 
não vai mais receber certificado porque alguns colegas, às vezes por motivo de saúde, por motivo... Aí o 
pessoal que estava fazendo tudo certinho falou: Mas poxa vida! Eu tô me dedicando, eu ‘tô’ fazendo e a 
gente não vai receber certificado? Tanto que a gente ajudou as meninas ‘né’! Gente, ela se superou! E de 
repente, esse certificado seria para ela uma vitória, não é Profª [*-*]? Isso daí desmotivou muito! 
Porque eu e a Profª [*-*], não ‘se vê’ no poder de ficar cobrando as colegas! Fica chato para a gente! 
Para mim! Eu acho chato eu cobrar: Oh! Você já fez? Oh! Tem que fazer! É chato isso para mim, 
entendeu? A própria colega talvez não ‘entende’, ‘né’? Então aí, a gente ia cobrar, de uma forma isso aí 
para mim foi muito desagradável. Demais! Isso foi um momento crítico no UCA, e até convencer todo o 
mundo de novo, Mas teve essa decadência por causa do certificado que a gente ainda está sem resposta.  
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dos certificados geraram transtornos e informações errôneas. Da mesma forma, atrelar 
generalizadamente a informação a respeito do certificado com o cumprimento dos deveres 
dos cursistas não foi uma medida de bom tom. Sobre a questão, tecemos três comentários: 1- 
o momento de emissão dos certificados e as exigências para fazer jus a eles devem ser 
claros; 2- o acompanhamento das tarefas e relatórios deve ser de responsabilidade do 
formador, tutor ou coordenador; 3- quaisquer comentários do curso devem da mesma forma, 
ser reportados ao formador, tutor ou coordenador, e devidamente respondidos de forma ética, 
sem rodeios, diretamente aos professores em débito com seus compromissos, jamais 
chamando a atenção generalizadamente ou enviando recados por terceiros.  Aprendemos 
com o infeliz episódio que devemos sempre, em qualquer circunstância, buscar entender as 
razões daquela postura do professor e encontrar uma solução conjunta para os fatos. 
Depreendemos que, enquanto formadores, devemos primar pela verdade, bom senso, 
generosidade e competência, porque ensinar: “[...] exige a corporeificação das palavras pelo 
exemplo [...]” (Freire, 1996, p. 34), assim como tantos outros saberes tratados pelo autor.  
 

CCaatteeggoorriiaa  BB  - Integração das TIC ao currículo 
[Profª4m:] - Eu gostei, achei o projeto muito interessante. Nós temos uma apostila a ser 
seguida e a gente pode estar fazendo, pedagogicamente, as atividades em paralelo a essa 
apostila que vai funcionar para eles, mas no computador! Ou um programa pertinente ao que 
eles estão vendo em sala e possa ser usado no computador. Porque aí o que eles vão fazer, 
eles vão progredindo, ‘né’! E seria estar usando mais, porque só uma vez na semana, é pouco! 
Seria uma ferramenta de alfabetização muito boa! Então, a gente tem as apostilas, as provas, 
as avaliações, e o horário para estar trabalhando com o computadorzinho fica pequeno, fica 
apertado! Porque não está tendo essa ligação, do conteúdo que eu estou aplicando na sala, 
para eu estar trabalhando também no computador. E seria interessante também um projeto...  

 

Compatibilizar TIC e currículo facilita o trabalho pedagógico e o fazer docente. É na formação que o 
professor expressa seus próprios conhecimentos e sentimentos. Fazer a transposição didática da 
prática pedagógica para o trabalho interdisciplinar com o laptop é um desafio proposto na 
formação. E como tal, é uma reconstrução; reconstrução que carece de sentido, de exploração dos 
aplicativos do laptop, tempo de estudo, porque para o sujeito avançar nesse ponto, ele tem que 
entrar nas características do laptop e isso implica entender como ele funciona,  compreender as 
possibilidades do programa, analisar o que é possível fazer diante da máquina e dos conteúdos 
pedagógicos pretendidos. Ou seja, significa colocar-se para os processos de exteriorização do 
objeto em relação ao sujeito, e ao  mesmo tempo,  de  interiorização do sujeito em relação ao 
objeto para  fazer  jus  ao  aperfeiçoamento  funcional  da  ação  por  meio  da   acomodação  
progressiva. Portanto,  integrar  a  TIC  ao  currículo  tanto quanto  fazer  a transposição didática  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

Eu gostei, achei o projeto muito interessante. Nós temos uma apostila a ser seguida e a gente pode estar 
fazendo, pedagogicamente, as atividades em paralelo a essa apostila que vai funcionar para eles, mas no 
computador! Ou um programa pertinente ao que eles estão vendo em sala e possa ser usado no computador. 
Porque aí o que eles vão fazer, eles vão progredindo, ‘né’! E seria estar usando mais, porque só uma vez na 
semana, é pouco! Seria uma ferramenta de alfabetização muito boa! Então, a gente tem as apostilas, as 
provas, as avaliações, e o horário para estar trabalhando com o computadorzinho fica pequeno, fica 
apertado! Porque não está tendo essa ligação, do conteúdo que eu estou aplicando na sala, para eu estar 
trabalhando também no computador. E seria interessante também um projeto... 
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requerida consiste em estender progressivamente a ação aumentando harmoniosamente a 
assimilação na razão da acomodação. Pois que, é a experiência com o laptop que vai estruturar 
novos conhecimentos e formas de trabalho; extraindo o que é próprio do laptop, o sujeito procede 
com lógica e dispõe de ordem e orientação aos esquemas. 
 

Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 
[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], Profª  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], 
[Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h]  
 

CCaatteeggoorriiaa  EE  - Necessidade de sustentação pedagógica e tecnológica 
[Profª1t:] - Eu pessoalmente descobri a tecnologia, o computador, praticamente na sala de aula, 
mas o Linux não fez muita diferença na minha prática. Eu tenho usado talvez o Google, a pesquisa. 
Talvez se a gente fizesse cursos antes para depois aplicar esses conteúdos!  O curso não nos 
fornece subsídios para a prática, não é? Tirando essas dificuldades de falta de competência na parte 
tecnológica, se você conseguir com os nossos alunos, é maravilhoso, é descoberta, eles se 
encantam e querem usar o tempo inteiro! Deixe levar para a casa se puder, mas desde que seja feito 
uma infraestrutura de Internet que não caia a todo o momento, uma sala que tenha tomadas para 
que eles fiquem funcionando direto, os professores melhor preparados, para a aplicabilidade! Mas 
não dessa forma bagunçada que aconteceu aqui, sem orientação, salas sem tomadas para ligar os 
computadores. Isso é maravilhoso, principalmente nesse bairro ‘super carente’. Agora, ‘precisa’ de 
um projeto mais desenvolvido, nesse sentido eu acho certo? E os certificados que não vieram? 
[Profª6t:] - Vou voltar lá naquelas pastas de compartilhamento. Nós perdemos aqui umas três a 
quatro horas... Aí chega o Professor da Secretaria e fala: Vocês não vão conseguir nunca 
compartilhar pasta, porque tem que ser uma rede própria [...] Só que nós não ‘sabia’ disso! Perdeu-se 
não sei quantas tardes atrás da tal pasta. Só que depois ele descobriu um meio! Mas até hoje nós 
não descobrimos um meio de compartilhar essas pastas ‘né’!                                                                   
[Profª4t:] - Tinha um pessoal da Secretaria que nos acompanhava e orientava semanalmente 
com atividades. E tem outros problemas: de Internet, de carregar, ‘né’! Não funciona!  A gente 
faz sozinha ‘né’! Eu tive que aprender sozinha! 

 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

Eu pessoalmente descobri a tecnologia, o computador, praticamente na sala de aula, mas o Linux não 
fez muita diferença na minha prática. Eu tenho usado talvez o Google, a pesquisa. Talvez se a gente 
fizesse cursos antes para depois aplicar esses conteúdos!  O curso não nos fornece subsídios para a 
prática, não é? Inclusive, tinha um pessoal da Secretaria que nos acompanhava e orientava 
semanalmente com atividades. E tem outros problemas: de Internet, de carregar, ‘né’! Não funciona!  A 
gente faz sozinha ‘né’! Eu tive que aprender sozinha! Porém, tirando essas dificuldades de falta de 
competência na parte tecnológica, se você conseguir com os nossos alunos, é maravilhoso, é descoberta, 
eles se encantam e querem usar o tempo inteiro! Deixe levar para a casa se puder, mas desde que seja 
feito uma infraestrutura de Internet que não caia a todo o momento, uma sala que tenha tomadas para 
que eles fiquem funcionando direto, os professores melhor preparados, para a aplicabilidade! Mas não 
dessa forma bagunçada que aconteceu aqui, sem orientação, salas sem tomadas para ligar os 
computadores. Isso é maravilhoso, principalmente nesse bairro ‘super carente’. Agora, ‘precisa’ de um 
projeto mais desenvolvido, nesse sentido eu acho certo? Exemplificando, vou voltar lá naquelas pastas 
de compartilhamento. Nós perdemos aqui umas três a quatro horas... Aí chega o Professor da Secretaria 
e fala: Vocês não vão conseguir nunca compartilhar pasta, porque tem que ser uma rede própria, [...] 
Só que nós não ‘sabia’ disso! Perdeu-se não sei quantas tardes atrás da tal pasta. Só que depois ele 
descobriu um meio! Mas até hoje nós não descobrimos um meio de compartilhar essas pastas ‘né’!  E os 
certificados que não vieram?                                                                      
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Encontramos, considerando as queixas, as perturbações e as dificuldades, a reivindicação da 
necessidade de sustentação tecnológica e pedagógica. O que isso significa em termos de 
progresso? Reconhecer a insuficiência de recursos próprios para administrar o fazer didático- 
pedagógico é um avanço para a mudança de posição. No entanto, prover a escola com 
sustentação e adequação tecnológica é outra solicitação que também tem pertinência na 
questão do envolvimento e mobilização do professorado para o trabalho com o laptop. Diz o 
discurso: “[...] desde que seja feito uma infraestrutura de Internet, que não caia a todo o 
momento, [que] uma sala que tenha tomadas para que eles fiquem funcionando direto, e os 
professores [sejam] melhor preparados, para a aplicabilidade!”. Ora, se aprender a trabalhar 
com o laptop e desenvolver um trabalho interdisciplinar consistente já são grandes desafios, 
como esperar que o professor enfrente outros problemas de infraestrutura e se posicione 
favoravelmente? É com trabalho firme de convencimento que deslocamos a ação do professor 
para os aplicativos, para os recursos do laptop que não dependem da Internet. Embora cientes 
de que a reivindicação de conexão à Internet é justa e cabível, precisamos nos posicionar em 
favor do trabalho independente da navegação na rede para garantir a continuidade das ações 
com recursos tão interessantes e atraentes quanto ela. Nesse sentido, a formação aprende que 
deve dedicar parte do curso dirigido exclusivamente aos aplicativos e softwares que seduzem e 
tornam propensas as tarefas de ensinar e aprender. 
 
CCaatteeggoorriiaa  FF  - Necessidade de conteúdos procedimentais / Insuficiência de recursos próprios 
 
[Profª3t:] - Na minha concepção todo o conhecimento e aprendizado é bem vindo porque isso 
a gente busca no decorrer da vida. Mas, na profissão docente [...] a gente precisa de alguém 
para orientar e, em relação ao UCA, alguém para ajudar! Porque a formação foi meio que 
sozinho, independente. E um curso dessa extensão, tão grandioso, tão bem comentado, 
precisa de um respaldo maior. O curso é interessante e pode ter continuidade, mas, com 
auxílio. Porque a gente aprendeu sozinho... 
[Profª6t:] - Desestimula porque você começa a fazer e vê que aquilo não é atrativo! E aí você 
tem que levar para a sala de aula: o que é que eu vou trabalhar com os alunos nessa semana? 
Não sei ‘né’! Você começa a criar. Mas, você gostaria de atividades para trabalhar na sala de 
aula. Quando eu soube que a escola foi escolhida fiquei com medo do computador quebrar... E 
a expectativa seria para nos auxiliar em sala de aula e não foi nesse sentido. As colegas me 
ajudaram muito e eu dependia muito delas! A gente começou devagar, mas sozinhos!  
[Profª2t:] - Você pensa em trabalhar um recurso na Internet, mas aí tem esse problema! Você 
tem que ter uma atividade rápida porque descarrega logo! Aí vai juntando, juntando e na hora 
você fica sem saber o que fazer. Nem sempre aquilo que você prepara dá certo e você não 
sabe o que você faz!  
[Profª7t:] - Eu não tenho essa noção, ‘né’! Eu fiz com a ajuda das minhas amigas, e tenho 
muita dificuldade. 
[Profª8t:] - A gente não teve respaldo nenhum. Então, eu não tenho o palavreado deles em 
relação a essa tecnologia! Então eu fiquei quieta. 
[Profª9t:] - É ajuda que a gente precisa. Se a gente que tem um pouquinho mais de 
conhecimento em relação mexer com o computador, mas não muito, teve dificuldade, imagina 
quem não mexia no computador! [...] Chegaram os computadores e eles falaram: vamos 
trabalhar ele com o aluno! Não tem aquela formação básica de computação! E aí vem um 
sistema operacional complicado, o Linux! Imagina! 
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Constatamos por fim com esse discurso a grande necessidade de conteúdos procedimentais e 
o reconhecimento da falta de recursos próprios para pôr termo ao trabalho interdisciplinar com 
o laptop. Na apropriação tecnológica encontramos níveis, tal e qual em Piaget. Percebemos em 
Piaget, que a interação do professor com o computador pode favorecer o fazer pedagógico e, 
ao mesmo tempo, oportunizar o conhecimento do laptop; é a partir de então que ele construirá 
formas na medida das necessidades e situações (Piaget, 2008, p.387). E assim, considerando 
as qualidades e as características do computador que vão sendo interiorizadas, distinguindo 
partes em relação ao todo, exteriorizará a ação em operação, uma vez que, seus esquemas se 
diferenciaram, são agora mais amplos e têm caráter operatório. Vislumbramos então, que 
sempre o sujeito estará em busca de novos conteúdos procedimentais em consonância com o 
seu grau de apropriação e desenvolvimento; razão pela qual, o curso de formação deve 
proporcionar desequilíbrio.  Em  outras palavras,  a formação  tem  o  papel  de  problematizar 
e  desequilibrar  as estruturas  do  sujeito,  pois  é  o desequilíbrio do equilíbrio anterior que 
leva ao equilíbrio posterior. É por meio da atividade assimiladora que o sujeito atribui 
significação ao objetivo da ação, combinando sucessiva e dialeticamente assimilação e 
acomodação para organizar os esquemas mentais e assim, chegar por si próprio aos 
conteúdos procedimentais, como  um  tipo  de  invenção,  tal  como  prevê a  teoria  piagetiana. 
O   fato  básico  é  que   toda  a organização processada resulta num equilíbrio e numa nova 
estrutura, tal que a experiência   cresce na medida do desenvolvimento das fases  e, 
correlativamente, na medida da  atividade do sujeito,  em  termos  de  construção  em função da  
acomodação  (Becker, 2010, p.30).  Então,  explorar  o laptop  é  uma  ação  e  construção  
progressiva  de  conteúdos procedimentais,    visto   que  “[...]  é  à medida  que o sujeito  é  ativo  que  
a  experiência  se objetiva [...]” (Piaget  apud  Becker,  2010,  p. 31). Mas  também  é uma ação  que  
  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria F:                                              

Na minha concepção todo o conhecimento e aprendizado é bem vindo porque isso a gente busca no 
decorrer da vida. Mas, na profissão docente [...] a gente precisa de alguém para orientar e, em 
relação ao UCA, alguém para ajudar! Porque a formação foi meio que sozinho, independente. E um 
curso dessa extensão, tão grandioso, tão bem comentado, precisa de um respaldo maior. O curso é 
interessante e pode ter continuidade, mas, com auxílio. Porque a gente aprendeu sozinho... Quando eu 
soube que a escola foi escolhida fiquei com medo do computador quebrar... E a expectativa seria para 
nos auxiliar em sala de aula e não foi nesse sentido. As colegas me ajudaram muito e eu dependia 
muito delas! A gente começou devagar, mas sozinhos! De outro lado, desestimula porque você começa 
a fazer e vê que aquilo não é atrativo! E aí você tem que levar para a sala de aula: o que é que eu vou 
trabalhar com os alunos nessa semana? Não sei ‘né’! Você começa a criar. Mas, você gostaria de 
atividades para trabalhar na sala de aula. Porque a gente pensa em trabalhar um recurso na Internet, 
mas aí tem esse problema! Você tem que ter uma atividade rápida porque descarrega logo! Aí vai 
juntando, juntando e na hora você fica sem saber o que fazer. Nem sempre aquilo que você prepara dá 
certo e você não sabe o que você faz! Porque eu não tenho essa noção, ‘né’! Eu fiz com a ajuda das 
minhas amigas, e tenho muita dificuldade. Como eu disse a gente não teve respaldo nenhum. Então, eu 
não tenho o palavreado deles em relação a essa tecnologia e fiquei quieta. Enfim, é de ajuda que a 
gente precisa. Se a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento em relação mexer com o 
computador, mas não muito, teve dificuldade, imagina quem não mexia no computador! [...] 
Chegaram os computadores e eles falaram: vamos trabalhar ele com o aluno! Não tem aquela 
formação básica de computação! E aí vem um sistema operacional complicado, o Linux! Imagina! 
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possibilita a representação do conhecimento e práticas diferenciadas criadas no contexto, que 
compartilhadas são reverberadas entre os colegas e propiciam avanços.  

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  88  

No Quadro 28 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o auxílio 
do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e quantitativos, 
buscando identificar as premissas epistemológicas e as possibilidades de complementaridade.  

   Quadro 28 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 8 

 

Eis que abrindo a possibilidade de registrar algo livremente, finalmente o grupo de 
professores do período da tarde se posicionou em 31,58% revelando suas necessidades com 
conteúdos procedimentais, relacionadas com a sua insuficiência de recursos. Desses, 21,05 
% tiveram que se ausentar para trabalho em outro lugar, prejudicando a resposta. 
Coerentemente 15,79% pedem mais sustentação tecnológica e pedagógica, 10,53% 
protestam pela morosidade na emissão dos certificados, ao passo que, 5,25% apontam para 
a integração das TIC ao currículo e para os desafios da gestão. Finalmente também, na 
pergunta livre, o protesto se dissipou, e apenas um professor não participou.  

44..11..22  AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  FFóórruumm  VViirrttuuaall    
QQuueessttããoo  99:: O “espaço virtual”, é um ambiente democrático e divertido, prazeroso e transformador. 
Diante disso, gostaríamos de ouvir um pouco de suas expectativas para o curso, seus interesses, 
necessidades e disponibilidades de tempo, para pensarmos coletivamente. 

 
Quadro 29 – Categorias emergentes para a pergunta 9 

Categoria da Ideia Central Categoria da Ancoragem 

Trabalho interdisciplinar Tomada de Consciência e Conscientização 

 Professores participantes do  CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 
[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], [Prof  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], 
[Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Trabalho Interdisciplinar 
[Profª f:] - Seja por meio de celular, computador ou TV, as diferentes tecnologias já fazem parte 
do dia-a-dia de alunos e professores de qualquer escola. Tanto professor quanto aluno ‘ganha’  
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uma nova dinâmica com a incorporação das novas tecnologias. Isso acontece porque os 
alunos têm uma familiaridade muito grande com essas novidades então temos de inserir 
estes recursos no ambiente da sala de aula, como instrumentos facilitadores do aprendizado.  
[Profª5t:] - Propiciar um aperfeiçoamento profissional da tecnologia aliada à aprendizagem 
dentro do contexto atual já que a tecnologia esta  presente em todos os momentos, nossa 
função como educadores é de sempre estar se  aperfeiçoando e fazendo com que nossos 
alunos tenham o contato com essa tecnologia e se beneficiem com uma aprendizagem 
dirigida. 

O discurso revela a tomada de consciência e a conscientização para a atualidade da 
tecnologia que, nos dias atuais, mais do que antes, não pode ser descartada. Reconhecendo a 
nova dinâmica que se estabelece com o uso das tecnologias, e entendendo as tecnologias como 
instrumentos facilitadores do aprendizado, concluímos o bom resultado alcançado em termos de 
desenvolvimento e formas de pensar. Sobretudo, reconhecer a necessidade de se aperfeiçoar é 
tomar consciência das próprias ações; é fazer renovação e compreender a própria 
responsabilidade, segundo Macedo (2005a), que para nós formadores, representa um salto de 
qualidade. Para Freire, “[...] os conteúdos, os objetivos, os métodos, os processos, os instrumentos 
tecnológicos a serviço da educação permanente, [...] não apenas podem, mas devem variar de 
espaço tempo a espaço tempo [...].” (Freire, 2001a, p.13).  

 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  99  

No Quadro 30 abaixo, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas epistemológicas e 
as possibilidades de complementaridade. 

Quadro 30 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 9 

 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Nossa função como educadores é de sempre estar se  aperfeiçoando e fazendo com que nossos alunos 
tenham o contato com essa tecnologia e se beneficiem com uma aprendizagem dirigida. Seja por meio 
de celular, computador ou TV, as diferentes tecnologias já fazem parte do dia-a-dia de alunos e 
professores de qualquer escola. Tanto professor quanto aluno ‘ganha’ uma nova dinâmica com a 
incorporação das novas tecnologias. Isso acontece porque os alunos têm uma familiaridade muito 
grande com essas novidades então temos de inserir estes recursos no ambiente da sala de aula, como 
instrumentos facilitadores do aprendizado. Então é preciso propiciar um aperfeiçoamento 
profissional da tecnologia aliada à aprendizagem dentro do contexto atual já que a tecnologia esta  
presente em todos os momentos 
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Embora essas participações sejam pouco representativas no Fórum virtual, ressaltamos dois 
pontos importantes: primeiro, que elas foram postadas por duas professoras do período da 
tarde; período que teve baixa interação no Grupo Focal;  segundo, que existiu conexão para o 
trabalho interdisciplinar (100%), revelando a positividade em relação ao progresso na forma 
de pensar e agir.  

QQuueessttããoo  1100:: Explique como a interface gráfica do Linux foi se organizando na sua 
mente, passou a ter significado para você e se transformou numa ação trivial. 

 
Quadro 31 – Categorias emergentes para a pergunta 10 

Categoria da Ideia Central   
  
  

  
  
  
  
  

  
  

Categoria da Ancoragem 

A Contribuições do projeto UCA A Mudança de posição/novo paradigma 

B Situação-problema B Fazer e compreender 

C Apropriação tecnológica C Adaptação 

D Trabalho interdisciplinar D Tomada de Consciência e Conscientização 

E Fazer analogias E Saber fazer 

 Professores participantes do CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], 
[Profª 5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], [Prof  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], 
[Profª 7t], [Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Contribuições do projeto UCA 
 

 [Profªh:]- Rever algo é sempre bom e amplia o nosso conhecimento... No inicio do projeto 
UCA tive muita dificuldade para adequação e a utilização dos laptops e as ferramentas 
contidas nele, no entanto com a prática estou me aprimorando e gostando de usa-las. 
[Profª3t:] - É muito bom rever e recordar, nos faz ampliar o conhecimento. Quando o projeto 
UCA iniciou achei um tanto complicadinho a utilização dos laptops e as ferramentas contidas 
nele, mas, no entanto com a prática estou me aprimorando e gostando de usá-las. 
[Profª g:] - No início estranhei bastante e tinha dificuldade embora dominasse bem o 
Windows. Agora está mais fácil, o curso ajudou bastante, mas ainda não estou 100% com o 
Sistema Operacional que usa o Linux, embora sendo gratuito. Me acostumei com o Windows, 
mas gosto muito do projeto, pois favorece a inclusão digital e dá acesso ao uso de tecnologia 
e facilita o trabalho em aula. 
[Profª8t:] - Na minha área de educação física este projeto veio engrandecer o conteúdo dos 
meus alunos por que saímos da área convencional e entramos em aulas virtuais como, por 
exemplo, a função de órgão do corpo humano (batimentos cardíacos). Achei excelente! 
[Profªc:] - O que é novo trás um certo desconforto, mas a partir do momento que passamos a 
interagir com a ferramenta tudo se torna mais tranquilo. O trabalho é enriquecido, pois 
proporciona novas metodologias de ensino e prazer em aprender nos alunos. 
[Profª6t:] - Antes do UCA eu só conhecia o Windows, agora já me acostumei com o Linux, 
confesso que ainda tenho dificuldades, mas estou caminhando. Em relação ao conteúdo 
deste módulo, o UCA proporciona aos alunos de escola pública o acesso à informações, 
desenvolve competências exigidas pela sociedade atual, incentiva e desenvolve no aluno a 
interação com o mundo virtual. Para mim é uma honra fazer parte desse desenvolvimento 
tecnológico. 
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[Profª7t:] - Nunca imaginei que iria participar do uso do computador em sala de aula. Estou 
gostando muito da experiência, mas para mim é muito difícil [...]. Lendo o texto pude notar 
que com o UCA o aluno tem a oportunidade de se ‘interar’ com o mundo virtual e de estar 
preparado para o futuro. Ele tem acesso à informação, conteúdos, redes sociais, e-mail, 
enfim, tudo que ele precisa para ser autônomo no seu conhecimento. Acho interessante, 
também a questão da mobilidade, que permite levar o computador móvel para diversos locais. 

O discurso revela o processo de adaptação ao sistema Linux. Em “[...] o que é novo traz certo 
desconforto, mas a partir do momento que passamos a interagir com a ferramenta tudo se 
torna mais tranquilo [...]”, mostra a fase inicial, da perturbação, do desequilíbrio para um novo 
equilíbrio, que foi gerado a partir da interação com o laptop e da interiorização. De acordo 
com Piaget, a interiorização do objeto, como um movimento de fora para dentro, permite que 
o sujeito reconheça o jeito de ser do objeto para incorporá-lo à mente num processo de três 
etapas: na primeira, a  interiorização  transporta  as combinações obtidas na interação 
fazendo  com  que  ao  refletir,  obtenha  novas  percepções  de   si   para   si;  na  segunda,  
a  interiorização  incorpora  as  ações  materiais  por  meio  de  representações  (linguagens, 
imagens  mentais, etc), e abstrai, separadamente, de um lado, as qualidades e características 
do objeto, e de outro, os dados descritos e interpretações; na terceira, a interiorização 
reconstitui o que ocorreu no plano da ação, pois a conceituação operatória torna capaz a 
teoria, tanto quanto elabora “operações sobre operações”. (Piaget, 1977b, p. 211). De outra 
feita, o  discurso  além  da  tomada  de  consciência  do  objeto,  manifesta   igualmente  a  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Eu nunca imaginei que iria participar do uso do computador em sala de aula. Estou gostando muito 
da experiência, mas para mim é muito difícil [...]. Então, o que é novo trás um certo desconforto, mas 
a partir do momento que passamos a interagir com a ferramenta tudo se torna mais tranquilo.  Antes 
do UCA eu só conhecia o Windows, agora já me acostumei com o Linux; confesso que ainda tenho 
dificuldades, mas estou caminhando. E no início estranhei bastante e tinha dificuldade embora 
dominasse bem o Windows.  Quando o projeto UCA iniciou achei um tanto complicadinho a 
utilização dos laptops e as ferramentas contidas nele. Agora está mais fácil, o curso ajudou bastante, 
mas ainda não estou 100% com o Sistema Operacional que usa o Linux, embora sendo gratuito. 
Porque, no inicio do projeto UCA tive muita dificuldade para adequação e a utilização dos laptops e 
as ferramentas contidas nele, no entanto com a prática estou me aprimorando e gostando de usa-las.  
Lendo o texto pude notar que com o UCA o aluno tem a oportunidade de se ‘interar’ com o mundo 
virtual e de estar preparado para o futuro. Ele tem acesso à informação, conteúdos, redes sociais, e-
mail, enfim, tudo que ele precisa para ser autônomo no seu conhecimento. Acho interessante, também a 
questão da mobilidade, que permite levar o computador móvel para diversos locais. Em relação ao 
conteúdo deste módulo, o UCA proporciona aos alunos de escola pública o acesso à informações, 
desenvolve competências exigidas pela sociedade atual, incentiva e desenvolve no aluno a interação com o 
mundo virtual. Para mim é uma honra fazer parte desse desenvolvimento tecnológico. Então, agora, é muito 
bom rever e recordar, nos faz ampliar o conhecimento. Sim, rever algo é sempre bom e amplia o nosso 
conhecimento!   Mas, no entanto, com a prática estou me aprimorando e gostando de usá-las. O trabalho é 
enriquecido, pois proporciona novas metodologias de ensino e prazer em aprender nos alunos. Me 
acostumei com o Windows, mas gosto muito do projeto, pois favorece a inclusão digital e dá acesso ao uso 
de tecnologia e facilita o trabalho em aula. E, na minha área de educação física este projeto veio 
engrandecer o conteúdo dos meus alunos por que saímos da área convencional e entramos em aulas virtuais 
como, por exemplo, a função de órgão do corpo humano (batimentos cardíacos). Achei excelente! 
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conscientização sobre os ganhos que ele proporciona ao aluno em termos de aprendizagem 
interdisciplinar. Para “[...] este projeto veio engrandecer o conteúdo dos meus alunos porque 
saímos da área convencional e entramos em aulas virtuais [...]” encontramos em Freire a 
significação conscientizadora do trabalho interdisciplinar: “[...] no processo de busca da 
temática significativa, já deve estar presente à preocupação pela problematização dos 
próprios temas”. Por suas vinculações com outros. Por seu envolvimento histórico-cultural 
[...]”. (Freire, 1987, p. 100). 

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 
Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  DD  - Trabalho interdisciplinar 
[Profª2m:] - Como já falei tudo que é novo assusta, mas basta conhecer e interagir com o 
Metasys que as possibilidades de trabalho e facilidades vão aumentando. O Metasys possui 
vários programas educacionais que acrescentam e enriquecem o conteúdo das aulas, por 
isso vale a pena arriscar e conhecê-lo, explorá-lo e tirar de seus programas o máximo de 
possibilidades para tornar a aula mais atrativa. 
[Profª1t:] - Posso dizer com certeza que no começo estranhei bastante esse novo programa 
(Linux). Só conhecia o Windows, mas agora estou tendo menos dificuldades nessas novas 
ferramentas. Temos várias atividades como navegador na Internet, e-mail, organizador de 
textos e organizador pessoal, etc. Foram desenvolvidos pensando nas necessidades das 
pessoas. Viabiliza a integração entre professores e alunos. 

 
Reconhecer as mudanças como benéficas, mesmo à custa das dificuldades enfrentadas, é 
um bom resultado, especialmente quando elas abrem novos horizontes ao pensar. Quando o 
discurso traz: “[...] basta conhecer e interagir com o Metasys que as possibilidades de 
trabalho e facilidades vão aumentando [...] percebe-se o ‘espírito’ interdisciplinar para o 
trabalho em sala de aula”. Utilizar novas ferramentas, novas linguagens, acolher um contexto 
que coordena uma pluralidade de fatores para dar conta da situação-problema é a qualidade 
de pensar interdisciplinar, que é uma construção em termos de tomada de consciência e de 
progresso.  
 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  1100  

No Quadro 32 seguinte, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos, buscando unir as duas abordagens, identificar as premissas epistemológicas e 
as possibilidades de complementaridade. 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

Posso dizer com certeza que no começo estranhei bastante esse novo programa (Linux). Só conhecia o 
Windows, mas agora estou tendo menos dificuldades nessas novas ferramentas.  Como já falei tudo que é 
novo assusta, mas basta conhecer e interagir com o Metasys que as possibilidades de trabalho e facilidades 
vão aumentando. O Metasys possui vários programas educacionais que acrescentam e enriquecem o 
conteúdo das aulas, por isso vale a pena arriscar e conhecê-lo, explorá-lo e tirar de seus programas o 
máximo de possibilidades para tornar a aula mais atrativa. Além disso, temos várias atividades como 
navegador na Internet, e-mail, organizador de textos e organizador pessoal, etc. Foram desenvolvidos 
pensando nas necessidades das pessoas. Viabiliza a integração entre professores e alunos. 
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                     Quadro 32 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 10 

 
Embora a participação no Fórum seja pequena, os dados qualitativos e quantitativos, 
mostram o reconhecimento dos benefícios da experiência de formação com o Linux para o 
grupo de professores com 53,85%. Encontramos resultados positivos para o trabalho 
interdisciplinar e apropriação tecnológica, cada qual com 15,38%, seguidos de 7,69% de 
valorização da situação-problema e mais 7,69% percebendo as analogias entre o Linux e 
Windows.  

QQuueessttããoo  1111:: Agora que já vimos nos módulos anteriores as ferramentas presentes no laptop 
e temos uma visão geral de suas funcionalidades, vamos propor atividades didáticas que 
possibilitem um melhor entendimento de suas potencialidades. O que é um plano de aulas? 
Exemplifique. 

 
Quadro 33 – Categorias emergentes para a pergunta 11 

Categoria  da  Ideia  Central  Categoria da Ancoragem 

A Trabalho Interdisciplinar  A Fazer e Compreender 

B Desistente  B Falta de mobilização 

C Não postou a tarefa    

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª Neyde 
Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Trabalho Interdisciplinar1 
[Profª a:] - Plano de aula: “Vida agitada de menino”. Metodologia: leitura e o estudo do livro 
“O Menino Maluquinho” seguida de questionamento [...] ressaltando os pontos principais; [...] 
escrita de um texto descritivo sobre o que aprendeu usando do Kword,  
[Profª1m:] - “Alfabetizar através da inclusão digital”. Metodologia: Reconhecer letras do 
alfabeto; escrever o seu nome no editor de texto (Kword); verificar vogais e consoantes no 
próprio nome; pesquisar na família o porquê da escolha do seu nome e levar para sala de 
aula a informação anotada em um papel e apresentar aos colegas da sala.  
[Profª2m:] - “Produção de Texto com Imagens”. Metodologia: produzir um texto a partir da 
sequência de imagens e revisar para que ele possua começo, meio, fim, coerência, além de 

                                                   
1   A íntegra do Fórum Virtual consta do Anexo desta tese. Fizemos o recorte dos dados (objetivos, parte da metodologia e avaliação), 

focando no trabalho com o uso do laptop 
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pontuação correta. Familiarizar com o programa Kword e salvar suas produções na pasta do 
usuário. 
[Profª5t:] - “Retomar o texto Cabra- Cega” (da apostila). Metodologia: No Kword, olhar as 
imagens e escrever a história focando se o que está sendo escrito condiz com a história, se 
não está fugindo do tema.  

 

O discurso coletivo revela muita criatividade para o trabalho com o Kword e crianças 
pequenas, inclusive da alfabetização. A riqueza do trabalho interdisciplinar está na invenção 
de buscar informações na família, origem do nome, usar imagens e apostila, livro e 
quadrinhos para compor uma disposição bem afinada à alfabetização utilizando tecnologias e 
promovendo a inclusão digital. Coordenar no tempo a base teórica e conceitual, os recursos 
materiais e tecnológicos combinando com o interesse e a compreensão do aluno é 
transformar a relação pedagógica numa lógica relacional interdependente em que o fazer e o 
compreender caminham harmonizados.  Tal feito encontra respaldo na teoria de fazer e 
compreender “[...] ou a procura da razão só pode ultrapassar os sucessos práticos e 
enriquecer o pensamento na medida em que, [...] o mundo das ‘razões’ se amplia sobre os 
possíveis e transborda, assim, o real.” (Piaget, 1978, p. 179). A transposição da prática 
mostra que os professores entenderam o processo percorrido chegando às características do 
computador, ou seja, interiorizaram o que é a máquina, como ela funciona, o programa 
Kword, e assim, descobriram o que podiam e o que era possível fazer com ele.  Esses 
processos, que são ao mesmo tempo de exteriorização e interiorização, atuam como via de 
mão dupla na mente humana. Eles capturam aquilo que o quadro contextual comunica e 
devolvem pela ação as representações do conhecimento construído. A compreensão se 
completa com o realizar, exteriorizando aquilo que foi construído. 

 Professores participantes do CEM Profª Neyde Tonanni Marão: [Profª 3m], [Profª 4m], [Profª 
5m], [Profª 6m], [Profª 7m], [Suporte m], [Profª 1t], [Prof  2t], [Profª 3t], [Prof. 4t], [Profª 6t ], [Profª 7t], 
[Profª 8t], [Suporte t], [Profª b], [Profª c], [Profª d], [Profª e], [Profª f], [Profª g], [Profª h] 
 

[Profª g:] - “Produção de Texto Escrito usando Livros do Ziraldo”. Pesquisar a obra de Ziraldo nos 
laptops, buscando dados relevantes; realizar uma ciranda de leitura só com livros do Ziraldo, e 
escolher um livro e reescrever no laptop, imprimir, ilustrar e colocar no painel.  
[Profª1t:] - “Preocupações com o Trabalho Infantil”. Buscar informações em jornais, revistas, 
material apostilado, e no laptop e reescrever verificando a sequência de fatos no Kword.·. 
[Profª3t:] - “Poema”: Produzir um poema e inserir imagens para ilustrar.   
[Profª7m:] - “Gente tem Sobrenome”. Levar uma cópia da certidão de nascimento e analisar; 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Os planos de aula e Metodologias são: “Vida agitada de menino”: leitura e o estudo do livro “O Menino 
Maluquinho” seguida de questionamento [...] ressaltando os pontos principais; [...] escrita de um texto 
descritivo sobre o que aprendeu usando do Kword; [...] “Alfabetizar através da inclusão digital”: 
Reconhecer letras do alfabeto; escrever o seu nome no editor de texto (Kword); verificar vogais e 
consoantes no próprio nome; pesquisar na família o porquê da escolha do seu nome e levar para sala de 
aula a informação anotada em um papel e apresentar aos colegas da sala. Também é possível produzir 
um texto a partir da sequência de imagens e revisar para que ele possua começo, meio, fim, coerência, 
além de pontuação correta. Dessa forma, o aluno vai se familiarizar com o programa Kword e salvar 
suas produções na pasta do usuário. [...] E, “Retomar o texto Cabra- Cega”(da apostila), no Kword, 
olhar as imagens e escrever a história focando se o que está sendo escrito condiz com a história, se não 
está fugindo do tema. 



213 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

Apresentar e cantar a música Gente tem Sobrenome, de Toquinho; desenhar a parte que 
mais gostaram; usar o Kword, digitar o nome, ilustrar com o TUX Paint, e imprimir. 
 
[Profª h:] - "Água e natureza". Pesquisar na Internet sobre a água e a sua importância para 
a vida e meio ambiente; escolher imagens sobre o assunto; utilizar TUX Paint para inclusão 
e modificações; elaborar/ produzir textos no kword. 
 
[Profª8t:] - “Promover o desenvolvimento moral”. Trabalhar a velocidade de deslocamento 
utilizando métodos infantis e brincadeira, trabalho em grupo e criação de regras. Pesquisar 
no laptop, e digitar as regras no kword. 
 
[Profª c:] - “Alfabetização”. Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e trabalhar de 
maneira diversificada com o alfabeto móvel; formar palavras usando o net.  

 

  

 
Novamente constatamos a coordenação do tempo, da base teórica e conceitual, dos 
recursos materiais e tecnológicos combinando com os interesses e compreensões do aluno 
com muita criatividade, tal qual já analisamos para os professores do projeto CNPq anterior.  
 
Chamou-nos a atenção a associação de mais um aplicativo ao fazer pedagógico: o Tux 
Paint, e com a mídia de som mostrando um saber fazer mais incrementado.  
 
Aprendemos com esse novo fato recolhido que a tomada de consciência foi mais ampla, o 
grau de exigência aumentou o que demonstra que houve “[...] maior proximidade com o 
objeto e as coordenações entre os esquemas permitem [...] [o estabelecimento de] relações 
reais entre as coisas [...] Munari, 2010, p. 43; 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Os planos de aula e Metodologias são: Em “Produção de Texto Escrito usando Livros do Ziraldo” para 
pesquisar a obra de Ziraldo nos laptops, buscar dados relevantes e realizar uma ciranda de leitura só 
com livros do Ziraldo; e, por fim, escolher um livro e reescrever no laptop, imprimir, ilustrar e colocar 
no painel. [...] Em “Preocupações com o Trabalho Infantil”, buscar informações em jornais, revistas, 
material apostilado, e no laptop para depois reescrever verificando a sequência de fatos no Kword; [...] 
Em “Poema”, produzir um poema e inserir imagens para ilustrar.  [...] Em “Gente tem Sobrenome”, 
pedir para levar uma cópia da certidão de nascimento e analisar; apresentar e cantar a música Gente 
tem Sobrenome, de Toquinho; desenhar a parte que mais gostaram; usar o Kword, digitar o nome, 
ilustrar com o TUX Paint, e imprimir. [...] Para "Água e natureza": pesquisar na Internet sobre a água e 
a sua importância para a vida e meio ambiente; escolher imagens sobre o assunto; utilizar TUX Paint 
para inclusão e modificações elaborar/ produzir textos no kword. [...]. E, por último, “Promover o 
desenvolvimento moral”: trabalhando a velocidade de deslocamento utilizando métodos infantis e 
brincadeiras, em grupo e criando de regras. E pesquisar no laptop, e digitar as regras no kword. [...] 
“Alfabetização”: diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e trabalhar de maneira diversificada 
com o alfabeto móvel; formar palavras usando o net.  
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DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  1111  
 

No Quadro 34, a análise dos dados com o auxílio do software Qualiquantisoft. 
                  Quadro 34 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 11 

 

Os dados mostram a confecção de 13 planos de aula 100% pautados em trabalho 
interdisciplinar. Dois participantes do Fórum não estão mais na escola e foram considerados 
desistentes (11,11%) e 3 não realizaram a tarefa (16,67%). 

QQuueessttããoo  1122:: Registre no Fórum o seu Memorial Reflexivo1 (registro pessoal e análise da 
própria experiência) e o Formulário de Registro de Práticas, descrevendo as ações 
realizadas em sala de aula (apontando recursos, dificuldades e os avanços conseguidos). 

Quadro 35 – Categorias emergentes para a pergunta 12 

Categoria da Ideia Central 
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

Categoria da Ancoragem 

A Trabalho interdisciplinar A Fazer e compreender 

B Necessidade de conteúdos procedimentais 
pedagógicos/ problematizadores B Competência na relação 

pedagógica e tecnológica 

C Insuficiência de tempo para fazer, compreender, e 
interagir satisfatoriamente. C Adaptação e planejamento 

D Compartilhamento de experiência e conhecimento D Relações interativas e 
colaborativas 

 Grupo de professores selecionados pelo projeto CNPq (2012) do CEM Profª 
Neyde Tonanni Marão: [Profª a], [Profª 2m], [Profª 1m] e [Profª 5t]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Trabalho Interdisciplinar 
[Profª 5t:] - No projeto 'Fazendo Arte' a navegação na Internet combinada com a busca 
dirigida propicia a leitura e a seleção crítica do melhor resultado encontrado daquilo que foi 
pedido a respeito do artista Romero Brito, além da apropriação do mecanismo de busca. 
[Profª1m:] - No projeto 'Integração entre Alfabetização e Tecnologia' o conhecimento do 
laptop como ferramenta educacional de aprendizagem para alfabetização trouxe aos alunos 
e pais um novo olhar para o processo de ensinar e aprender com o uso das letras do 
alfabeto para reconhecer o próprio nome e utilização do Tux Paint para ilustrar 
[Profª2m:] - No projeto 'Tecnologia e Sustentabilidade' alia o cuidado para manusear o 
laptop com a exploração dos recursos do equipamento oferecendo apropriação digital e 
pesquisa sobre meio ambiente, lixo e material reciclável. 

                                                   
1   A integra dos Memorias Reflexivos e dos Formulários de Registro de Práticas constam do CD-Rom anexo à presente tese. Fizemos o 

recorte dos dados visando aos objetivos desta tese. 
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[Profª a] - No projeto 'Diário Digital' exercita a descrição dos fatos importantes do dia 
anterior remetendo à reflexão da prática e contexto, unindo apropriação da digitação, leitura 
e a escrita. 

A tomada de consciência sobre a variedade de possibilidades de trabalho interdisciplinar com 
o laptop para crianças do Ensino Fundamental I mostra que a problematização é uma questão 
mobilizadora que norteia a busca nos sites de Internet, faz refletir e tomar decisão sobre a 
melhor escolha, e faz compreender a coerência da ciência para aplicá-la no dia a dia. 
Conciliar aspectos diferentes em projetos é uma competência que junta a dimensão prática 
procedural com a dimensão compreensiva explicativa como formas interdependentes do 
conhecimento para o trabalho interdisciplinar com o laptop. Esses projetos que envolvem a 
criação do contexto de aprendizagem no laptop, a reflexão sobre a prática, a aplicação teórica 
e a lógica da relação interdependente para tornar a tarefa mais desafiadora e investigativa, 
dão a conhecer o quanto o professor assimilou da experiência de formação, como cria formas 
de compreensão do ‘quefazer’ pedagógico e como constrói formas próprias de realização na 
sala de aula. Sobretudo, dão a conhecer, o quão mais interdisciplinar e coerente se tornou a 
sua prática de uso do laptop com os alunos.  

 

CCaatteeggoorriiaa  BB  - Necessidade de conteúdos procedimentais pedagógicos/ problematizadores 
 

[Profª a] – Gostaria de ter realizado e não conseguiu: Há necessidade de oficinas usando 
aplicativos e softwares no laptop. Preciso de maior conhecimento prático das ferramentas e 
de formas básicas de trabalho (salvamento e compartilhamento de arquivos) com o laptop. 
[Profª 5t:] – Gostaria de ter realizado e não conseguiu: Há Insuficiência da formação para o 
fazer didático-pedagógico docente 

 
O discurso mostra a necessidade de novos conhecimentos, a curiosidade por novos exemplos de 
conteúdos procedimentais de prática de uso dos laptops. Reclama também oficinas práticas de 
formação presencial, focadas em uso de softwares e aplicativos do laptop. Revela também certa 
insatisfação por não ter o pedido de encontros presenciais atendido na proporção que gostaria. De 
outro lado,  temos  em  Freire  que  a  “[...]  construção  ou a produção do conhecimento do objeto 
implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

Nos projetos 'Fazendo Arte' e 'Tecnologia e Sustentabilidade' a navegação na Internet combinada com a 
busca dirigida propicia a leitura e a seleção crítica do melhor resultado encontrado daquilo que foi pedido 
respectivamente do artista Romero Brito e do meio ambiente, do lixo e recicláveis. Também propicia 
apropriação do mecanismo de busca, exploração dos recursos do equipamento, apropriação digital e 
cuidados com o manuseio do laptop. Em 'Integração entre Alfabetização e Tecnologia' o conhecimento do 
laptop como ferramenta educacional de aprendizagem para alfabetização trouxe aos alunos e pais um novo 
olhar para o processo de ensinar e aprender com o uso das letras do alfabeto para reconhecer o próprio 
nome e utilização do Tux Paint para ilustrar. E no 'Diário Digital' exercita a descrição dos fatos importantes 
do dia anterior remetendo à reflexão da prática e contexto, unindo a apropriação da digitação com a leitura 
e a escrita.  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

Há necessidade de oficinas usando aplicativos e softwares no laptop, e insuficiência de formação para 
o fazer didático-pedagógico docente.  Preciso de maior conhecimento prático das ferramentas e de 
formas básicas de trabalho (salvamento e compartilhamento de arquivos) com o laptop. 
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observá-lo, de delimitá-lo [...]”. (Freire, 1996, p.85). Em termos de formação depreendemos a 
possibilidade de minimizar esses sentimentos com a produção de exemplos virtuais, vídeos e  
tutoriais explicativos de conteúdos procedimentais. Em termos de tomada de consciência, 
temos o bom efeito da admissão da insuficiência de recursos próprios e instauração de 
insatisfação pessoal que esse sentimento gera e mobiliza novas buscas. Sendo assim, 
representa um ganho de tomada de consciência.  
 

CCaatteeggoorriiaa  CC  - Insuficiência de tempo para fazer, compreender, e interagir satisfatoriamente. 

[Profª1m:] – Dificuldade: Realizar a gestão do tempo e espaço na aula com laptops e ter 
coordenação sincrônica entre a prática profissional e tempo de dedicação à formação. 
 

 

O discurso mostra a insuficiência de competências necessárias para coordenar diferentes 
aspectos para o uso do laptop em sala de aula relacionados ao fazer, compreender e interagir 
satisfatoriamente. Aproveitar as habilidades de outrora e construir novas competências é algo 
que precisa ser aprendido na formação. É preciso mudar o olhar para uma nova perspectiva, 
organizar as coisas significativas do trabalho passado e reorganizá-las no plano atual 
corrigindo, compensando e melhorando a prática. É preciso, sobretudo, entender o contexto 
de relações complexas onde ensinar e aprender são complementares. Dessa forma, o 
professor precisa se convencer de que tem os mesmos problemas comuns a seus pares e 
que na nova lógica do laptop digital é preciso também aprender com o aluno estabelecendo 
novas relações. É preciso aprender a conviver, criar regras e priorizar os valores do 
conhecimento com o laptop para o trabalho interdisciplinar render e trazer frutos. Aprendemos 
enquanto formadores que tais pontos devem ser trabalhados na formação com mais ênfase, 
preparando o professor para essa visão de conhecimento e para o formato das relações 
humanas no mundo atual. Na formação o professor expressa os seus sentimentos, percebe a 
vulnerabilidade de suas ideias, toma consciência da necessidade de mudança, encontra soluções 
conjuntas e caminhos para tornar a sua prática mais rica e prazerosa junto aos alunos. É preciso 
compreender que “[...] não há razão para [...] [se] envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar 
a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à 
prática educativa [...]”. (Freire, 1996, p. 135; 136). Perceber a necessidade da própria organização 
pessoal e profissional é demonstração dos desafios enfrentados pela mudança de posição, e, 
portanto, da passagem de um conhecimento a um saber mais complexo. 

 

CCaatteeggoorriiaa  DD  - Compartilhamento de experiência e conhecimento 
Profª a- 1- OO  qquuee  ffooii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo:: As atividades de planejamento de aulas permitiram que a 
professora pensasse em ações e em práticas com o laptop no seu fazer pedagógico. 
Interesse e elevação de autoestima nos alunos na confecção de tarefas com o laptop. 
Melhoria da escrita e descrição de fatos. Avanço na produção de texto com o laptop e na 
descrição de fatos, sugerindo melhor memorização  e empenho por parte do aluno. 2- 
DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass: Salvamento  em pen-drive; Utilizar   permissões  de  acesso que 
protegem  o sistema   de  arquivos  Linux   que  impedem   o  acesso   indevido   de  pessoas; 
Transportar  a produção   do  aluno   elaborada   no laptop  para  o  pen-drive.   3- 
DDiiffiiccuullddaaddeess  ssuuppeerraaddaass::   Em  superação  com  o  suporte  técnico  da  escola.  4- OO  qquuee    

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

Dificuldades encontradas: Realizar a gestão do tempo e espaço na aula com laptops e ter 
coordenação sincrônica entre a prática profissional e tempo de dedicação à formação.  
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ggoossttaarriiaa  ddee  tteerr  rreeaalliizzaaddoo  ee  nnããoo  ccoonnsseegguuiiuu::     Compartilhamento  de pastas  para  livre  acesso  
dos  alunos; Salvar  arquivos elaborados no laptop pelos alunos em pen-drive para correção 
extraclasse. 5- EExxppeeccttaattiivvaass    ddee    aapprreennddiizzaaggeemm    ssoobbrree    oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp::   Aprender a usar as 
ferramentas  
disponíveis no laptop por meio de capacitações. 6-  CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ttrraazziiddaass  ppaarraa  aass  aattiivviiddaaddeess  
ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  ((ssaallaa  ddee  aauullaa,,  eessccoollaa  oouu  ffoorraa  ddeellaa)):: Autonomia e independência do aluno 
na procura por seu próprio laptop na sala de aula e carregamento; Desligamento correto do 
laptop e responsabilidade para guardá-lo; Cooperação entre os alunos. 
[Profª 5t:] - 1- OO  qquuee  ffooii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo::  Demonstração de encantamento e descoberta do aluno; 
Aprendizado crescente com satisfação; Planejamento das aulas com a utilização dos recursos 
disponíveis no laptop; Planejamento das aulas tendo em vista as ideias concebidas na 
formação. 2- DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass::  Conciliação e adequação dos conteúdos e avaliações 
previstas no sistema municipal com a prática com o laptop; Sinal fraco da Internet; 
Carregamento dos laptops; Manuseio em função das dimensões do equipamento; 
Visualização do documento inteiro em função das dimensões do equipamento. 3- DDiiffiiccuullddaaddeess  
ssuuppeerraaddaass::  Pela insistência e superação daquilo que a formação não proporcionou; 
Conciliação e adequação dos conteúdos e avaliações previstas no sistema municipal com a 
prática com o laptop. 4- OO  qquuee  ggoossttaarriiaa  ddee  tteerr  rreeaalliizzaaddoo  ee  nnããoo  ccoonnsseegguuiiuu::  Aprofundamento 
das ferramentas e aplicativos disponíveis no laptop durante a formação; Práticas mais densas 
e mais aprofundadas de pesquisa com os laptops durante as aulas. 5- CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ttrraazziiddaass  
ppaarraa  aass  aattiivviiddaaddeess  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  ((ssaallaa  ddee  aauullaa,,  eessccoollaa  oouu  ffoorraa  ddeellaa))::  Uso mais efetivo 
da tecnologia na sala de aula; Descoberta de novas utilizações de práticas com o computador 
dentro e fora da escola. 
[Profª1m:]- 1- OO  qquuee  ffooii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo: Revisão dos conhecimentos; Desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; Interação professor-aluno melhorada; Crescente autonomia, 
disciplina, interesse, colaboração e motivação do aluno; Integração das mídias. 2- 
DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass::  Tempo para confecção das tarefas e Carregamento das baterias. 3- 
DDiiffiiccuullddaaddeess  ssuuppeerraaddaass::  Gestão da aula com o laptop; Carregamento das baterias está sendo 
solucionado com a colocação de novos pontos de tomadas elétricas. 4- OO  qquuee  ggoossttaarriiaa  ddee  tteerr  
rreeaalliizzaaddoo  ee  nnããoo  ccoonnsseegguuiiuu::  Mais tempo efetivo usando os laptops. 5- EExxppeeccttaattiivvaass  ddee  
aapprreennddiizzaaggeemm  ssoobbrree  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp::  Sugestão de novas atividades dinâmicas. 6- 
Contribuições trazidas para as atividades com o uso do laptop (sala de aula, escola ou fora 
dela): Inovação das praticas pedagógicas; Planejamento mais efetivo de aulas com a 
utilização do laptop. 
[Profª2m:] - 1- OO  qquuee  ffooii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo:: Aluno sugerir a troca da atividade feita com cartas por 
e-mail comparando o tempo de entrega da mensagem; Revisão de tudo o que já havia sido 
visto revendo algumas atividades. 2- DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass:: Falta do estagiário para dar 
suporte quando algum problema técnico acontece com o laptop; Conexão com a Internet 
reduzida; e, Pouco tempo para se dedicar à formação. 3- DDiiffiiccuullddaaddeess  ssuuppeerraaddaass:: Agrupando 
os alunos foi possível fazer uma conexão melhor. 4- CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ttrraazziiddaass  ppaarraa  aass  aattiivviiddaaddeess  
ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  ((ssaallaa  ddee  aauullaa,,  eessccoollaa  oouu  ffoorraa  ddeellaa)): Assiduidade do aluno; Interesse em 
participar das atividades propostas; Busca de novas formas na realização de tarefas 
(criatividade); Estar no virtual exibindo suas produções em sala de aula. 5--  EExxppeeccttaattiivvaass  ddee  
aapprreennddiizzaaggeemm  ssoobbrree  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp: Aprender sempre mais e aprofundar conhecimentos. 
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DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

OO  qquuee  ffooii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo::    
 As atividades de planejamento de aulas permitiram que a professora pensasse em ações e em práticas com o 

laptop no seu fazer pedagógico. Interesse e elevação de autoestima nos alunos na confecção de tarefas com o 
laptop. Melhoria da escrita e descrição de fatos. Avanço na produção de texto com o laptop e na descrição de 
fatos, sugerindo melhor memorização e empenho por parte do aluno. 

 Demonstração de encantamento e descoberta do aluno; Aprendizado crescente com satisfação; Planejamento 
das aulas com a utilização dos recursos disponíveis no laptop; Planejamento das aulas tendo em vista as 
ideias concebidas na formação.  

 Revisão dos conhecimentos; Desenvolvimento de aprendizagens significativas; Interação professor-aluno 
melhorada; Crescente autonomia, disciplina, interesse, colaboração e motivação do aluno; Integração das 
mídias.  

 Aluno sugerir a troca da atividade feita com cartas por e-mail comparando o tempo de entrega da mensagem; 
Revisão de tudo o que já havia sido visto revendo algumas atividades.  
 

DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass::    
 Salvamento em pen-drive; Utilizar permissões de acesso que protegem o sistema de arquivos Linux que 

impedem o acesso indevido de pessoas; Transportar a produção do aluno elaborada no laptop para o pen-
drive; 

 Conciliação e adequação dos conteúdos e avaliações previstas no sistema municipal com a prática com o 
laptop; Sinal fraco da Internet; Carregamento dos laptops; Manuseio em função das dimensões do 
equipamento; Visualização do documento inteiro em função das dimensões do equipamento.  

 Tempo para confecção das tarefas e Carregamento das baterias.  
 Falta do estagiário para dar suporte quando algum problema técnico acontece com o laptop; Conexão com a 

Internet reduzida; e, Pouco tempo para se dedicar à formação. 
 

DDiiffiiccuullddaaddeess  ssuuppeerraaddaass::    
 Em superação com o suporte técnico da escola 
 Pela insistência e superação daquilo que a formação não proporcionou; Conciliação e adequação dos 

conteúdos e avaliações previstas no sistema municipal com a prática com o laptop.  
 Gestão da aula com o laptop; Carregamento das baterias está sendo solucionado com a colocação de 

novos pontos de tomadas elétricas. 
 Agrupando os alunos foi possível fazer uma conexão melhor. 

 
OO  qquuee  ggoossttaarriiaa  ddee  tteerr  rreeaalliizzaaddoo  ee  nnããoo  ccoonnsseegguuiiuu::    
 Compartilhamento de pastas para livre acesso dos alunos; Salvar arquivos elaborados no laptop pelos 

alunos em pen-drive para correção extraclasse. 
 Aprofundamento das ferramentas e aplicativos disponíveis no laptop durante a formação; Práticas 

mais densas e mais aprofundadas de pesquisa com os laptops durante as aulas.  
 Mais tempo efetivo usando os laptops. 

 
EExxppeeccttaattiivvaass  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  ssoobbrree  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp::  
 Aprender a usar as ferramentas disponíveis no laptop por meio de capacitações. 
 Sugestão de novas atividades dinâmicas.  
 Aprender sempre mais e aprofundar conhecimentos 

 
CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ttrraazziiddaass  ppaarraa  aass  aattiivviiddaaddeess  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  ((ssaallaa  ddee  aauullaa,,  eessccoollaa  oouu  ffoorraa  ddeellaa))::      
 Autonomia e independência do aluno na procura por seu próprio laptop na sala de aula e 

carregamento; 
 Desligamento correto do laptop e responsabilidade para guardá-lo; Cooperação entre os alunos. 
 Inovação das praticas pedagógicas; Planejamento mais efetivo de aulas com a utilização do laptop. 
 Descoberta de novas utilizações de práticas com o computador dentro e fora da escola 
 Uso mais efetivo da tecnologia na sala de aula;   
 Assiduidade do aluno; Interesse em participar das atividades propostas; Busca de novas formas na 

realização de tarefas (criatividade); Estar no virtual exibindo suas produções em sala de aula. 
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Pensar nas aulas práticas com o laptop e planejar a ação tendo em vista o que foi trabalhado no curso 
de formação são bons indícios de mudança na relação didático-pedagógica. O reflexo do planejamento 
é observado no interesse e na elevação de autoestima nos alunos na confecção de tarefas com o 
laptop, e consequentemente, na melhoria da escrita, descrição de fatos, produção de texto, 
memorização e empenho do aluno.  
O aluno foi mobilizado para a ação quando foram criadas condições favoráveis ao aprendizado, 
tais como: problematização, trabalho interdisciplinar, mediação, mobilização, exploração do 
equipamento, colaboração, interação, etc. Com isso, ele inova, constrói novas soluções e sugere: 
“[...] trocar da atividade feita com cartas por e-mail comparando o tempo de entrega da mensagem”. 
O clima foi propício à tomada de consciência na ação. De outro lado, as dificuldades enfrentadas 
demonstram a necessidade de adequações e mudanças na infraestrutura, de gestão do tempo e 
espaços para uso das tecnologias, assim como de incorporação das TIC ao currículo. 
O compartilhamento de pastas para acesso dos alunos que dependem da Internet e o salvamento 
de arquivos em pen-drive que requer suporte de salvamento dos trabalhos são pontos conflitivos 
persistentes. Em contrapartida, vale ressaltar que algumas dificuldades já foram superadas com o 
auxílio do estagiário técnico e com a persistência da própria professora em harmonizar e 
sincronizar tempo, espaços, conteúdos, etc., com soluções criativas como “[...] agrupar os alunos 
para fazer uma conexão melhor [e obter mais velocidade]”.  
Destacamos também como resultados positivos as expectativas em torno de novas capacitações, 
atividades dinâmicas e de intenção de prosseguimento da formação continuada, que representam 
uma mudança significativa na postura do professor, principalmente quando diz: “[...] aprender 
sempre mais e aprofundar conhecimentos [...]”, aceitando a sua incompletude e revelando a 
consciência do próprio inacabamento (Freire, 1996, p.50). Também certa é a percepção das 
professoras quanto às contribuições do uso do laptop para os alunos em relação aos ganhos de 
autonomia, independência, colaboração, assiduidade, inovação, e criatividade nas tarefas.  

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  1122  

 

No Quadro 36 na sequência, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft. 

Entretanto, nesta questão específica do Memorial Reflexivo e Formulário de Práticas que não 
foi uma pergunta dirigida, mas um documento, procedemos à análise separadamente do 
Projeto em si elaborado pelas bolsistas CNPq e das questões mais relevantes constantes 
desse documento. Tal medida foi necessária porque os dados ficavam diluídos e sem a lógica 
própria de perguntas que o software pede. 

Para tanto, utilizamos o software Qualiquantisoft salvando os dados separadamente: Projeto e 
questões emergentes. Exportamos os dados para uma pasta própria do computador e, em 
seguida, importamo-los novamente em dois momentos: um para o Projeto e outro para as 
demais questões. Como resultado, obtivemos dois gráficos, gerados em cada momento 
distinto da importação dos dados, como veremos no quadro que segue. 
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                  Quadro 36 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 12 

 

O quadro “Análise do projeto CNPq das professoras bolsistas” demonstra que 100% dos 
projetos estão voltados para o uso interdisciplinar do laptop nas aulas, o que em outras 
palavras, significa estarem configurados em condições ideais para o fazer e o compreender 
na ação, tanto quanto propícios à tomada de consciência do aluno se seguidos à risca. De 
outro lado, como produções idealizadas pelos professores bolsistas, são também produtos 
das ações em função da formação. Constituem o saber fazer autônomo do professor, em que 
as conceituações se efetuaram por tomadas de consciência num processo organizado de 
representações formadas na imaginação a partir da formação.   

Então, as ações interiorizadas nas vivências de formação são conceituações impregnadas de 
sentido e fartas de percepções e objetivos próprios do sujeito que, quando evocadas no 
espaço temporal, têm formas; essas formas podem ser representadas pela fala, escrita, 
imagens, etc. Portanto, vislumbramos que os projetos contêm em si o adensamento 
sucessivo das ações experienciadas, e por isso mesmo, representam uma programação de 
conjunto em que a teoria apoia a prática, numa inversão que caracteriza a tomada de 
consciência e sinaliza o progresso do ponto de vista do desenvolvimento piagetiano e a 
conscientização na visão freireana quando propõe a reinvenção da prática (Freire, 2006a, 
p.105). 

Já a “Análise das questões emergentes no Memorial/Formulário” traz as demandas das 
bolsistas CNPq. Se o contexto interdisciplinar está pautado na lógica explicativa da ciência 
para aplicá-la ao dia a dia do fazer docente é evidente que o professor espera novos 
exemplos de trabalho. Eis então a justificativa para a sua busca por novos conteúdos 
procedimentais pedagógicos de caráter problematizadores. (50%). Seguindo o mesmo 
raciocínio encontramos 37,50% destacando a importância do compartilhamento de 
experiência e conhecimento, seguidos da insatisfação com o tempo útil possível para se 
dedicar ao curso, fazer, compreender e interagir de forma plenamente satisfatória, que 
entendemos perfeitamente pertinentes quando há o entendimento das novas 
responsabilidades e implicações que a perspectiva interdisciplinar impõe assim como as 
horas de dedicação ao curso de formação.  
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44..11..33  AAnnáálliissee  CCoommppaarraattiivvaa  eennttrree  GGrruuppoo  FFooccaall  ee  FFóórruumm  VViirrttuuaall  

Para finalizar procedemos à análise comparativa entre os DSC de categorias emergentes do 
Grupo Focal e do Fórum Virtual, destacando os aspectos mais permanentes revelados nas 
categorias e os mais predominantes. Apresentamos no quadro a seguir, uma síntese das 
categorias apresentadas nas questões do Grupo Focal e nas questões do Fórum Virtual para 
a escola de Votuporanga, “Centro de Educação Municipal Profª Neyde Tonanni Marão”.  

QQuuaaddrroo  3377  ––  CCaatteeggoorriiaass  eemmeerrggeenntteess  ppaarraa  oo    
““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

CCaatteeggoorriiaass  EEmmeerrggeenntteess  N
º 

ap
ar

iç
õ

es
 

  PPeerrgguunnttaass  ddoo  GGrruuppoo  FFooccaall    

N
º 

ap
ar

iç
õ

es
 PPeerrgguunnttaass  ddoo  

FFóórruumm    
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

Trabalho interdisciplinar 3       x x   x   4 x x x x 

Apropriação tecnológica 3   x   x x       1   x     

Necessidade de conteúdos 
procedimentais / Insuficiência de 
recursos próprios 

3 x x       x   x 1       x 

Compartilhamento de experiência e 
conhecimento 

3   x x   x       1       x 

Contribuições do projeto UCA 3   x x x         1   x     

Desafios da gestão 4 x       x x   x           

Discordância da proposta de formação 2   x x                     

Fazer analogias 1 x               1   x     

Insuficiência de tempo para fazer, 
compreender, interagir. 

1         x       1       x 

Integração das TIC ao currículo 2           x   x           

Mudança de posição 2   x x                     

 

O Quadro 37 mostra que o aspecto mais predominante nos discursos foi o trabalho 
interdisciplinar.  Conjecturamos que a ação pedagógica com o laptop impulsionou sobremaneira 
o raciocínio interdisciplinar, tal qual prevíamos como um imperativo. O trabalho disciplinar “[...] 
tende a compartimentar o saber e a impedir vínculos interdisciplinares, vitais para o 
desenvolvimento de certos ramos [...]”, (Piaget, 2013b, p. 13), motivo pelo qual somos 
insistentes no trabalho interdisciplinar, que trabalhamos insistentemente nas oficinas de 
formação e defendemos no Capítulo I deste trabalho. Sobretudo, a mudança da postura 
disciplinar para a interdisciplinar, como construção, é um dos grandes méritos alcançados pela 
experiência de formação; em primeiro lugar, se considerarmos as características das situações 
analisadas que comportavam resistência à mudança e que, em consequência da formação, 
resultaram num êxito das ações por etapas do fazer e compreender. Portanto, esta análise 
comparativa entre o Grupo Focal e Fórum Virtual confirma, ainda que parcialmente, a 
transposição da prática disciplinar para a interdisciplinar no conjunto dos professores.  

No entanto, com  quatro  aparições,  seguem  outras  categorias  de  real valor para o professor como 
o   reconhecimento  dos benefícios  da  apropriação  tecnológica  e  da  formação  como  um  todo,  a 
aceitação  da  própria  insuficiência  de  recursos para levar a bom termo a aula com o laptop, a  
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abertura à busca de novos conteúdos procedimentais. Outro aspecto aventado foi o saldo 
positivo em relação à vivência do compartilhamento de experiência e conhecimento na 
formação, bem como as contribuições que o projeto proporcionou no âmbito da escola. 
Chamam a atenção todos os problemas e desafios que a gestora deverá enfrentar em função 
do bom andamento do Projeto e contentamento do professorado, alunos e comunidade. Duas 
indicações confirmam a discordância com o ‘design’ da proposta de formação. O Projeto 
despertou para a necessidade de mudança de posição e, os quatro professores bolsistas 
CNPq, conjecturamos, estão totalmente adaptados à mudança e satisfeitos com o uso da 
tecnologia, tomaram consciência das suas ações com uso do laptop e demonstram 
consciência política para a ação no plano social. O uso de um  sistema operacional diferente 
obrigou a fazer analogias e já sugere a necessidade de integrar a TIC ao currículo. Pelo 
quadro e análise que ora fazemos, percebemos progresso no grupo de professores com 
relação às suas posturas para o trabalho com o laptop, assinalando uma mudança de 
posição, ainda que em contínua melhoria e aperfeiçoamento. E também persiste a 
insatisfação com a insuficiência de tempo útil para administrar diferentes aspectos que fazem 
parte da nova dinâmica.  

44..11..44  AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  

Apresentamos, em arremate, as participações nos eventos “Encontro entre Escolas” e 
“Seminário WebCurrículo” no “Centro de Educação Municipal Profª Neyde Tonanni Marão” – 
Votuporanga – SP.  

Quadro 38 - DDaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  nnoo  
““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo”” 

––  IIIIII  EENNCCOONNTTRROO  EENNTTRREE  EESSCCOOLLAASS  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  OORRIIEENNTTAADDAASS  PPEELLAA  PPUUCC--SSPP  ––  
––  2255//1100//22001111––  

  
Escolas participantes: 

Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre 
Centro de Educação Municipal Profª Neyde Tonanni Marão 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador André Franco Montoro  
DDaattaa  ddee  rreeaalliizzaaççããoo:: 25 de outubro de 2011          
HHoorráárriioo:: das 8h30 às 17h00 
LLooccaall:: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores da SEE - Rua João Ramalho, 1546.  
PPúúbblliiccoo:: Gestores e Coordenadores das Escolas / PCOPs e Supervisores da Diretoria de Ensino 
EEqquuiippee  PPeessqquuiissaaddoorreess::  ddoouuttoorraannddooss  ee  pprrooffeessssoorreess  ddaa  PPUUCC--SSPP  
 

 8h30 às 9h00 – Recepção e café com conversa 
 9h00 às 9h30 – Abertura e entrega dos certificados do UCA de Campo Limpo Paulista/2010 
 9h30 às 10h30 – A pesquisa CNPq 

  BBrreevvee  aabbeerrttuurraa  
 10h30 às 11h40 – Apresentação da formação e de experiências das escolas 

 CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo 
A coordenadora mostra a experiência vivenciada pelo Centro de Educação Municipal Prof. Neyde T. 
Marão enfatizando que cada professor trabalha de acordo com sua realidade. Fala que o projeto UCA foi 
um agrado para as crianças da periferia, muito carentes como é o caso da Neyde T. Marão. Televisão, 
filmagem, laptop, trazem os pais para dentro da escola. Foi a maneira democrática encontrada para atrair 
a comunidade e assim prestigiar o que seus filhos estão fazendo. Com isso cria novos hábitos, 
concepções que vão além de acompanhar as tarefas dos filhos: avança no relacionamento familiar, na 
relação pai e filho de forma mais positiva. O resultado da participação dos pais e comunidade foi tão 
proveitoso que a escola já estuda ampliar novos projetos para o final de semana. 
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O projeto “Reciclagem” foi desenvolvido na escola com dois propósitos: sensibilizar as crianças para a 
questão do reaproveitamento dos materiais e desenvolver a criatividade na confecção de seus próprios 
brinquedos usando material reciclado. Tal ideia aguçou a sensibilidade das crianças e deu asas à 
imaginação. Com isso, o comportamento e o desempenho das crianças melhoraram, e o reconhecimento 
dos pais se acentuou quando conheceram o trabalho desenvolvido pelos filhos e pela escola por meio do 
laptop. O que se evidenciou com mais destaque foi a valorização da criança no seu fazer estudantil e isso 
contribuiu especialmente para aprimorar os laços tanto entre pai e filho, quanto entre comunidade e 
escola.  
Assim, a equipe escolar mesmo desprovida de recursos humanos e materiais encontrou saídas viáveis 
para a educação. A estratégia de envolvimento e conquista dos pais na busca de soluções concretas para 
a melhoria da aprendizagem deu certo.  
 

  NNaa  sseeqquuêênncciiaa,,  aapprreesseennttaaççããoo  ddee  sslliiddeess11  rreeaalliizzaaddaa  nnoo  EEnnccoonnttrroo..  
 

 
Quadro 39 --  DDaaddooss  PPrrooffªª  ‘‘gg’’  

EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  
  
  

  
  

  

  
  
 

                                                   
1 A integra dos slides consta do Cd-rom que acompanha esta tese 
 

 Perceber a fragilidade dos próprios pensamentos e oferecê-los à crítica dos colegas são 
importantes passos para a tomada de consciência das próprias ações. (Macedo, 2005a). 
Arriscando uma posição a professora comprova que “[...] conhecer um objeto é agir sobre ele e 
transformá-lo[...]” (Piaget, 2013b, p. 26). Reconhece os benefícios da tecnologia como 
ferramenta de apoio e entende que o ‘quefazer’ docente pode ser mais leve e eficiente se bem 
conduzido, o que representa uma mudança de posição na linha de desenvolvimento.    

[Profª ‘g’] - “[...]No início estava bem confusa, hoje vejo que o laptop ajuda na educação 
colaborativa, ensina respeito, estimula os sentidos, e desperta o sentimento que a criança já tem de 
conviver com as diferenças. Meu objetivo é estimular os alunos, despertá-los para a criação e o 
desenvolvimento pessoal.[...]O professor passa a ser um parceiro na elaboração de pesquisas e 
orientação da sistematização dos saberes dos alunos.Esse projeto muda a visão do ensino e 
aprendizagem. Todos usam o mesmo recurso, todos tem a mesma oportunidade e vai depender do 
interesse de cada um em aumentar sua aprendizagem. 
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Quadro 40 --  DDaaddooss  ““eexxeemmppllooss  ddee  aauullaass””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  [[Profª ‘a’; Profª 7t e Profª ‘6t’] - A proposta de ação parte da premissa de que os alunos não 
sabem ligar o computador. Então nas sucessivas aulas a professora passo a passo, inicia 
ensinando ligar o computador; explica cada botão e cada ícone, Já na 3ª aula, parte para a 
“Digitação para crianças - TTuuxx  TTyyppiinngg”, e na 4ª, utiliza a ferramenta “Desenho - SSqquueeaakk  
EEttooyyss”. Na 5ª. Aula a ferramenta “internet”- NNaavveeggaaddoorr  WWeebb””,  na 6ª. aula a ferramenta 
“Desenho”- TTuuxx  PPaaiinntt”, e completa a 7ª. “Aula com a ferramenta “Matemática”-Tux Math”. 
Percebemos as intenções bem afinadas das professoras em iniciar as crianças carentes, de 
um bairro muito pobre, nas noções básicas de inclusão digital para, prontamente em seguida, 
utilizar softwares que existem no próprio laptop, os quais já descrevemos no Capítulo II, item 
2.5.1.1 – Classmate. Nas descrições seguintes elas colocam os objetivos específicos de 
trabalhar com desafios, motivação, curiosidade, desenvolver antecipação, ideias criativas e 
raciocínio lógico, mostrando um ajuste entre o fazer e o compreender e o design 
interdisciplinar no uso dos diferentes softwares que elencaram para o desenvolvimento das 
aulas. Por tudo o que vimos, constatamos novamente uma postura de mudanças benéficas, 
reveladoras de tomada de consciência e conscientização.  

Quadro 41 - DDaaddooss  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  CCllaassssmmaattee  11””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  
As fotos do quadro 41 mostram o trabalho em sala de aula e nos slides 60 e 61 o local onde os 
laptops são guardados. Percebemos no slide 61 que a própria aluna, busca o equipamento. 
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Quadro 42 - DDaaddooss  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  CCllaassssmmaattee  22””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  

[Profª'h'; Profª. 2m; Profª  3m] – “[...]Todo início, que exige mudança de hábitos e 
comportamentos é difícil e encontra-se muita resistência de aceitação, mas com o tempo e a 
integração de toda escola familiarizando-se com o novo instrumento de trabalho o projeto torna-se 
desafiador. No começo o laptop apresentaram muitos problemas [...]  e hoje é mais fácil lidar com 
os problemas, que ainda existem, mas são resolvidos mais facilmente.”.   

 

Investir no aperfeiçoamento da prática é arrojar-se na construção de procedimentos e se 
empenhar no “como fazer”. Saber como fazer implica a mudança de hábitos arraigados nem 
sempre fáceis de serem soltos. Sobretudo a aceitação à mudança implica considerar como 
as coisas são e como poderão se tornar com a tomada de consciência. Porque “[...] tomar 
consciência da ação significa, na teoria de Piaget, transformar o fazer em um compreender 
[...] (Macedo, 1994, p. 167)”. Isso significa que as possibilidades do laptop colocam ao 
sujeito um problema de interpretação dos seus programas e aplicativos e, ao mesmo tempo, 
uma solução complexa em pensamento de ações coerentes que deverá desenvolver.  

Quadro 43 - DDaaddooss  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  CCllaassssmmaattee  33””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  



226 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

[Profª 1t] – “[...] A aula acontece toda semana, conteúdos variados são buscados na Internet, 
Google, sites de educação agora temos o sistema apostilado Ser (Editora Abril) são todas referências 
para todo tipo de assunto procurado”. A nossa ultima pesquisa maior foi maior foi na “Avaliação de 
Astronomia” [no 5º ano A]. Os alunos aprenderam na prática visualizando planetas, sistema solar. 
Foi muito produtivo, eles se sentem livres e buscam junto com seus amigos os conteúdos e 
informações pertinentes a qualquer conteúdo proposto. [...] Na prática em sala de aula cada dia é 
algo que temos que superar. Professores ainda não são tão capacitados nessa prática e enfrentam os 
desafios junto com seus alunos no dia a dia. Esse processo dessa nova forma de estudo são feitos em 
conjunto e todos tem se adaptado nessa imersão de novos conhecimentos. As soluções são 
encontradas na própria prática, enquanto fazemos, descobrimos como fazer, aonde procurar 
respostas e nas aulas teóricas. 
 
Aulas interdisciplinares como a possibilidade encontrada para os alunos do 5º ano 
mostram as mudanças do trabalho interdisciplinar para o ‘quefazer’ didático-pedagógico. A 
ferramenta digital acrescenta à apostila adotada pelo sistema municipal “Ser”, recursos 
para um melhor aprendizado. 
 
 No entanto a conquista da liberdade está no trabalho colaborativo, na superação conjunta 
das dificuldades, no compartilhamento da experiência e do conhecimento. “[...] Imersos e 
se adaptando, descobriram como fazer, enquanto faziam [...] revelando “[...] uma 
experiência que contextualiza o conhecimento que o professor constrói.” (Valente, 1999, 
p.140)”.  

 
 

Quadro 44 - DDaaddooss  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  CCllaassssmmaattee  44””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  
  
[Profa. 5m; Profª ‘e’; Profª 4t] – “foi apresentado para os alunos do 1º ano [...] como se liga e 
desliga, como mexer no mouse, abrir e fechar programas, e eles se viram pela primeira vez na tela de 
um laptop através da câmera. [...]”. 
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Piaget comprovou por meio de seus vários experimentos que “[...] a solução de um problema 
prático exige uma ação complexa do corpo próprio, os progressos de tomada de consciência 
procedem de forma bastante sistemática da periferia para o centro, isto é, dos resultados do 
ato para o seu mecanismo interno [...]”.  (Piaget, 1977b, p.81).  
 
Às crianças do 1º ano, que nunca viram ou mexeram num computador, aprender a ligar e 
desligar o aparelho, mexer no mouse, abrir e fechar janelas e programas são ações simples, 
mas relacionadas ao laptop, que é complexo. 
 
 Então, essa ação e “[...] utilização comporta por parte do sujeito uma série de interpretações 
sucessivas ligadas aos sucessos ou fracassos da inteligência prática [...]” (Piaget, 1977b, p. 
81), que significa pela lei de tomada de consciência, entre outras coisas, estabelecer uma 
ordem de sucessão das interpretações. 
 

Quadro 45 - DDaaddooss  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  CCllaassssmmaattee  55””    
EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass   ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  

  

  

[Profª 1m; Profª ‘c’; Profª 3t] – “[...] [Para os2ºsanos A, B e C], o projeto foi dividido em três 
partes: 1ª Parte: O aluno deverá se familiarizar com o uso do laptop, utilizando-se de jogos 
educacionais e outras ferramentas como recurso pedagógico, com o propósito de estimular novas 
formas de pensar, na construção do conhecimento; 2ª Parte: [...] aquisição e/ou complementação de 
habilidades técnicas inclusivas, na realidade digital; e, 3ª Parte: [...] digitaram textos, criara o seu 
diário [...]”. 
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Após a inclusão digital dos alunos do 2º ano, “[...] os alunos deverão criar o seu diário, com 
o propósito de estimular novas formas de pensar”. Tanto quanto o aluno, o professor ao 
elaborar o seu ‘quefazer’ com a ferramenta digital, passou a refletir sobre a sua prática, ou 
seja, a pensar nas possibilidades de incorporar o laptop à sua prática. Dizem Freire e Prado 
(2000):  

“[...] A ideia inicial é a de que o próprio professor possa sentar-se frente ao 
computador e desenvolver a proposta (Proposta da Atividade). Por quê? 
Ora, não sabemos qual o nível de familiaridade [...] [e] para nós é 
fundamental que o professor tenha a sua própria experiência como autor da 
atividade e analise esta experiência. Sua análise pessoal constitui um 
contraponto importante que pode orientar a sua ação pedagógica. Veja bem, 
não se trata de reproduzir a sua experiência com os alunos, mas de 
recontextualizá-la sob a ótica do educador tendo como referência as suas 
dificuldades, descobertas, êxitos, atentando para as singularidades de  
seus alunos (E no contexto de sala de aula?). Daí para frente é abrir 
novas possibilidades de utilização do computador [...]” (Freire; Prado, 
2000, prefácio, grifos das autoras). 

 
Sim, a ideia inicial é que o professor desenvolva a partir de suas ideias, o seu plano de aula 
inserindo o laptop nas atividades.   
 
É, sobretudo na experiência de formação que o professor é estimulado a pensar, a construir 
algo como conteúdo por meio das suas ações. Pensando sobre a prática da formação e 
refletindo sobre o seu ‘quefazer’, o professor pode retirar o que é comum e coerente e 
atribuir ao laptop um significado. 
 
 Em outras palavras, o professor pode transferir para o laptop os conteúdos das próprias 
ações em etapas, tal como fizeram as professoras recombinando o que já conheciam do 
seu fazer, trabalhando um diário. 

    
  

          **  **  **  

  

  

  

  

  

  

  

  



229 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

44..11..55  AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  SSeemmiinnáárriioo  WWeebbccuurrrrííccuulloo  

Quadro 46 --  ““AArrttiiggoo11””  
IIIIII  SSeemmiinnáárriioo  WWeebb  CCuurrrrííccuulloo  PPUUCC--SSPP  --  22001122  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  

                                                   
1   Menezes, M.E.L.; Ribeiro, C. A. S.; Dissenha, S. E. K.; Garcia, S.L. CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  llaappttoopp  eedduuccaacciioonnaall  nnaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  cciiddaaddããooss   

ccoomm  oo  pprroojjeettoo::  tteeccnnoollooggiiaa  ee  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee:: ccoonnvviivveennddoo  ccoomm  aa  rreecciiccllaaggeemm . Parte integrante do projeto CNPq "O currículo do século 
XXI: a integração das TIC ao currículo - inovação, conhecimento científico e aprendizagem", realizado pela PUC/SP, com 
financiamento CNPq e publicação nos Anais do III Congresso Webcurrículo (PUCSP, 2012).  
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O artigo “Contribuições do Laptop Educacional na Formação de Cidadãos com o Projeto 
Tecnologia e Sustentabilidade: Convivendo Com a Reciclagem”, apresentado no Seminário 
WebCurrículo por duas professoras bolsistas do projeto CNPq do “Centro de Educação 
Municipal Profª Neyde Tonanni Marão”, apresenta atividades e resultados do projeto de 
pesquisa de uma das professoras, realizado em 2012, como parte do projeto CNPq "O 
currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo - inovação, conhecimento 
científico e aprendizagem", realizada pela PUC/SP, com financiamento CNPq.  Encontramos 
no corpo do artigo:  
“[...] No caso da escola de Votuporanga, localizada em um bairro com alunos de baixo poder 
aquisitivo e exposta a diversos problemas sociais e econômicos, o laptop também proporciona novas 
perspectivas, pois assegura ao educando o direito de igualdade de condições na aprendizagem. O uso 
dessa ferramenta na instituição escolar torna o desenvolvimento dos alunos mais amplo, o que 
possibilita um exercício da cidadania mais consciente, e assim, poderão refletir e buscar soluções 
oportunas para a melhoria da comunidade em que vivem. São trabalhadas habilidades cognitivas 
para pesquisa, como selecionar e analisar informações, desenvolvendo a criação de pensamentos e 
ideias próprias. Desta forma, a escola também está preparando os alunos para o mundo do trabalho, 
buscando que seja mais critico e ativo, consciente de suas escolhas. Baseado nesta realidade, o 
projeto sobre sustentabilidade utiliza a mobilidade como um fomentador da ideia de cidadão 
informado.” 

 
Observar, investigar, interpretar e anotar são atividades básicas que as crianças precisam 
fazer para o desenvolvimento de suas estruturas. As atividades com o laptop, consideradas 
sob o contexto onde essas crianças vivem, ganham outra conotação, favorecem a 
construção de esquemas quando eles não existem ainda, ou então, auxiliam a troca de um 
conceito errôneo, quando já existe. “[...] Daí decorre a importância, em uma perspectiva 
cognitiva de se trabalhar com a criança, em contextos concretos, por exemplo, [...] 
situações-problema, circunstância da realidade vivida, etc.” (Macedo, 1994, p. 138). No 
computador, sob a mediação do professor e no contexto real onde vivem, as crianças têm 
as significações mobilizadas, enfrentam conflitos, observam e aprendem a ler o mundo, 
conforme suas estruturas internas.   

[...] Em uma das ações, os alunos realizaram uma visita-pesquisa a um ponto de arrecadação de lixo 
domiciliar da cidade localizado nas proximidades da escola. Com esta visita, os alunos, além de 
entenderem o funcionamento do lixo reciclável, entenderam sua importância e compreenderam um 
problema presente em seu contexto e em todo o planeta. A atividade foi registrada em fotos e em texto 
utilizando o dispositivo móvel (o laptop UCA), que integra e facilita a aprendizagem e a 
comunicação. [...] Num segundo momento, foi sentida a necessidade de criar o registro sobre o 
processo do projeto, utilizando o laptop. [...] em forma de relatórios coletivos, tendo a professora 
como mediadora no processo de construção desse texto.  Foram registradas as discussões sobre o 
efeito do lixo no meio ambiente, as impressões dos alunos em relação à visita-pesquisa no ponto de 
coleta de lixo e reciclagem, os resultados de pesquisa sobre material reciclável, um texto instrucional 
sobre a confecção de brinquedos e imagens de algumas ações durante esses processos.”.  

Paulo Freire, em “Educação como Prática da Liberdade” questiona: “[...] Como realizar esta 
educação? Como proporcionar ao homem meios de superar suas atitudes, mágicas ou ingênuas, 
diante da sua realidade? [...] Como ajudá-lo a inserir-se? [e responde:] Somente um método ativo, 
dialogal, participante, poderia fazê-lo [...]” (Freire, 2006a, p. 115).  Por isso mesmo, e tendo  
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em vista que as crianças realizam ações materiais, que é necessária a transição e construção 
da fase operatória, ou seja, da construção dos recursos para compreender as relações entre 
lixo e sustentabilidade. Por outras palavras, são as atividades representativas no laptop que 
envolvem observação, significados, desafios, dramatização, linguagem, memória, 
classificação, correspondência, etc, que têm real valor ao espírito da criança e, por 
conseguinte, ao desenvolvimento cognitivo, tomada de consciência da ação e 
conscientização política.  

 “[...] A visita com caráter exploratório ao centro de reciclagem com os alunos portando o laptop [...] 
trouxe-lhes satisfação pessoal e autonomia, e ainda tinham a missão de identificar e registrar uma 
solução para o problema que estava em discussão na sala de aula. As fotos5 adiante retratam a visita 
ao ponto de arrecadação de lixo reciclável.”  

 

Com a provocação interdisciplinar o professor buscou novas maneiras de estimular a criança, 
mediando à confecção dos relatórios coletivos e dos registros nas experiências com fotos, criando 
com isso uma memória e a possibilidade de compreender reinventando a ação. 
 

Figura 8 --    ““VViissiittaaççããoo  aaoo  llooccaall  ddee  ccoolleettaa  ddee  lliixxoo  ee  rreecciiccllaaggeemm11””  
IIIIII  SSeemmiinnáárriioo  WWeebb  CCuurrrrííccuulloo  PPUUCC--SSPP  --  22001122  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

 

Na foto 1 da figura 8, conforme consta do artigo, os alunos estão caminhando para o local de 
coleta de lixo e de reciclagem, no qual realizaram a pesquisa de campo e registraram o que 
viram. Na foto 2, os alunos usam a câmera do laptop para documentar a pesquisa com fotos.  

“[...] o que acharam de mais inusitado e interessante – como, por exemplo, máquinas antigas; ou o 
que chamou mais a atenção – como a reutilização de pneus descartados em canteiros de flores ou de 
trilhar o caminho percorrido no ponto de coleta de lixo e de reciclagem. Várias crianças tiraram fotos 
dos livros que estavam no local, registrando sua indignação ao perceberem como vários livros são 
jogados no lixo. Os resultados desta visita e do trabalho realizado em sala de aula trouxeram 
mudanças para os alunos em relação ao conhecimento sobre o assunto e consciência sobre o lixo 
reciclável e a sustentabilidade do planeta [...]”. 

É evidente que a criança aprende a olhar certas coisas com censura mesmo fora da escola. A 
estrutura de desenvolvimento mental permite entender os acontecimentos no desenrolar da 

                                                   
1   A escola possui autorização dos pais e responsáveis pelos alunos para a utilização das imagens 
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própria vida. No entanto, o potencial da descoberta quando bem explorado faz com que os 
estudantes entendam o processo do conhecimento científico. Então a escola propriamente 
dita, tanto deve ser o lugar da compreensão da conexão entre ciência e cotidiano, quanto de 
aprendizado. 
“[...] não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para transformar a realidade, para nela 
intervir, recriando-a, [pois] somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos 
capazes de apreender”. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, 
algo muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 
espírito. (Freire, 1996, p. 69). (grifos do autor) 

Conjecturamos, sobretudo, com a experiência da professora, que a aprendizagem está para o 
desenvolvimento cognitivo, mas não apenas isso. A aprendizagem está também para o contínuo 
exercício interdisciplinar, colaborativo, exploratório, investigativo, descritivo, participativo, dialógico e 
problematizador, que contribui e otimiza esse desenvolvimento. Especialmente hoje, e nesta 
situação particular de aprendizagem com os laptops, o professor tem o papel fundamental de 
mediar o diálogo veiculado na mídia com aquele constituído espontaneamente pela criança, 
produzindo ações tão pertinentes quanto esta apresentada do Seminário Webcurrículo. 
 

Figura 9 --  ““FFoottooss  nnoo  llooccaall  ddee  ccoolleettaa  ddee  lliixxoo  ee  rreecciiccllaaggeemm””  
IIIIII  SSeemmiinnáárriioo  WWeebb  CCuurrrrííccuulloo  PPUUCC--SSPP  --  22001122  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  
  

As fotos acima na Figura 9, segundo o artigo supracitado, dão a perceber a visão dos alunos 
sobre as máquinas antigas rejeitadas, a reutilização de pneus descartados em canteiros de 
flores, e os livros abandonados no lixo entre outras coisas que causaram indignação nos seus 
relatos e consciência para as atitudes humanas impensadas. Da mesma forma, consta do 
artigo, as mudanças ocorridas em função desse despertar, como a preocupação de não 
desperdiçar, de reciclar ou reutilizar os produtos.  

A experiência com o lixo e reciclados se desdobrou adiante em algo prazeroso e útil para as 
crianças. Na etapa seguinte foi proposto que elas pesquisassem brinquedos feitos a partir de 
materiais recicláveis e construíssem seus próprios brinquedos. Foram construídos em sala de 
aula dois brinquedos utilizando o material reciclável: a “Toca do Ratinho e o Bilboquê”. A 
“Toca do Ratinho” é um brinquedo destinado aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I. 
Construído com uma caixa, copos de iogurte e uma bola de gude, esse brinquedo tem o 
objetivo de acertar a bolinha na “toca”. Pode contribuir com o processo de alfabetização 
matemática (operação matemática e noção de quantidade), alfabetização (reconhecimento do 
alfabeto) e percepção visual, conforme mostra a Figura 10.  
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Figura 10 --  ““TTooccaa  ddoo  RRaattiinnhhoo””  
IIIIII  SSeemmiinnáárriioo  WWeebb  CCuurrrrííccuulloo  PPUUCC--SSPP  --  22001122  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

   

Para a criação do Bilboquê, foi necessário uma garrafa pet, barbante e papel amassado para 
formar uma bola. Com a garrafa cortada ao meio, o objetivo é o de acertar a bola no interior 
da garrafa. Com isso, brincando, estimula-se o desenvolvimento da coordenação motora e da 
percepção de espaço, tempo e força do aluno.  
 

Criados os brinquedos, os alunos se prepararam para apresentar todo o trabalho 
desenvolvido em uma exposição, onde estavam todos os trabalhos produzidos, inclusive os 
registros salvos no laptop. Fizeram cartazes de conscientização para evitar o acúmulo de lixo 
e assim ajudar na preservação do meio ambiente, e convites aos pais e toda comunidade 
escolar, utilizando também material reciclável, conforme a Figura 11. 

Figura 11 --  ““EExxppoossiiççããoo””  
IIIIII  SSeemmiinnáárriioo  WWeebb  CCuurrrrííccuulloo  PPUUCC--SSPP  --  22001122  ““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””  

  

Tal experiência com o Projeto mostrou aos pais e comunidade o trabalho desenvolvido na escola, 
que passou a ser vista com mais respeito e admiração e esperança na capacidade transformadora 
da educação.  Todo o processo do Projeto foi registrado pela professora e se encontra disponível 
no  endereço:  http://crislainer700.blogspot.com.br/.   Todo  o  trabalho  produzido  pela  professora 
mostra  que forma  e  conteúdo  são indissociáveis,  numa  visão construtivista que opera  

bbiillbbooqquuêê TTooccaa  ddoo  rraattiinnhhoo 
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reconstituindo e tematizando a sua ação. Por outras palavras, a ação desenvolvida foi um trabalho 
de reconstituição num nível superior de tudo o que já era sabido pela professora, portanto, 
uma tomada de consciência da sua ação. 

 

44..22  AAnnáálliissee  ddooss  DDaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  GGrruuppoo  FFooccaall  ddoo  ““EE Prof. 
Antonio Carlos F. Nobre”.  

Apresentamos na sequência os discursos dos professores para os questionamentos 
feitos no Grupo Focal, seguidos da nossa interpretação.  Ao final do questionamento, 
explicamos os dados quantitativos gerados pelo Qualiquantisoft para aquela questão 
específica.  

44..22..11  DDiissccuurrssooss  oobbttiiddooss  ppeelloo  GGrruuppoo  FFooccaall  
QQuueessttããoo  11:: Quais as dificuldades enfrentadas para participar do curso de formação voltado 
ao uso do laptop na prática pedagógica? 

Quadro 47 – Categorias emergentes para a pergunta 1 “EE A. F. Nobre” 
Categoria da Ideia Central   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Categoria da Ancoragem 

A 
Dificuldade de acesso à Internet; de entendimento 
do 'design' do curso e de acompanhamento por 
tutores em 2010. 

A 
Falta de estrutura lógica e elétrica 
Falta de recursos humanos para 
suporte na escola 

B Necessidade de tutoriais B Mudança de paradigma 

C Trabalho interdisciplinar C Falta de recursos humanos para 
suporte na escola 

D Necessidade de conteúdos procedimentais 
interdisciplinares D Coordenação Sincrônica de tempo 

E Insuficiência de tempo para fazer, compreender, 
interagir.   

 PPrrooffeessssoorreess  ddaa  ""EEEE  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FF..  NNoobbrree"":: [Profª1mat], [Profª2port], [Profª3inglês], 
[Profª4port], [Profª8mat], [Profª9ingl], [Profª10art], [Profª11], [Profª12], [Prof.13], [Profª14], [Prof.15], 
[Profª16pcop], [Profª17pcop], [Profª18sup], [Profª19vice], [Profª6ciênc], [Prof. 7coord], e [Profª5hist]. 

CCaatteeggoorriiaa  AA  - Dificuldade de acesso à Internet; de entendimento do 'design' do curso e de 
acompanhamento por tutores em 2010. 
 

[Profª3inglês:] - Eu acho que com aquele curso eu aprendi a fazer o blog, [...] foi bastante útil para a 
minha formação. E depois esse mais recente também. E com alguns problemas assim, que a gente 
sabe que tem [pensando] que é a velocidade do Speedy que é muito pouca [baixa velocidade de 
conexão de Internet] então você entra numa sala e só alguns conseguem acessar e outros não, e 
isso prejudica bastante. E para carregar os laptops eu também tive dificuldade [lentidão para 
corresponder aos comandos solicitados] porque eu tinha que vir e [...] os 40 [alunos] aqui nessa sala 
com aquela fiação "né". E então, esses são os principais problemas dentro de sala. Agora quanto a 
mim eu acho que eu fiz um curso e encontrei algumas dificuldades porque algumas coisas não 
encaixam "né" [...] eu encontrei algumas dificuldades, mas deu para superar. E no geral eu gostei e 
foi bastante proveitoso. E eu acho que aprendi. 
[Profª4port:] - As dificuldades foram imensas... De repente estava aqui todo o material e o programa 
e vamos aplicar! [...] O mais difícil foi porque nós não tínhamos a técnica o contato e o conhecimento 
mesmo de operacionalizar isso... Foi muito difícil. Quando chegaram os 1os contatos eu me abalei [...] 
porque não conseguia fazer...  Temos que ter maior tempo também e voltar lá na aula prática.   
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O curso de formação é o lugar em que o professor pode expressar os seus sentimentos. É nele que o 
professor se relaciona mais intensamente com problemas, vivencia tensões e têm suas fragilidades, 
angústias, e medos evidenciados. É nesse contexto em que o formador deve habilmente entrar para 
sensivelmente ouvir todas as suas perturbações e persuadi-lo a suportar o desafio e manter-se firme 
e paciente diante das inquietações, e inclusive, incluir a aprendizagem continuada nas prioridades da 
sua vida profissional e pessoal. É igualmente no curso de formação que as trocas colaborativas 
fortalecem as opiniões, que o trabalho compartilhado faz ver os problemas comuns a todos. E assim, 
no conjunto da situação o professor vai satisfazendo gradualmente a sua angústia e começa a 
pensar a lógica da relação como algo que opera com a dimensão desconhecida. Então, quando a 
professora diz “[...] algumas coisas não encaixam “né”...]” ela tem toda a razão, porque como ela 
própria reconhece e fala “[...] nós não tínhamos a técnica o contato e o conhecimento mesmo de 
operacionalizar isso...”. Quer isso dizer que a função cognitiva do conhecimento se predispõe a 
organizar a dimensão desconhecida, mas não reconhece ainda fragmentos ou vestígios que possam 
ser incorporados nos esquemas mentais. Ou seja, de acordo com  Munari (2010, p.42), a professora 
estava inicialmente no primeiro estágio da acomodação, que se confunde com o exercício reflexo. E 
nesse sentido, a “[...] aprendizagem vinculada ao mecanismo reflexo [...] nada retém que seja exterior 
ao próprio mecanismo” (Piaget, 2008, p.49; 50).  Por tudo isso, é preciso se convencer de que o 
trabalho no contexto interdisciplinar mediado pela tecnologia é complexo, está sujeito a imprevistos, e 
também, e principalmente, de que uma tecnologia mais sofisticada é mais problemática do que uma 
tecnologia mais simples, até porque ela traz mais benefícios ao usuário.  Conciliar diferentes 
aspectos do contexto interdisciplinar é um saber; um saber que o professor não aprenderá 
exclusivamente na formação, mas também na prática diária do seu fazer didático com seus alunos, 
abrindo mão da sua condição de especialista e se sentindo impelido à batalha. Eis então, que muitos 
saberes são necessários à prática educativa. Para nós enquanto formadores, escutar, convencer e 
instigar são conteúdos que se aliam à categoria da autonomia para propiciar uma formação docente 
atualizada, leve, inventiva, provocativa, audaciosa e prometedora de bons frutos. 
  

CCaatteeggoorriiaa  BB  - Necessidade de tutoriais 
[Profª4port] - Por ex. A última aula que a gente teve direcionada, aquela aula com a 
"receitinha" [tutorial] que a Professora Pesquisadora Sueli Mainine colocou,  eu  acho aquela 
aula que te dá um entusiasmo, te  dá  um  ânimo  e  aí  você fala assim,  porque  você  se 
sente  capaz. Eu  vou  acionar  aqui e vou fazer aqui!  E nós nos deparamos com as 
dificuldades  no momento  e ela  falou:  agora  por  conta  do  sistema [...]  ela...  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria A:                                              

As dificuldades foram imensas... De repente estava aqui todo o material e o programa e vamos aplicar! [...] O 
mais difícil foi porque nós não tínhamos a técnica o contato e o conhecimento mesmo de operacionalizar isso... 
Foi muito difícil. Quando chegaram os 1oscontatos eu me abalei [...] porque não conseguia fazer... Temos que 
ter maior tempo também e voltar lá na aula prática.  Eu acho que com aquele curso eu aprendi a fazer o blog, 
[...] foi bastante útil para a minha formação. E depois esse mais recente também.  Agora quanto a mim eu acho 
que eu fiz um curso e encontrei algumas dificuldades porque algumas coisas não encaixam "né" [...] eu 
encontrei algumas dificuldades, mas deu para superar. E no geral eu gostei e foi bastante proveitoso. E eu 
acho que aprendi. E com alguns problemas assim, que a gente sabe que tem [pensando] que é a velocidade do 
Speedy que é muito pouca [baixa velocidade de conexão de Internet] então você entra numa sala e só alguns 
conseguem acessar e outros não, e isso prejudica bastante. E para carregar os laptops eu também tive 
dificuldade [lentidão para corresponder aos comandos solicitados] porque eu tinha que vir e [...] os 40 
[alunos] aqui nessa sala com aquela fiação "né". E então, esses são os principais problemas dentro de sala.  
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Vamos alternar e  seguir  outra hipótese  e então  a gente aprende  a se  deparar com  a 
dificuldade  e tentar  
solucionar a dificuldade. Bem, eu não sei os outros colegas, mas eu me senti muito perdida. Eram 
dificílimos para ‘mim’ fechar alguns módulo e entender a prática daquilo e exercitar aquilo praticamente...A 
teoria gente é maravilhosa, mas, quando nós fomos usá-la na prática do projeto nós sentimos na pele 
todas essas dificuldades. [...] Tanto que aquela retomada eu acho que foi ‘super’ útil. Naquela retomada, 
eu acho que vocês conseguiram conquistar ou reconquistar a vontade do grupo trabalhar. 

 

No curso de formação buscamos trabalhar o caráter construtivista interdisciplinar, valorizando a 
interação, aprimorando o relacionamento com os professores, aperfeiçoando conhecimentos e 
procurando nos tornar melhores em cada oficina de formação. Ouvindo as reclamações dos 
professores, suas dificuldades, passamos a elaborar as oficinas com um novo formato. Visando 
convencer o professor à mudança necessária para o trabalho com o laptop, passamos a organizar os 
diferentes aspectos que dificultavam e atrasavam o andamento da oficina. Foi assim que elaboramos 
pauta das ações do dia, tutoriais (“[...] receitinha”), com todos os passos da oficina. Providenciamos e 
copiamos em “pen-drive” todas as etapas da oficina e as distribuímos para todos os cursistas durante 
os encontros presenciais. Essas oficinas interdisciplinares vinham fartas de conteúdos 
procedimentais, com exemplos, aplicativos e programas. O pen-drive foi doado ao professor para 
salvar todas as próximas oficinas. As sequências numeradas de pastas em correspondência com o 
desenrolar da ação presencial facilitavam ao cursista rever a oficina em qualquer momento após a 
atividade de formação, e sem dependência do conteúdo ‘on line’ da Internet conforme Figura 12 a 
seguir. 
 

 
Figura 12 --  ““PPeenn--ddrriivvee  ––  OOffiicciinnaa  11””  

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria B:                                              

Por ex. A última aula que a gente teve direcionada, aquela aula com a "receitinha" [tutorial] que a Professora 
Pesquisadora Sueli Mainine colocou, eu acho aquela aula que te dá um entusiasmo, te dá um ânimo e aí você 
fala assim, porque você se sente capaz. Eu vou acionar aqui e vou fazer aqui! E nós nos deparamos com as 
dificuldades no momento e ela falou: agora por conta do sistema [...] ela... Vamos alternar e seguir outra 
hipótese e então a gente aprende a se deparar com a dificuldade e tentar solucionar a dificuldade. Bem, eu não 
sei os outros colegas, mas eu me senti muito perdida. Eram dificílimos para ‘mim’ fechar alguns módulos e 
entender a prática daquilo e exercitar aquilo praticamente... A teoria gente é maravilhosa, mas, quando nós 
fomos usá-la na prática do projeto nós sentimos na pele todas essas dificuldades. [...] Tanto que aquela 
retomada eu acho que foi ‘super’ útil. Naquela retomada, eu acho que vocês conseguiram conquistar ou 
reconquistar a vontade do grupo trabalhar. 
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Tal medida de compartilhar o nosso processo construtivo de confecção das oficinas trouxe 
entusiasmo e resultados proveitosos para o saber docente, pois a maioria dos professores se 
interessou em aprender como proceder para baixar vídeos, salvar materiais em pastas, usar as 
“nuvens1”, baixar programas e outros para produzirem, igualmente, seu próprio acervo à 
semelhança do que fizemos.   

Isso nos revelou na prática, a disposição para aprender e, portanto, de mudar de atitude frente 
ao desconhecido. Elaboramos então, a partir do pedido desses professores, uma oficina 
exclusiva de aprendizado dessa ordem instrumental, mas de grande valia para eles 
organizarem a sua prática e, por si, criarem a sua biblioteca e recursos virtuais, orientando para 
as normas de direitos autorais, dos créditos, questões de segurança na Internet, etc. E, ao final, 
nos comprometemos ao compartilhamento de materiais didáticos pertinentes via “nuvem”.  

Enquanto formadores, o grupo nos ensinou sobre o encaminhamento compassivo das 
demandas docentes. Constatamos que a aceitação desses encaminhamentos trouxe 
desdobramentos favoráveis à participação e maior autonomia do professor. Imitando o 
arquétipo da oficina, o grupo de professores percebeu caminhos próprios de como empregar a 
tecnologia em favor do aprendizado dos seus alunos e elaborar a sua aula. 
 

CCaatteeggoorriiaa  CC  - Trabalho interdisciplinar 
 

[Prof.7] - Essa oficina, então dá para a gente trabalhar mais usando as ferramentas do laptop. 
[...] Ele vai ajudar na prática da sala [...] a gente tem que entrar com o laptop na sala de aula 
para começar a usar isso na prática para poder ir aperfeiçoando. 
 
 [Profª1mat] - [...] eu era completamente leiga ao computador. Nem ligar eu sabia e nem tinha 
interesse. Então o curso ajudou assim: a ter esse interesse, a mudar a visão do computador. 
Mas, assim eu acho que pedagogicamente, na verdade, ele não me acrescentou em nada, 
assim. Por quê? Quando eu comecei a fazer o curso, eu busquei algumas ferramentas como o 
Prof2 fala que não precisa da Internet. Eu procurei algumas ferramentas dentro da máquina e 
não consegui acessar. Aquela da tartaruga... [...] Porque assim, efetivamente eu acho que o 
curso ele não se encaixou com a realidade da escola. [...]  
 
[Profª9ing] - [...] A realidade é que é assim, muitos não estudaram mais, fizeram formação, por 
motivos pessoais que não cabem a ‘mim’ discutir, pararam ali. Então, têm essa dificuldade 
primeiramente.  [...] Levava bastante tempo para você ler e entender. Então eu concordo muito 
com a [Profª4port], acho  que as colocações dela são perfeitas, [...]  Agora, algumas 
colocações da  [Profª1mat], com  a utilização  do laptop, eu  discordo. [...] Acho  que  toda a 
experiência  e toda  utilização  é valida. Há  utilizações  mais  intensas  e  às vezes  não. [...] 
Muitas coisas eu  descobri com o aluno,  que foi  ainda  muito  mais interessante. [...]  Era na 
hora! Eles  mexeram e  acharam  e depois  que  eu  fui perceber  como eles  acharam  ! Então,  
 
 
 

                                                   
1   Nuvem  - pasta virtual que possibilita o salvamento e compartilhamento de arquivos e pode ser acessada em qualquer lugar, via Internet  
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primeiro foi um aluno, depois fui eu! Daí quando eu achei, eu ajudei uma parte da sala [...], 
aquele que descobriu primeiro foi ajudando. Então isso, é uma experiência prática, que 
acontece na hora. Agora, é... Por que não foi mais intenso? A gente tem o problema da rede 
elétrica, a gente tem o problema da Internet, e assim o conhecimento do laptop, volto a repetir: 
é na prática. Você tem que pegar, você tem que entrar na sala, você planeja a sua aula em 
cima daquela utilização, você pesquisa tudo o que eles podem achar na Internet, mas é tudo ali 
na hora! Não tem uma receita pronta, [...]. E no projeto "Vivendo a Leitura” foi assim: [...] a 
gente entrou com os laptops, só entrou uma semana, [...] essa entrada tinha que ter sido antes! 
[...] Previamente, para eles identificarem todos os problemas, [...] Porque são problemas que 
eles vão detectar é...   Previamente. [...] Então eu acho que essa questão da  
utilização, deveria ter sido muito mais utilizada por quem tem prática, eu acho que não é bem 
por aí!  
 
[Profª5hist] - No começo, eu me senti mal, não me senti bem! Eu senti que foi uma coisa 
imposta, [...] Tudo o que eu fazia é... Eu tinha força de vontade, refazia de novo. [...] Às minhas 
dificuldades eu pedi à [Profª9ingl] várias vezes! Porque eu também tinha minhas dificuldades, 
mas eu tinha que buscar soluções também! [...] Então, fica tudo atribulado! Eu fico preocupada 
com isso sabe? Eu fui me sentir mais inserida e dentro disso aqui, em todo esse contexto no 
final, que eu me senti participante, atuante, [...] me senti bem com o que nós estávamos 
fazendo. [...] E no "Vivendo a Leitura" foi feito com a Professora, a minha colega [Profª3ingl:].  
Nós fizemos o trabalho, não foi só a área de Português não! Historia e Inglês, fez sim! Nós 
entramos, levamos os computadores para os alunos! O que acontecia na hora? [...] e a gente 
correu! Eu batalhei muito! Dei muito de mim e do meu coração! Só que eu acho... Que o 
governo tem que dar é... É mais espaço para a gente trabalhar! Eu me senti no começo o 
“cachorrinho que caiu da mudança”! Aquela “penetra de festinha sabe”? Quando eu chegava 
aqui: onde eu estou? Teve um dia que eu levantei e fui embora! [...] Aí, depois com o tempo, eu 
fui vendo: com a minha força de vontade, eu voltaria ao outro? Nós estamos no século XXI! ... 
Entendeu? ... [...] Mas a gente também tem que aprender com os nossos erros, senão a gente 
vai ficar focando só a parte negativa... Às vezes eu pensava: "Mas é só a Nobre que está 
fazendo isso?" Aí depois eu falei: Puxa! Ainda bem que começou! A gente vai ser... “Vamos ser 
que nem ratinho de laboratório”, mas não no mal sentido! Por favor! Não no mal sentido! Aí eu 
vi uma frase, não sei se eu "tô”...  Do Manuel Bandeira: "Eu não tô diferente, eu só tenho um 
novo jeito de caminhar!" Então, em vez de ser tão crítica eu fui atrás! [...] E também acho que 
ela falou muito certo: eu me senti inserida, quando a Pesquisadora Sueli Mainine, com aquele 
“cursinho”, naquele dia, eu me sentia: Eu falei: “Oba”! Tô dentro da festa!”[...] Me senti 
participante”! Mas a gente dentro da escola, a gente não tem só esses problemas! [...]... sabe 
qual é o problema, as pessoas querem imediatismo, e nesse momento desse curso, a gente 
não tem imediatismo! A gente vai ter mais adiante. É preciso ter paciência. Lógico: É preciso ter 
paciência. Não é fácil!... "Né"? É isso que eu gostaria de falar! 
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DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria C:                                              

No começo, eu me senti mal, não me senti bem! Eu senti que foi uma coisa imposta, [...] Eu me senti no 
começo o “cachorrinho que caiu da mudança”! Aquela “penetra de festinha sabe”? Quando eu 
chegava aqui: onde eu estou? Teve um dia que eu levantei e fui embora! [...] Aí, depois com o tempo, eu 
fui vendo: com a minha força de vontade, eu voltaria ao outro? Nós estamos no século XXI! ... 
Entendeu? ... [...] Mas a gente também tem que aprender com os nossos erros, senão a gente vai ficar 
focando só a parte negativa... Porque eu era completamente leiga ao computador. Nem ligar eu sabia e 
nem tinha interesse. Então o curso ajudou assim: a ter esse interesse, a mudar a visão do computador. 
Mas, assim eu acho que pedagogicamente, na verdade, ele não me acrescentou em nada, assim. Por 
quê? Quando eu comecei a fazer o curso, eu busquei algumas ferramentas como o Prof2 fala que não 
precisa da Internet. Eu procurei algumas ferramentas dentro da máquina e não consegui acessar. 
Aquela da tartaruga... [...] Porque assim, efetivamente eu acho que o curso ele não se encaixou com a 
realidade da escola. [...] Mas, essa oficina, então dá para a gente trabalhar mais usando as 
ferramentas do laptop. [...] Ele vai ajudar na prática da sala [...] a gente tem que entrar com o laptop 
na sala de aula para começar a usar isso na prática para poder ir aperfeiçoando. E, a realidade é que 
é assim, muitos não estudaram mais, fizeram formação, por motivos pessoais que não cabem a ‘mim’ 
discutir, pararam ali. Então, têm essa dificuldade primeiramente.  [...] Levava bastante tempo para 
você ler e entender. Então eu concordo muito com a [Profª4port], acho que as colocações dela são 
perfeitas, [...] Agora, algumas colocações da [Profª1mat], com a utilização do laptop, eu discordo. [...] 
Acho que toda a experiência e toda utilização é valida.   Há utilizações mais intensas e às vezes não. 
[...] Muitas coisas eu descobri com o aluno, que foi ainda muito mais interessante. [...] Era na hora! 
Eles mexeram e acharam e depois que eu fui perceber como eles acharam! Então, primeiro foi um 
aluno, depois fui eu! Daí quando eu achei, eu ajudei uma parte da sala [...], aquele que descobriu 
primeiro foi ajudando. Então isso, é uma experiência prática, que acontece na hora. Agora, é... Por que 
não foi mais intenso? A gente tem o problema da rede elétrica, a gente tem o problema da Internet, e 
assim o conhecimento do laptop, volto a repetir: é na prática. Você tem que pegar, você tem que entrar 
na sala, você planeja a sua aula em cima daquela utilização, você pesquisa tudo o que eles podem 
achar na Internet, mas é tudo ali na hora! Não tem uma receita pronta, [...] Por isso, tudo o que eu 
fazia é... Eu tinha força de vontade, refazia de novo. [...] Às minhas dificuldades eu pedi à [Profª9ingl] 
várias vezes! Porque eu também tinha minhas dificuldades, mas eu tinha que buscar soluções também! 
[...] Então, fica tudo atribulado! Eu fico preocupada com isso sabe? Eu fui me sentir mais inserida e 
dentro disso aqui, em todo esse contexto no final, que eu me senti participante, atuante, (...) me senti 
bem com o que nós estávamos fazendo. [...] Sobre o "Vivendo a Leitura" foi feito com a Professora, a 
minha colega [Profª3ingl:].  Nós fizemos o trabalho, não foi só a área de Português não! Historia e 
Inglês, 'fez' sim! Nós entramos, levamos os computadores para os alunos! O que acontecia na hora? 
[...] e a gente correu! Eu batalhei muito! Dei muito de mim e do meu coração! Só que eu acho... Que o 
governo tem que dar é... É mais espaço para a gente trabalhar! Porque no projeto "Vivendo a Leitura” 
foi assim: [...] a gente entrou com os laptops, só entrou uma semana, [...] essa entrada tinha que ter 
sido antes! [...] Previamente, para eles identificarem todos os problemas, [...] Porque são problemas 
que eles vão detectar é...   Previamente. [...] Então eu acho que essa questão da utilização, deveria ter 
sido muito mais utilizada por quem tem prática, eu acho que não é bem por aí! Por fim, às vezes eu 
pensava: "Mas é só a Nobre que está fazendo isso?" Aí depois eu falei: Puxa! Ainda bem que começou! 
A gente vai ser... “Vamos ser que nem ratinho de laboratório”, mas não no mal sentido! Por favor! Não 
no mal sentido! Aí eu vi uma frase, não sei se eu "tô”...  Do Manuel Bandeira: "Eu não tô diferente, eu 
só tenho um novo jeito de caminhar!" Então, em vez de ser tão crítica eu fui atrás! [...] E também acho 
que ela falou muito certo: eu me senti inserida, quando a Pesquisadora Sueli Mainine, com aquele 
“cursinho”, naquele dia, eu me sentia: Eu falei: “Oba”! Tô dentro da festa!”[...] Me senti 
participante”! Mas a gente dentro da escola, a gente não tem só esses problemas! [...]... sabe qual é o 
problema, as pessoas querem imediatismo, e nesse momento desse curso, a gente não tem imediatismo! 
A gente vai ter mais adiante. É preciso ter paciência. Lógico: É preciso ter paciência. Não é fácil!... 
"Né"? É isso que eu gostaria de falar! 
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Nem sempre sabemos o quão provocativa, problematizadora, mobilizadora, transformadora e 
conscientizadora uma proposta de formação pode ser.  A professora em conflito fala de si 
para si: “[...] Aí, depois com o tempo, eu fui vendo: com a minha força de vontade, eu voltaria 
ao outro?” Não, é provável que não voltasse mais a trabalhar como antes!  Pois ao suportar 
dificuldades e superar tantos desafios, seus esquemas mentais já pensam num outro nível; 
nível este superior que a faz refletir com menos angústia: “[...] Nós estamos no século XXI! 
Entendeu? [e] a gente também tem que aprender com os nossos erros!” Considerando o 
modelo de desenvolvimento de Piaget, temos de um lado, a proposta de uso do laptop pela 
formação, e de outro, o trabalho docente rotineiro com o uso de lousa, giz, livro didático, 
apostila. No entanto, o professor vivencia intensamente práticas pedagógicas com o uso do 
laptop na formação; interações e mediações no processo afetarão seu ‘quefazer’ didático e 
modificarão suas estruturas cognitivas. Estrategicamente as ações desestabilizam o professor 
para ele pensar em outro nível na busca de soluções. Pois, pensando em outro nível, percebe 
o quanto a sua prática ainda precisa ser aprimorada. Então, a lógica construtivista pede o 
conflito! Sem fazer apologia dos problemas, o construtivismo reconhece que a 
problematização, a perturbação ou o desequilíbrio para um novo equilíbrio pedem o 
enfrentamento do equilíbrio anterior, e que isso leva à tomada de consciência. Ou seja, o 
professor toma consciência de que sua ação com o laptop é insuficiente para aquilo que o 
aluno precisa para aprender. 
Por sua vez, quando o discurso descreve “[...] Muitas coisas eu descobri com o aluno, que foi 
ainda muito mais interessante. [...] Era na hora! Eles mexeram e acharam e depois que eu fui 
perceber como eles acharam! [...] Aquele que descobriu primeiro foi ajudando. Então isso, é 
uma experiência prática, que acontece na hora.”, temos um bom exemplo de inversão das 
relações aluno/professor. O trabalho com o laptop pressupõe uma lógica relacional de 
problemas coletivos num mesmo contínuo. Ou seja, os problemas surgidos são do professor 
e do aluno também. Ambos mutuamente mudam estratégias e aprendem de forma 
interdependente num contexto respeitoso, digno e construtivo.  Assim agindo, o professor 
também aprende e se aperfeiçoa com o aluno. Conjecturamos que a relação diferente com o 
saber leva o professor a se tornar mais investigativo nas situações de aprendizagem, mais 
reflexivo nas ações e antecipador das consequências, mais confiante em relação às suas 
hipóteses, pensamentos e posições, mais preparado para conviver, e também, mais paciente. 

CCaatteeggoorriiaa  DD  - Necessidade de conteúdos procedimentais interdisciplinares 

 [Profª1mat:] - Não adianta a gente querer falar agora que foi maravilhoso, porque não foi. 
Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, [...] Porque não foi efetivamente 
usado! Esse curso [...], ele poderia ter desenvolvido mais, e o que não ocorreu! Então eu acho 
que as oficinas que a gente está fazendo aqui, não devem estar se encaixando direito com... 
[Profª2port:] - Eu vou falar: os alunos querem usar, mas não é para trabalho pedagógico! 
Que eu sei o que eu enfrentei... Com esse trabalho do "Vivendo a Leitura”!   

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria D:                                              

Não adianta a gente querer falar agora que foi maravilhoso, porque não foi. Não adianta a gente 
querer tampar o sol com a peneira, [...] Porque não foi efetivamente usado! ... Eu vou falar: os alunos 
querem usar, mas não é para trabalho pedagógico! Que eu sei o que eu enfrentei... Com esse trabalho 
do "Vivendo a Leitura"! Esse curso [...], ele poderia ter desenvolvido mais, e o que não ocorreu! Então 
eu acho que as oficinas que a gente está fazendo aqui, não devem estar se encaixando direito com... 



241 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

O discurso revela certo descontentamento com o design da formação. Quando diz “[...] ele 
poderia ter desenvolvido mais”, refere-se às oficinas de caráter pedagógico usadas na fase de 
sustentação do Projeto conforme descrevemos no Capitulo II, item 2.5.1.1. E com relação aos 
alunos alega que os eles querem usar o computador para seus interesses pessoais, ficando 
nas redes sociais, conforme consta de outras falas no decorrer do Projeto. Aprendemos 
enquanto formadores sobre os embates que ocorrem num curso de formação.  
Claramente na escola existe uma divisão constatada por todo o grupo de formação; existiam 
professores que queriam o Projeto, assim como havia outra parte contrária à formação. 
Conciliar esses aspectos, garantindo eticamente o direito de todos é um saber que foi 
aprendido no decorrer da formação por toda a equipe formadora. Como ouvir e convencer o 
professor da importância da formação? Foi numa relação aberta e democrática que 
discutimos essa questão num debate que reuniu escola, universidade e Secretaria de 
Educação. Tivemos claro então, antes de iniciarmos as oficinas de sustentação, que um 
grupo de professores se posicionou para interromper a formação na escola. Tal grupo, não 
conseguindo adesão de todos os colegas para abandonar o curso, optou por desistir da 
formação na fase de sustentação. Vale dizer que esse grupo de professores fortemente 
aliados, eram efetivos, tinham mais tempo de magistério na escola e exerciam grande 
liderança entre seus pares. Igualmente vale lembrar que após prolongada conversação em 
clima de debate, uma parcela de professores, discreta e receosamente, por bilhetes, deram a 
conhecer a intenção de continuidade do curso. Assim, chegamos a um consenso sobre a 
liberdade de prosseguir ou não na turma de sustentação, e também a um entendimento das 
tensões existentes entre o corpo docente, gestores, Secretaria Estadual de Educação e curso 
de formação. Depreendemos enquanto pesquisadores e formadores que esses professores 
com mais tempo de magistério têm uma compreensão diferente da dos mais novos. Para 
eles, prevalece a visão de que dar aula é praticamente um exercício intelectual do professor, 
e que o conhecimento é diretamente proporcional ao acúmulo de ideias e conceitos obtidos 
na formação graduada e na experiência profissional; portanto, sentem segurança trabalhando 
com o que é conhecido e que está organizado em conceitos. Enquanto para os mais novos, 
essa visão, ainda que semelhante, acolhe mais facilmente novas concepções de ensinar e 
aprender, e, portanto, não hesitam em trabalhar com o laptop, mesmo sabendo dos 
imprevistos que podem ocorrer.    
 

CCaatteeggoorriiaa  EE  - Insuficiência de tempo para fazer, compreender, interagir. 
 

[Profª10art] - As dificuldades existem mesmo. Na verdade, a dificuldade está na estrutura da 
educação em si. [...] Quarenta alunos na sala que dá um trabalho! [...] E sobrecarregam o 
Professor da burocracia.  A [Profª3inglês:] também deve ter feito muitas vezes de noite! Isso é 
hora de a gente estar fazendo isso? Isso é hora de a gente passar com os nossos... 
 

 

O discurso traz à tona a reclamação do tempo escasso para estudar, realizar tarefas, preparar 
aulas, conviver com a família. Diz também da questão burocrática, que absorve grande parte do 
tempo do  professor  na  confecção  de  diários,  relatórios,  fichas  de acompanhamento dos alunos,  
 

 
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo da Categoria E:                                              

As dificuldades existem mesmo. Na verdade, a dificuldade está na estrutura da educação em si. [...] 
Quarenta alunos na sala que dá um trabalho! [...] E sobrecarregam o Professor da burocracia.  A 
[Profª3inglês:] também deve ter feito muitas vezes de noite! Isso é hora de a gente estar fazendo 
isso? Isso é hora de a gente passar com os nossos... 
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etc. Entendemos  que  os  cursos  de  formação,  assim  como  foi  feito pela PUC-SP, questionam o  
tempo de dedicação que o professor terá para com a formação num formulário de adesão. No 
entanto, essa questão passa despercebida e dilui no decorrer da formação. Diante de tantos 
afazeres o professor culpa aquilo que não estava na pauta da sua vida diária. Isso nos faz ver 
enquanto formadores, que essa questão precisa ser abordada e renovada com ética e 
respeito do desenrolar do curso. Encontramos em Freire, que a mudança é possível: “[...] Há 
perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a 
impossibilidade de estudar por estudar. De estudar descomprometidamente como se 
misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante 
mundo, alheado de nós e nós dele. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que 
estudo? Contra quem estudo?” (Freire, 1996, p. 77). Eis então que a compreensão das 
dificuldades é o que deve mobilizar o professor para a mudança; mudança que se faz com 
enfrentamento e superação de si mesmo.    
 

 

DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  QQuuaannttiittaattiivvooss  ddaa  PPeerrgguunnttaa  11  

No Quadro 48 seguinte, procedemos à análise dos traços gerais mistos dos dados com o 
auxílio do software Qualiquantisoft, comparamos e integramos os dados qualitativos e 
quantitativos. 

 
       Quadro 48 – Dados Qualitativos e Quantitativos da pergunta 1 EE A. F. Nobre 

 

Indagadas as dificuldades enfrentadas para participar do curso de formação encontramos: 
27,27% do grupo reclamando por mais oficinas interdisciplinares e problematizadoras; 
18,18% fazem crítica ao acesso à Internet, ao design do curso em 2010 (fase inicial) e à 
insuficiência de acompanhamento por tutores (2010); 9,09% reclamam o pouco tempo para 
fazer, compreender e interagir com as tarefas do curso e pedem tutoriais para 
acompanhamento das oficinas. Em contrapartida, obtivemos indiretamente pelas respostas, a 
revelação do uso interdisciplinar do laptop no Projeto “Vivendo a Leitura” que entendemos 
como um resultado proveitoso das oficinas e curso de formação, além de configurar uma 
mudança de posição no encaminhamento das questões didático-pedagógicas. 
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44..22..22  AAnnáálliissee  ddooss  ddaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  
Apresentamos, em arremate, as participações nos eventos “Encontro entre Escolas”  

Quadro 49 - DDaaddooss  ggeerraaddooss  nnoo  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass    
““Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre”” 

––  IIIIII  EENNCCOONNTTRROO  EENNTTRREE  EESSCCOOLLAASS  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  OORRIIEENNTTAADDAASS  PPEELLAA  PPUUCC--SSPP  ––  
––  2255//1100//22001111––  

EEssccoollaass  ppaarrttiicciippaanntteess:: Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre; Centro de Educação Municipal 
Profª Neyde T. Marão; e, Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. André F.Montoro 
DDaattaa  ddee  rreeaalliizzaaççããoo:: 25 de outubro de 2011         HHoorráárriioo:: das 8h30 às 17h00 
LLooccaall:: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores da SEE - Rua João Ramalho, 1546.  
PPúúbblliiccoo:: Gestores e Coordenadores das Escolas / PCOPs e Supervisores da Diretoria de Ensino 
EEqquuiippee  PPeessqquuiissaaddoorreess::  ddoouuttoorraannddooss  ee  pprrooffeessssoorreess  ddaa  PPUUCC--SSPP  
 8h30 às 9h00 – Recepção e café com conversa 
 9h00 às 9h30 – Abertura e entrega dos certificados do UCA de Campo Limpo Paulista/2010 
 9h30 às 10h30 – A pesquisa CNPq 
 Breve abertura 

 10h30 às 11h40 – Apresentação da formação e de experiências das escolas 
 Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre 

 
A escola EE Prof. Antonio C.F. Nobre apresenta o seu contexto de trabalho aos presentes e segue falando do Projeto 
Vivendo a Leitura na Era Digital. Conta que o Projeto que era tradição da Unidade Escolar foi readaptado e 
reformulado tendo em vista o Projeto UCA. Sua nova versão está voltada para a produção na era digital, e este é o 
aspecto novo na mostra cultural. Apresentado num sábado, o evento também contou com uma palestra dirigida para 
pais, alunos, comunidade de professores, a respeito do Uso Seguro da Internet. A escola repleta de pessoas teve 
intenso movimento nas salas de aula onde os alunos com orientação dos respectivos professores, agiam em clima de 
cooperação e alegria para arranjar suas produções nos espaços devidos, afixando cartazes, juntando carteiras, 
formando varais, dispondo os laptops, etc. Com temas diferentes, todas as classes exibiam seus produtos no formato 
digital, em cartazes enfeitados e explicações tipo legendas. O antigo Projeto Vivendo a Leitura consistia em realizar 
leituras a partir de algum assunto da atualidade e de interesse dos alunos. Na variante da era digital, o tema foi 
ampliado para contemplar outros aspectos de interesse dos alunos, a partir do tema escolhido: bullying. O grau de 
criatividade dos alunos surpreendeu quando a TIC entrou como ferramenta de trabalho. A forma integrada do 
conteúdo à tecnologia gerou muita informação, conhecimento e alegria. Os cadernos do governo nortearam o trabalho 
e o professor, apropriando-se da tecnologia, ilustrou e acrescentou muita informação propiciando novas descobertas e 
conhecimentos.  
Além dessa mostra e palestra a escola trouxe para o III Encontro, uma entrevista gravada em vídeo realizada com uma 
das professoras da escola. Nela, a professora contou o desenvolvimento do seu trabalho com os laptops na sala de 
aula. Sua metodologia envolvendo a leitura, produção de texto, atividades para despertar o interesse do aluno e laptop, 
foi detalhada. Explicou que a atividade pensada para chamar a atenção dos alunos foi a música, estilo “rap”. 
Descreveu como foi o processo apontando os ganhos e as dificuldades que encontrou na trajetória. Narrou com 
emoção que os alunos ficaram chateados por não conseguirem realizar um documentário com vídeo como 
pretendiam, usando o laptop e projetor.  
Embora tivessem vivido o dissabor de não concluírem o que almejavam, não desistiram. De outro lado, a metodologia 
escolhida foi muito bem aceita e fez com que houvesse grande envolvimento dos alunos para realizarem suas 
composições e exibi-las. Inesperadamente a professora foi pressionada pela classe: alunos cobraram de igual modo à 
participação tanto da professora como da estagiária de tecnologia, para também confeccionarem uma composição de 
“rap”. O fato originou o “Rap das Professoras”, que foi exibido na mostra desse sábado.  Para concluir a professora 
relatou sua avaliação, evidenciando os prós e contras que vivenciou: 
 Estudaria melhor o tempo para trabalhar um projeto com o laptop; 
 Otimizaria melhor o tempo dentro da sala de aula com o laptop para avançar naquilo que era pretendido do projeto; 
 Gostaria de se sentir capaz de resolver o que foi solicitado;  
 Solicitaria mais colaboração uma vez que os alunos entendem muito de computador; 
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 Pensaria em alternativas para agir na sala quando o resultado não estivesse dentro do previsto; 
 Concluiu que o trabalho atraiu um número maior de alunos que o de costume nas aulas; Mencionou: “até os 

“indisciplinados” queriam digitar e mostrar suas produções”. 
 Concluiu que o trabalho com o laptop exige que o professor se prepare mais; 
 Concluiu que a ajuda da estagiária foi benéfica para o desenvolvimento das ações; 
 Pensa que o carregamento dos laptops poderia ser resolvido se os alunos levassem o equipamento para suas casas, pois 

não há tomadas suficientes na escola e isso leva tempo; 
 Alega que as dificuldades com o sistema operacional fizeram com que alguns alunos fizessem sua atividade em casa e 

a repassassem para o laptop com pen-drive, na hora da aula. 
 

Figura 13 --  ““PPrroojjeettoo  VViivveennddoo  aa  LLeeiittuurraa””  
““IIIIII  EEnnccoonnttrroo  eennttrree  EEssccoollaass  --  EEssccoollaa  EEssttaadduuaall  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FFeerrrreeiirraa  NNoobbrree””  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto 1 e 2 – Alunos preparando trabalhos para a exposição no “Projeto Vivendo a Leitura 

 
Ao exibir o Projeto “Vivendo a Leitura na Era Digital” no III Encontro entre Escolas de São 
Paulo orientadas pela PUC-SP, a Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre revela o 
trabalho interdisciplinar desenvolvido. A nova versão do “Vivendo a Leitura” voltada para a 
produção na era digital, trouxe, sobretudo, a mudança de olhar e a reconfiguração do Projeto.  
 
Agindo em clima de cooperação para arranjar as produções aprenderam novas formas de 
conviver e criaram colaborativamente produtos no formato digital. A integração do conteúdo à 
tecnologia gerou informação, conhecimento e alegria. Os “cadernos do governo” 1 nortearam o 
trabalho dos professores; e eles ao se apropriarem da tecnologia descobriram novas formas de 
complementá-lo.  
 
Outra ideia criativa foi o vídeo apresentado, no qual a professora narra a sua experiência de 
trabalho com música estilo “rap” e laptops em sala de aula. O fato originou o “Rap das 
Professoras”. Ao terminarem com uma avaliação coletiva mostram a reflexão que a escola fez 
do conjunto das práticas desenvolvidas, apontando ganhos, perdas e planos e nos dá a medida 
do que já se tornou capaz.  Inferimos que a ideia de reconfigurar o Projeto foi muito pertinente e 
inteligente. Os alunos têm histórias de vida, experiências, e saberes que auxiliaram os 
professores. Tal evento mostra, portanto o quão mais consciente se tornou o grupo de 
professores para realizar a mudança no projeto.   
 

                                                   
1 Caderno do Professor e Aluno: “São Paulo faz Escola – uma proposta curricular para o Estado”. Governo do Estado de São Paulo. 
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44..33  RReellaaççããoo  ddooss  aassppeeccttooss  pprreeddoommiinnaanntteess  nnaass  ccaatteeggoorriiaass  eennttrree  
““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  
MMaarrããoo””  ee  ““EEEE  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FF..  NNoobbrree””..  

QQuuaaddrroo  5500  ––  CCoommppaarraaççããoo  ddaass  CCaatteeggoorriiaass  EEmmeerrggeenntteess  eennttrree  EEssccoollaass  

CCAATTEEGGOORRIIAASS  EEMMEERRGGEENNTTEESS  
“Centro de Educação Municipal Profª 

Neyde Tonanni Marão” – Votuporanga-SP 
“Escola Estadual Prof. Antonio Carlos F. Nobre” – 

São Paulo-SP. 

Trabalho interdisciplinar Trabalho interdisciplinar 

Apropriação tecnológica Necessidade de conteúdos procedimentais 
interdisciplinares 

Necessidade de conteúdos procedimentais / 
Insuficiência de recursos próprios Necessidade de tutoriais 

Compartilhamento de experiência e 
conhecimento 

Dificuldades: acesso à Internet; entendimento do 'design' 
do curso; reduzido acompanhamento por tutores em 2010. 

Contribuições do projeto UCA Insuficiência de tempo para fazer, compreender, interagir. 

Desafios da gestão   
Discordância da proposta de formação   
Fazer analogias   
Insuficiência de tempo para fazer, compreender, 
interagir.   
Integração das TIC ao currículo   
Mudança de posição   

O Quadro 50 mostra que o aspecto mais predominante das categorias emergentes nas 
diferentes escolas foi o trabalho interdisciplinar.  Vislumbramos que a ação pedagógica com o 
laptop, principalmente nas oficinas estimulou o raciocínio interdisciplinar, tal qual calculamos 
necessário e trabalhamos de maneira persistente nas oficinas de formação, no Fórum Virtual e 
no Capítulo I deste trabalho.  

Então os dados dão a conhecer o quanto a postura disciplinar perdeu campo para a 
interdisciplinar, sendo um grande valor obtido pela experiência de formação especialmente se 
considerarmos a resistência inicial de mudança. Inferimos, portanto, por esta análise 
comparativa a confirmação de uma mudança de posição, ainda que parcialmente, porém 
representativa do ponto de vista do progresso como prevê a teoria de desenvolvimento 
piagetiano e da conscientização para a apreensão da realidade nos moldes de Freire.  

Encontramos também em comum o reconhecimento da necessidade de conteúdos 
procedimentais por ambos os grupos de professores nas distintas escolas, revelando as suas 
percepções de insuficiências próprias para o trabalho interdisciplinar com o laptop. Da mesma 
maneira, foi comum a reivindicação para um tempo maior de confecção das tarefas, leituras, e 
interações no ambiente virtual, que remetem ao fazer e compreender piagetiano.   

Um aspecto similar foi a discordância com a proposta de formação de um lado, com a 
dificuldade de entendimento do design do curso, de outro.  
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Embora a análise para Votuporanga  tenha  sido  mais  intensa e ampla porque lá fomos 
formadores1,  encontramos  essas semelhanças  nas  diferentes  escolas. Igualmente,  vale lembrar 
que  as reclamações  e  as  reivindicações representam  os  conflitos  que  os professores  tiveram 
que enfrentar no curso de formação, que entendemos benéficos à tomada de consciência. 

44..44  NNaarrrraattiivvaa  EEccoossssiissttêêmmiiccaa  
  

Roland Barthes escreveu Mitologias durante a fase em que tinha o objetivo de analisar e 
criticar a cultura e a sociedade burguesa. Sua obra continha textos com dois propósitos: realizar a 
crítica ideológica da cultura de massa, e ao mesmo, tempo fazer uma desmontagem semiológica da 
linguagem, por meio da relação existente entre as representações e o sistema de signos. Suas 
narrativas eram primorosas. Buscando inspiração criativa em Barthes, apresentamos na sequência, 
uma narrativa ecossistêmica da experiência de formação UCA, trazendo por meio do texto os 
aspectos referentes à dinâmica da realidade, atinentes à natureza múltipla e diversa do contexto, do 
sujeito e do objeto estudados e também considerando a interpretação daquilo que conseguimos 
perceber, ver e interpretar no andamento da experiência de formação. 

 

AA  eexxppeerriiêênncciiaa  ddee  FFoorrmmaaççããoo  UUCCAA::  ““OO  mmiillaaggrree  ddoo  ppããoo””  
  
  

Esta narrativa mostra a experiência de Formação Docente UCA em duas escolas paulistas 
orientadas pela PUC-SP, uma da cidade de São Paulo, “Escola Estadual Prof. Antonio Carlos F. 
Nobre” e outra em Votuporanga-SP, “Centro de Educação Municipal Profª Neyde T. Marão”.  

A experiência de Formação Docente UCA conforme já descrevemos no Capítulo I desta 
tese, insere-se na pesquisa CNPq intitulada “O Currículo da Escola Do Século XXI”, e é objeto 
de estudo de pesquisadores PUC-SP, de cujo grupo fizemos parte.  É, nesse contexto maior 
dessa pesquisa CNPq, que na prática, enquanto pesquisadora e formadora da PUC-SP 
vivenciamos o exercício contínuo do processo de formação docente, participando de Fóruns 
Virtuais, Grupo Focal, Oficinas e Cursos de Formação Presencial e Virtual, Encontro entre 
Escolas, Seminário WebCurrículo, Grupo de Estudos de Formadores e Pesquisadores na PUC-
SP, e outros. Igualmente, foi nesse conjunto de circunstâncias que passamos a observar 
atentamente o processo construtivo do professor para levantar dados à pesquisa CNPq, tanto 
quanto, para responder ao tema de investigação desta tese, a pesquisa “Tecnologia & Vida: A 
Tomada de Consciência no Processo de Formação Docente”.  

Especificamente, esta narrativa visa, por conseguinte, organizar os dados levantados e 
analisados, tendo por base a teoria do desenvolvimento de Piaget e os conceitos de conscientização 
de Freire.   Em outras palavras, ela é o nosso ensaio de organizar e esclarecer os problemas 
vivenciados na formação, assim como, os modos de enfrentamento. Então essa organização é um 
recorte dos dados, relativo aos progressos observados, visto entendermos que os progressos são 
nada mais, nada menos, justamente o enfrentamento dos problemas surgidos no processo de 
formação, os quais exigiram que o professor saísse de uma posição ou situação conflitiva mediante 
sucessivas tomadas de consciência e conscientização, objeto deste estudo.  

 

                                                   
1   Relembrando que em Votuporanga atuamos como formadora e em São Paulo como colaboradora.  
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Entendemos que organizar o conhecimento em construção, considerando os conflitos, as 
perturbações, as queixas, as dificuldades etc, que o grupo de professores enfrentou e propôs  

soluções é, portanto, um progresso, ainda que ele não transcorra de forma linear, como 
previsto na teoria piagetiana. (Piaget, 1978, p.177).  Entendemos também que esses conflitos e 
dificuldades, tiveram um papel desencadeador de tomada de consciência, motivo pelo qual são 
relevantes nesta narrativa. Entendemos, sobretudo, o progresso como um aprimoramento na 
realização da ação manifestado pela mudança de atitude e pelo pensar num outro nível. Ele se 
torna evidente com o novo arranjo no fazer didático, com a adoção de uma atitude mais 
coerente com o trato tecnológico, com o novo caráter à prática didático-pedagógica com o 
laptop, com o abandono de o costume disciplinar e abertura para o interdisciplinar, com a 
aceitação de uma nova maneira de ensinar e aprender, com o aprimoramento das relações 
com alunos, na adoção de uma atitude mais tolerante, dialógica, investigativa, 
problematizadora, enfim, nas diferentes maneiras em que ele se configura, conforme 
apresentamos em seguida.  

Eis então que, ambas as escolas selecionadas tiveram formação de caráter 
semipresencial, dividida em módulos que abrangiam as dimensões teórica, tecnológica e 
pedagógica. Nesse sentido, os recortes se reportam inicialmente a esse período.  A vista disso, 
na fase de apropriação tecnológica que abrangeu o conhecimento do sistema Linux, pacote 
Koffice, navegadores, ferramentas de busca, pacote educacional, e portal do professor, 
encontramos os seguintes dados relativos ao progresso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

aa..11      AAss  ddiiffiiccuullddaaddeess  rreellaattaaddaass  ccoomm  aa  iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ddoo  ssiisstteemmaa  ooppeerraacciioonnaall  LLiinnuuxx: 
Olhando distintamente o grupo de professoras selecionadas pelo projeto CNPq em relação 
aos demais professores cursistas temos uma compreensão diferente por parte dessas 
professoras.  

Enquanto as professoras do projeto CNPq apontam a importância do conhecimento prático inicial, se 
dispõem-se a explorá-lo e reconhecem a importância do ‘fazer e compreender’ para um melhor 
aproveitamento das potencialidades do sistema Linux, os demais não percebem essa relação de 
necessidade. Quando o grupo de professoras CNPq percebem as diferenças do sistema, aceitam 
explorar o Linux e mantêm uma relação qualitativa de conhecimento com ele, elas encaram o 
desconhecido como um desafio. Já os demais professores enxergam a ‘incógnita Linux’ como uma 
dificuldade, não tomam consciência da precisão da exploração intensa para descobrir os segredos do 
sistema operacional, e assim, realizar um melhor trabalho com ele. Consequentemente, o grupo de 
professoras CNPq tem um progresso maior na ação. 

aa..22    OOss  pprroobblleemmaass  ppaarraa  ssiinnccrroonniizzaarr  aa  ggeessttããoo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ccoomm  aa  ggeessttããoo  ddiiddááttiiccoo--ppeeddaaggóóggiiccaa::    
Outro aspecto particularmente importante nessa formação foi a participação da equipe 
gestora na formação. Nosso recorte vai por conta das dificuldades e desafios dos gestores 
em sincronizar a gestão administrativa com a gestão didático-pedagógica.  

Os enfrentamentos dessa questão são complexos, vão além dos muros da escola porque as diretoras de 
ambas as escolas praticamente não tinham com quem dividir as responsabilidades administrativas, que 
são muitas e complicadas. No entanto, mesmo com uma participação mais acanhada e prejudicada em 
função desse excesso de afazeres administrativos, as gestoras mantiveram-se firmes na formação, 
participaram das reuniões, eventos e confecção das tarefas virtuais, indo além da formalidade de 
cumprir trabalhos e apreciar a produção dos professores.  Especialmente em Votuporanga, a gestora se 
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posicionou junto aos professores para dialogar e reivindicar junto à Secretaria Municipal soluções de 
infraestrutura para cabeamento elétrico, lógico e de conexão à Internet. Tal posicionamento revelou-
nos um avanço em termos de tomada de consciência em busca de solução dos problemas comuns que 
atrapalhavam o bom andamento didático-pedagógico-tecnológico na escola e um entendimento mais 
aprimorado nas relações com os professores e comunidade em defesa dos seus interesses.  

aa..33    OOss  ddeessaaffiiooss  ccoomm  aass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ee  lliimmiittaaççõõeess  ddoo  llaappttoopp:: 
O tamanho reduzido do aparelho criou limitações e dificuldades para tirar fotos, manusear o 
teclado e realizar a leitura na tela, mas não se configurou como um impedimento de trabalho, 
pois essas limitações estavam mais diretamente relacionadas com os adultos e os alunos das 
séries mais avançadas, cujas mãos maiores dificultavam a digitação. Tal dificuldade inicial foi 
atenuada com o constante uso e adaptação às teclas pequeninas e formato diminuído das 
telas, embora desconfortável. A bateria de curta duração dependente de carregamento 
constante na rede elétrica e a Internet muito lenta para utilização coletiva da rede tiveram 
soluções com a instalação de novos pontos de rede elétrica e com a utilização de programas 
e aplicativos do próprio laptop. A questão do carregamento, ainda que parcial, foi minimizada 
com a presença constante de um técnico estagiário que se revelou como um elemento de 
grande importância para dar suporte ao professor. Em Votuporanga a Secretaria Municipal 
equipou as escolas com carrinhos tecnológicos1 especiais que facilitavam o transporte de 
todo o aparato tecnológico para dentro das salas de aula.  

À constante e persistente reclamação em torno das dimensões do laptop, rede elétrica, Internet, 
descarregamento e sistema operacional Linux, enquanto formadora, mantivemos a resposta explicativa 
das políticas públicas de destinação de verbas para aquisição dos laptops e a postura conscientizadora 
no Fórum Virtual e nos encontros presenciais, dos motivos do formato simples do aparelho distribuído 
nas escolas e da escolha do sistema Linux de baixo custo. Da mesma forma, reforçamos insistentemente 
a utilização dos aplicativos educacionais constantes do laptop para contrabalançar potencialidades e 
limitações de maneira equilibrada e diminuir a dependência de Internet com soluções criativas e 
interessantes. Tal encaminhamento teve resposta eficaz principalmente nos trabalhos por projetos das 
professoras CNPq e outros professores conforme apresentado no Encontro entre Escolas. Apreendemos 
que as ações propostas pelo conjunto dos professores tiveram significado maior e um desembaraço 
mais consistente à procura de respostas às dificuldades de rede elétrica, de lógica e das dimensões do 
laptop. Coesos os professores pressionaram a rede municipal e estadual de ensino reivindicando novos 
pontos de rede elétrica, melhoria da Internet e presença do estagiário. Tais atitudes de união 
evidenciaram a força organizativa e consciente para lidar com as difíceis condições de trabalho, o que 
para nós demonstra um progresso. 

aa..44    OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  rreeaalliizzaarr  oo  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee  sseemmiipprreesseenncciiaall:: 
Uma questão de real valor apontada pelos professores foi a questão da reduzida parceria. 
Professores reclamam do design na divisão da formação semipresencial e solicitam mais 
encontros presenciais. Alegam que não houve parceria suficiente em encontros presenciais, e 
em função disso julgam que suas dificuldades não foram supridas a contento. Reivindicam 
uma divisão mais equitativa entre encontros presenciais e virtuais, e também a realização de 
oficinas presenciais.  

 

                                                   
1   ‘‘BBeeddeell’’ é o nome dado ao carrinho tecnológico com rodinhas  que transporta e contém computador, projetor de slides, dvd, filmadora, 

caixas de som, microfones e cabos elétricos interligados etc. 
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Embora o Fórum 2011 registre que todo o professorado iniciou o curso de formação com bastante 
entusiasmo em 2010, mantendo-se participativo e socializador das dificuldades e ganhos no processo, 
julgam que o acompanhamento não foi suficiente e dão a entender que se sentiram desamparados 
durante a formação. As soluções encontradas ao passar pela situação revelam que o grupo se tornou 
mais colaborativo e unido na busca de respostas, e teve que adotar uma postura mais investigativa que 
favoreceu organizar os conhecimentos no processo. Inferimos, portanto, que essa organização estava 
ancorada nas relações interativas com o computador, formador, tutor e colegas, na adaptação, na 
oportunidade de aprender fazendo e principalmente, na adoção de uma posição mais interdisciplinar, o 
que se constitui como um progresso.  

Encaminhada a intensa vivência do período de apropriação tecnológica chegamos ao trabalho de 
desenvolvimento de práticas pedagógicas mais consistentes com o uso dos recursos do próprio 
laptop, e das ferramentas interativas da Web 2.01. Esse período se revelou mais criativo que o 
inicial, e os recortes dos dados relativos ao progresso foram os seguintes: 

bb..11  OOss  ddeessaaffiiooss  ppaarraa  aammpplliiaarr  oo  lleeqquuee  ddee  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ppeeddaaggóóggiiccaass  ccoomm  oo  llaappttoopp  nnaa  WWeebb  22..00:: 
Passada a fase inicial relativa ao módulo I da apropriação tecnológica, o curso voltou-se para 
os recursos do próprio laptop e para as ferramentas interativas da Web 2.0, trazendo outras 
perspectivas para o fazer didático-pedagógico. Tal mudança implicava uma relação diferente 
para com os desafios e o desenvolvimento de um trabalho mais interdisciplinar. O blog foi o 
recurso mais utilizado nessa fase para as trocas colaborativas, para o trabalho reflexivo, e 
para a adoção de um novo paradigma de ensino e aprendizagem. Especialmente as 
professoras do projeto CNPq, tiveram um trabalho mais intenso e elaborado com o blog. 

O blog revela o quanto mais compreensiva, explicativa, democrática, socializada e consciente se tornou 
a prática docente quando publica práticas pedagógicas e abre um canal de comunicação e interação 
com alunos e comunidade. 

bb..22    OOss  ddeessaaffiiooss  nnaa  iinntteerraaççããoo  ee  mmeeddiiaaççããoo  nnaa  ccoonnffeeccççããoo  ddoo  ddiiáárriioo  rreefflleexxiivvoo  ee  mmeemmoorriiaall:: 
A interação e a mediação compartilhada no ambiente virtual foram um diferencial na formação 
2012 para o professor se situar no tempo e no espaço, assim como, ver no mesmo contínuo, 
as dificuldades semelhantes relatadas e as descobertas feitas.   

A nova dinâmica de compartilhar coletivamente saberes, informações, equívocos trouxe à releitura da 
prática o aumento da capacidade perceptiva daquilo que se faz automaticamente e precisa ser revisto. 
No Fórum Virtual ou nos e-mails endereçados a todos os cursistas, exemplos de atividades 
respeitosamente corrigidas mostravam caminhos e exemplos que proporcionaram aprimoramento no 
diálogo junto aos professores. Nesse sentido, tivemos um avanço de caráter prático na correção das 
tarefas e compartilhamento de experiências e ideias, portanto, numa nova atitude em relação ao erro e 
na melhora das relações professor/formador. 

bb..33    AAss  iinnssuuffiicciiêênncciiaass  ddee  ccoonntteeúúddooss  pprroocceeddiimmeennttaaiiss:: 
Embora  tivéssemos  vivenciado  muitas  experiências  com  as  ferramentas  da  Web  2.0,   a 
necessidade de diferentes exemplos práticos para trabalhar em sala de aula foi reforçada pelos 

                                                   
1  Chamamos de WWeebb  22..00  um conjunto de ferramentas da Internet que facilitam a interação, processos de busca de informações, 

organização e publicação do conhecimento. São exemplos de Web 2.0 o correio eletrônico (e-mail), Blog, Orkut, Twitter, Facebook, 
LinkedIn,, Second Life, Lista de Discussão, Fórum, Chat, etc. 
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professores. As dificuldades estavam em ‘saber como fazer’ a prática pedagógica com o 
computador, motivo pelo qual pleiteavam exemplos de ‘como fazer’.  

Seus pedidos “revelam que precisam de ajuda para o “como” fazer bem certas coisas”. (Macedo, 
2005, p. 78). Em outras palavras, pedem apoio para alcançar em pensamento o porquê das coisas, e 
assim, resolver os problemas por elas ocasionados. Ao pedirem ajuda, reconhecem suas insuficiências, 
o que significa um progresso, mesmo que parcial, pois se reconhecem inconclusos, inacabados, à 
procura de ‘serem mais’. As oficinas mostraram formas de trabalho interdisciplinar e se constituíram 
como exemplos eficazes para auxiliar o professor, mas, ainda assim, foram insuficientes para suprir a 
demanda nos diferentes trabalhos. 

bb..44    OOss  ddeessaaffiiooss  ddaa  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ccoomm  oo  llaappttoopp  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa:: 
As dificuldades para o trabalho com o laptop na sala de aula foram superadas com a 
conformação de um novo clima didático-pedagógico favorável à construção do conhecimento. 
A insegurança e preocupação do professor em não dominar plenamente o sistema 
operacional e aplicativos do laptop para usá-lo em sala de aula foi diminuída com a 
curiosidade, imaginação, intuição, emoção e capacidade de exploração pelo aluno. A relação 
interdisciplinar no uso pedagógico traz em si a lógica do trabalho didático “[...] dada a sua 
fecundidade para a solução de problemas [...]” (Piaget, apud Macedo, 1994, p. 4). 

O clima mais investigativo e interdisciplinar aliado aos sentimentos benéficos que prevaleceram no 
ambiente favoreceram o trabalho pedagógico, melhoraram as relações entre aluno/professor e abriram 
novas perspectivas para o professor aprender fazendo na ação. Além disso, o professor vislumbrou a 
possibilidade de aprender na sala de aula, compreendendo na prática o sentido de incluir os 
contributos dos alunos. De outro lado, o trabalho conjunto com outros professores agregou pontos de 
vista e acarretou um espectro mais amplo do assunto a ser discutido em sala de aula. Tal atitude 
perante a classe representa um ganho nas relações de aprendizagem onde quem ensina também 
aprende. 

bb..55    OOss  ddeessaaffiiooss  ddaa  aapprreennddiizzaaggeemm  ccoonnttiinnuuaaddaa  ddoo  pprrooffeessssoorr:: 
O curso de formação, sobretudo, foi um convite para o professor voltar a aprender. 
Pressupomos que voltar a aprender trará impacto tanto à sua vida pessoal quanto 
profissional, e, além disso, chamará a atenção para a sua incompletude e necessidade de 
aprender continuamente, renovando o seu compromisso e responsabilidade com a educação. 
Voltar a aprender constituiu-se num desafio que demandava tempo e dedicação. 

Abrir-se à aprendizagem de novas formas de ensinar e aprender continuamente com o laptop implica 
aceitar conflitos, pois o computador em sala de aula é complicador em vias de ‘tornar-se um facilitador 
da aprendizagem; fato que implica tomada de consciência. Tais conflitos desencadearão desequilíbrios 
e equilíbrios sucessivos na geração de novos saberes. Portanto, sair de uma situação e avançar em 
direção a outra exige responsabilidade e compromisso com o próprio aprendizado. Para dar conta das 
novas aprendizagens com o laptop os professores se uniram, buscaram soluções conjuntas no HTPC, 
trabalharam colaborativamente e compartilharam experiências. Esse empenho, ainda que incipiente, 
dá, a saber, a disposição e o comprometimento com a tarefa educacional, e representa benefício para o 
ensino e o desenvolvimento profissional. 
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bb..66  OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  ffaazzeerr  ee  ccoommpprreeeennddeerr  nnaa  aaççããoo  ccoomm  oo  llaappttoopp:: 
O desafio de fazer e compreender incomodou o professor no curso de formação. O fazer e o 
compreender têm naturezas diferentes; o processo passa a se constituir uma dificuldade, 
quando o sujeito não concatena o plano da ação material com o plano conceitual.  
 
Quando o professor compreende a ação pedagógica com o laptop seus esquemas mentais se ordenam e 
se encaixam produzindo significações e conceitos relativos à realização, os quais podem ser 
empregados em situações futuras. Efetivamente, “[...] é preciso tempo para interiorizar as ações em 
pensamento” (Piaget, 2013b, p. 28). No desenrolar da formação os professores perceberam o tempo de 
interiorização quando manifestaram que no início, as dificuldades eram maiores e depois foram se 
esvaindo. Ter essa percepção, paciência e persistência é uma forma eficaz de enfrentar as dificuldades. 

 
bb..77    OOss  ddeessaaffiiooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  ssiittuuaaççõõeess--pprroobblleemmaa:: 

Aprender a trabalhar com a problematização constituiu um desafio para o professor. Quando 
os professores alegam que precisam de ajuda didática e pedagógica e que “não têm base de 
como trabalhar com o aluno na sala de aula, não sabem como”, estão solicitando exemplos 
de conteúdos procedimentais desafiadores, da ordem do “saber como fazer”. 

Saber fazer perguntas bem dispostas, organizadas e orientadas em favor de um propósito é uma 
competência procedimental. Elaborando projetos para trabalhar na sala de aula com o laptop o 
professor oportuniza a situação-problema quando apresenta uma questão perturbadora e mobiliza o 
aluno para a construção de uma resposta. Intensificando a prática reflexiva as professoras CNPq 
aprimoraram a sua competência procedimental e, por conseguinte, aprimoraram a pedagogia da 
pergunta de forma mais apropriada que os demais. 

bb..88    OOss  ddeessaaffiiooss  ddaa  ttrraannssppoossiiççããoo  ddiiddááttiiccaa:: 
Compatibilizar TIC e currículo fazendo a transposição didática da prática pedagógica para o 
trabalho interdisciplinar com o laptop foi um desafio proposto na formação. E como tal, é uma 
reconstrução. 

Encontrar sentido explorando os aplicativos do laptop, e ao mesmo tempo, considerar as 
características e funcionamento do laptop para transpor os conteúdos pedagógicos pretendidos 
envolvem os processos de exteriorização e interiorização. A experiência com o laptop estruturou novos 
conhecimentos e formas de trabalho para o professor, principalmente quando conseguiu entender 
aquilo que era próprio do laptop e proceder à transposição didática com lógica, ordem e orientação, 
conforme constatamos nas práticas apresentadas no III Encontro entre Escolas, que revelaram o 
grande avanço conseguido comparativamente ao início da formação.  

bb..99    OOss  ddeessaaffiiooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  ccrriiaannççaass  ddaa  11ªª  aa  44ªª  sséérriiee:: 
O trabalho de alfabetização se constitui num desafio com o laptop. Soluções criativas 
despertaram interesse nas crianças, inclusão digital e novas formas de ensinar e aprender.  

O trabalho com crianças de 1ª série utilizando o laptop no Projeto “Integração entre a Alfabetização e 
Tecnologia”, mostrou com propriedade a solução inventiva que conciliou informações da  família, 
origem do nome, imagens, apostila, livro e quadrinhos para compor uma disposição bem afinada à 
alfabetização utilizando tecnologias e promovendo a inclusão digital. Da  mesma forma,  o  trabalho  
com crianças de  3ª série  no projeto  “Tecnologia e Sustentabilidade”  mostrou  como  as atividades  



252 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

significativas no laptop têm real valor ao espírito da criança e, por conseguinte, ao desenvolvimento 
cognitivo, tomada de consciência da ação e conscientização política. Tal esforço mostra o quão mais 
construtivo e consciente se tornou o ‘quefazer’ didático docente nas séries iniciais. 

bb..1100    OOss  ddeessaaffiiooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr:: 
O raciocínio interdisciplinar trouxe mudanças e desafios ao fazer docente.  

Especialmente as professoras do projeto CNPq agregaram o raciocínio interdisciplinar às suas ações. 
Os registros de práticas pedagógicas e os memoriais reflexivos postados no Fórum Virtual mostram o 
quão mais interdisciplinar e afinada se tornou a sua prática de trabalho pedagógico com o laptop. 

O trabalho na Web 2.0 abriu novas perspectivas de trabalho didático-pedagógico. Nessa 
etapa do curso priorizamos o desenvolvimento de experiências inovadoras com TIC 
concentrando a tarefa na confecção, implementação, acompanhamento e socialização de 
planos de ação. Esses planos para a sala de aula aliavam os recursos do próprio laptop e as 
ferramentas da Web 2.0. Nesse período os desafios se voltaram para: 

cc..11    AA  EEllaabboorraaççããoo  ddooss  ppllaannooss  ddee  aauullaa:: 
Pensar nas aulas práticas com o laptop e planejar a ação tendo em vista o que foi trabalhado 
no curso de formação são bons desafios e indícios de mudança na relação didático-
pedagógica.  

Planejar a ação pedagógica no plano de aula propiciou condições favoráveis ao aprendizado, tais 
como: problematização, trabalho interdisciplinar, mediação, mobilização, exploração do equipamento, 
colaboração, interação, etc. Revendo todos esses pontos e escrevendo a sua intenção o professor 
exercita e reflete sobre as possibilidades procedimentais na ação. Aprender a refletir sobre a ação é um 
ganho para a prática pedagógica, pois organiza as coisas significativas em outro plano, corrigindo, 
compensando e melhorando a prática, tal como constatamos nas postagens feitas no Fórum virtual. 

cc..22    OO  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ee  aaddaappttaaççããoo  ddaa  pprrááttiiccaa  nnooss  ppllaannooss  ddee  aaççããoo:: 
Investir no aperfeiçoamento da prática é aceitar o desafio de reconstituir o que ocorreu no 
plano da ação e melhorá-la.  

Lançar-se na construção de procedimentos e empenhar-se no “como fazer” implicam considerar como 
as coisas são e como poderão tornar-se por causa da tomada de consciência. Porque “[...] tomar 
consciência da ação significa, na teoria de Piaget, transformar o fazer em um compreender [...]” 
(Macedo, 1994, p. 167). Exemplo disso pode ser constatado quando se adaptam os conteúdos da 
apostila da rede municipal de Votuporanga- SP, ou os cadernos do Governo do Estado de São Paulo à 
prática com o laptop. Ou ainda quando se aproveitam as práticas da oficina da formação e as adaptam. 

cc..33    AA  eellaabboorraaççããoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  pprrooppíícciiaass  aaoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaass  eessttrruuttuurraass  iinnffaannttiiss:: 
Observar, investigar, interpretar e anotar são atividades básicas que as crianças precisam 
fazer para o desenvolvimento de suas estruturas. Propiciar essas condições com o laptop foi 
uma tarefa desafiadora vivenciada pelos professores na formação. 
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As atividades desenvolvidas com o laptop na perspectiva interdisciplinar, de situações-problema no 
contexto real, sob a mediação do professor ganham significações, propiciam o enfrentamento dos 
conflitos, favorecem a observação e o aprendizado de leitura do mundo. Os trabalhos apresentados no 
III Encontro entre Escolas, no Projeto Vivendo a Leitura e das Professoras do Projeto CNPq, foram 
elaborados nessas perspectivas, mostrando a coerência da prática desenvolvida.  

cc..44    OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  ddaarr  ccaarráátteerr  ssoocciiaall  ààss  pprrááttiiccaass  ppeeddaaggóóggiiccaass  ddeesseennvvoollvviiddaass  ccoomm  oo  llaappttoopp:: 
O preparo para apresentar os projetos desenvolvidos em uma exposição é uma tarefa 
grandiosa de submissão do trabalho à crítica. 

Dar caráter social à prática resgata o respeito, a admiração e a esperança na capacidade 
transformadora da educação e na escola pública. Expor o trabalho numa mostra ou por meio do blog 
revela o quão mais preparada está a escola para aceitar críticas, ser democrática, e acolhedora à 
participação da comunidade. Exibir o processo construtivo e educativo trabalhado mostra o grau de 
conscientização do professorado e a tomada de consciência da importância do seu trabalho 
profissional.  

cc..55    OO  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ccoomm  aaffiinnccoo  nnaa  rreennoovvaaççããoo  ddee  sseeuu  ccoommpprroommiissssoo  eedduuccaacciioonnaall:: 
Assumir a responsabilidade com o próprio aprendizado e posicionar-se favorável ao curso de 
formação num contexto de resistências é enfrentar provocações no próprio local de trabalho.  

A tomada de consciência da impossibilidade de voltar a pensar disciplinar é a força propulsora para 
enfrentar as provocações e assumir a atitude autenticamente honesta consigo mesma. Por isso diz: 
“[...] com o tempo, eu fui vendo: [...], eu voltaria ao outro?” A superação das dificuldades com o uso 
do laptop afeta o saber fazer didático e as estruturas cognitivas fazendo o sujeito pensar em outro 
nível; pensando em outro nível, percebe o quanto a sua prática ainda precisa ser aprimorada e o 
quanto já melhorou. É o reconhecimento da incompletude que coloca o sujeito nesse movimento de 
busca e evidencia a sua mudança de posição. 

cc..66    OO  aapprreennddiizzaaddoo  ccoomm  ooss  ddeessaaffiiooss  nnoo  ccoonntteexxttoo  ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa:: 
Compreender o desafio na sala de aula como um aprendizado decorrente da relação 
interdependente entre ensinar e aprender é adotar uma atitude mais crítica e profissional 
enquanto educador. Igualmente incluir os contributos dos alunos mostra uma nova disposição 
no relacionamento aluno/professor. 

Quando a professora diz: “[...] Muitas coisas eu descobri com o aluno, que foi ainda muito mais 
interessante. [...] Era na hora! [...] Aquele que descobriu primeiro foi ajudando”, temos um exemplo 
evidente de como as coisas podem se inverter no trabalho com a tecnologia, que pressupõe uma lógica 
relacional de problemas coletivos num mesmo contínuo.  

Aceitar e abrir-se para a nova situação é sinal de confiança na própria capacidade de lidar com os 
saberes dos educandos estabelecendo “[...] ‘intimidade’ entre saberes curriculares fundamentais aos 
alunos e a experiência social que eles têm [...]”. (Freire, 1996, p.30). Aceitar a ‘inversão’, professor 
aprender com aluno, é um saber necessário à prática educativa e tem especial valor nesta tese. 
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cc..77    AA  rreeccoonnffiigguurraaççããoo  ddooss  pprroojjeettooss  nnaa  eerraa  ddiiggiittaall:: 
Reconfigurar o projeto que era tradição para a nova lógica digital foi a empreitada coletiva 
mais desafiadora do plano de ação na EE Prof. Antonio C. F. Nobre de São Paulo. O Projeto 
“Vivendo a Leitura na era Digital” voltado para a nova versão digital trouxe outros desafios 
para o ‘quefazer’ docente. 

O novo formato do projeto levou a uma avaliação apresentada no III Encontro entre Escolas. Olhar a 
prática pedagógica ponderando os pontos positivos e negativos é construir um conhecimento sobre o 
que foi realizado e dele tirar um aprendizado. Olhar a prática reconfigurada e reconhecer o que ela 
pode  

antecipar indicar, certificar, etc, em termos de futuro é adotar nova postura construtiva e um progresso 
do ponto de vista construtivista. 

cc..88    AA  eellaabboorraaççããoo  ddooss  PPrroojjeettooss  CCNNPPqq:: 
Configurar experiências inovadoras com TIC concentrando a tarefa em planos de ação foi o 
desafio das professoras bolsistas CNPq: nesses Projetos encontramos coerência, criatividade 
e objetividade.  
As atividades propostas nos Projetos CNPq para uso do laptop em sala de aula mostraram uma nova 
forma de ensinar e aprender com a tecnologia, partindo da construção do conhecimento e propondo o 
compromisso interdisciplinar.  
 
Neles pretende-se o uso do computador para buscar algo que está além do próprio aluno, ou seja, 
buscar algo que ele desconhece mediante a interação é uma questão interessante e desafiadora. Tais 
propostas dão a conhecer o progresso das professoras na sua organização, na adoção do espírito de 
pesquisa e na nova relação aluno/professor. 

 
cc..99    AA  eellaabboorraaççããoo  ddoo  aarrttiiggoo  nnoo  SSeemmiinnáárriioo  WWeebbccuurrrrííccuulloo:: 

Dar caráter científico ao trabalho pedagógico e divulgá-lo em um artigo é uma experiência rica 
de tomada de consciência do trabalho pedagógico e um grande desafio para o professor 
principiante. 

A participação no Seminário Webcurrículo com a publicação de um artigo mostra a expressão dos 
próprios conhecimentos e uma nova compreensão da prática didático-pedagógica para além do 
contexto escolar 

cc..1100    AA  eellaabboorraaççããoo  ddee  nnoovvooss  pprroojjeettooss  ccoomm  uussoo  ddoo  llaappttoopp:: 
A inscrição de novos projetos para concorrer à bolsa CNPq revela que novas ideias de 
trabalho são pensadas, conforme Quadro 51 na sequência, no qual constam os nomes dos 
candidatos à bolsa, o nome do projeto idealizado por ele e a análise inicial feita pela equipe 
de pesquisadores UCA-PUC-SP. 

Novos projetos inscritos revelam o avanço em termos de fazer, compreender e tomada de consciência 
da própria ação. Seguem abaixo os novos projetos idealizados para trabalhar com o laptop: 
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Quadro 51 – Novos Projetos inscritos à “Bolsa CNPq – 2012” 

““CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo””..  

Nome do 
professor Nome do projeto Análise inicial 

PPrrooff..  22tt  O ensino de Xadrez 
fomentado pelo Laptop 

O projeto é bem detalhado em termos pedagógicos, embora não apresente 
indicações sobre formas de coleta e análise dos dados por parte da 
professora. Entretanto, seus objetivos podem contribuir para o projeto CNPq.  

PPrrooffªª  33tt  Etapas para criação de 
histórias em quadrinhos 

O projeto é bem detalhado em termos pedagógicos, embora não apresente 
indicações sobre formas de coleta e análise dos dados por parte da 
professora. Entretanto, seus objetivos podem contribuir para o projeto CNPq.  

PPrrooffªª  33mm  Blog semanal 
O projeto é bem detalhado em termos pedagógicos, embora não apresente 
indicações sobre formas de coleta e análise dos dados por parte da 
professora. Entretanto, seus objetivos podem contribuir para o projeto CNPq.  

PPrrooffªª  88tt  Cidadania e Civismo 
O projeto é extenso e denso em termos de conteúdo e interdisciplinaridade. 
Não apresenta proposta de coleta e análise de dados e a avaliação é voltada 
aos resultados dos alunos (não abrange o processo).  

PPrrooffªª  66mm  Educação Inclusiva por 
meio da Informática 

O projeto apresenta algumas possíveis contribuições para o projeto CNPq. É 
o único que apresenta informações sobre coleta e análise de dados. Seus 
objetivos podem contribuir para o projeto CNPq.  

PPrrooffªª  44mm  Alfabetização com o 
UCA 

O projeto apresenta atividades um tanto superficiais, quanto ao uso de 
recursos que já são comumente utilizados. Assim, seus objetivos parecem 
contribuir pouco para o projeto CNPq. 

PPrrooffªª  11tt  
Integração entre 
alfabetização e 

tecnologia 

O projeto apresenta atividades um tanto superficiais, quanto ao uso de 
recursos que já são comumente utilizados. Assim, seus objetivos parecem 
contribuir pouco para o projeto CNPq. 

PPrrooffªª  55mm  
Hora do recreio: 

Brincando e 
Aprendendo 

O projeto é muito amplo, sendo difícil a coleta de dados sem uma observação 
constante das atividades e um registro desses momentos, bem como por 
entrevistas. Assim, seus objetivos parecem contribuir pouco para o objetivo 
geral do projeto CNPq. 

““EEssccoollaa  EEssttaadduuaall  PPrrooff..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  FFeerrrreeiirraa  NNoobbrree””  

PPrrooffªª  11xx A Gazeta Nobre 
 (Jornal: PROGITEC) 

O projeto apresenta atividades um tanto superficiais, e não apresenta 
detalhamentos metodológicos nem pedagógicos. Seus objetivos podem 
contribuir para o projeto CNPq se reformulados. 

PPrrooffªª  11yy Formação do            
Aluno Monitor 

O projeto é bem detalhado, embora foque o trabalho do aluno apenas nos 
aspectos de apoio técnico ao uso do laptop educacional. Entretanto, seus 
objetivos podem contribuir para o projeto CNPq se revisto o aspecto 
pedagógico. 

PPrrooffªª  11zz 
Leitura e construção 
dos gêneros literários 

utilizando o laptop 

O projeto apresenta atividades um tanto superficiais, e  não apresenta 
detalhamentos metodológicos nem pedagógicos. Entretanto, seus objetivos 
podem contribuir para o projeto CNPq se essas partes forem revistas. 

 

Finalizamos esta narrativa com bons elementos para a conclusão final desta tese. Os 
conflitos aqui apresentados mostram que o conhecimento em construção trouxe progressos do 
ponto de vista do desenvolvimento, ainda que, em alguns casos, de maneira muito discreta.  

Continuamos no Capítulo V com a conclusão final da pesquisa e outras considerações. 

 *  *  * 
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55    --      CCAAPPÍÍTTUULLOO    VV  ––  CCoonncclluussõõeess  
  

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  EEssttuuddoo  RReeaalliizzaaddoo    

  
CCoonncclluussããoo  

CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  
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55..  CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  EEssttuuddoo  RReeaalliizzaaddoo    

Este estudo se propôs a compreender como o processo de formação docente UCA 

melhora o grupo de professores em diferentes aspectos pelo estatuto das regras na teoria 

de Piaget (1977b; 1978; 1983), e como se dá a conscientização pela leitura crítica da 

realidade e a transformação, de acordo com Freire (1987; 1996; 2001a; 2006a; 2006b).  

Vale lembrar que a melhora do grupo se reporta aos progressos observados, 

entendidos, especificamente neste caso, nada mais nada menos, justamente como o 

enfrentamento dos problemas surgidos no processo de formação, os quais exigiram que o 

professor saísse de uma posição ou situação conflitiva mediante sucessivas tomadas de 

consciência e conscientização. 

A explicação do progresso nos professores está ancorada na lógica do sujeito 

epistêmico, na qual Piaget entreviu a opção potencial de creditar a todos os seres 

humanos a possibilidade de construir conhecimento, e, portanto, de utilizar o sujeito 

epistêmico como a representação de todos os sujeitos. 

   

55..11  CCoonncclluussããoo  

Para responder ao problema de pesquisa, articulamos os resultados obtidos no 

Grupo Focal, Fórum Virtual, software Qualiquantisoft, Encontro entre Escolas e Seminário 

Webcurrículo. A questão maior que norteou a trajetória da pesquisa foi:  

““AA  eexxppeerriiêênncciiaa  ddee  ffoorrmmaaççããoo,,  ddee  pprrááttiiccaa  rreefflleexxiivvaa,,  ddee  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  mmeeddiiaaddoo  
ppeellaa  tteeccnnoollooggiiaa,,  ttrroouuxxee  pprrooggrreessssooss  aaoo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  nnooss  tteerrmmooss  ee  pprriinnccííppiiooss  ddee  
ttoommaaddaa  ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddee  PPiiaaggeett??””  

Sim, foi possível identificar progressos no grupo de professores a partir da 
experiência de formação. Entretanto, verificamos o progresso de maneira distinta em dois 
grupos de professores dentro da escola. Para o grupo de professoras bolsistas do projeto 
CNPq, efetivamente chegamos a um nível mais apurado de tomada de consciência e 
conscientização em relação aos demais professores da escola. Explicamos por quê.  

Piaget nos ensina que a tomada de consciência é de um sujeito em relação a um 
objeto. No nosso trabalho, a tomada de consciência é do professor em relação ao 
computador para realizar a sua prática pedagógica. Nessa relação, professor versus 
computador, o computador passa a ser um complicador que limita o conhecimento e cria 
dificuldade para o professor; limita, porque se constitui como um caminho para chegar ao 
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conhecimento. Então, ao propor uma prática com o computador para os alunos, o 
computador faz obvir1, ou seja, faz objeção ao conhecimento! Para realizar essa prática, o 
professor tem que ‘se tornar’ livre dessa objeção, consequentemente, tem que tomar 
consciência da sua ação e intenção.  

Então, ‘tornar-se’ livre da objeção, daquilo que restringe realizar conhecimento 
com o computador, neste caso específico, significa conhecer as características 
intrínsecas do computador. Significa tomar consciência das próprias ações e 
pensamentos. Em outras palavras, é necessário que o professor entre nas características 
do computador – como se fosse parte componente da máquina – e, ao mesmo tempo, 
considere as características do sujeito para anular a barreira que se interpõe entre sujeito 
e computador, e assim, compreenda a lógica do computador, o seu funcionamento, as 
conexões possíveis dos programas e aplicativos com o seu plano didático-pedagógico. 
Construindo procedimentos, metodologias, processos e métodos, o professor faz; 
elaborando teorias, hipóteses e suposições sobre seus processos, o professor 
compreende. “[...] Tomar consciência da ação significa, [...] transformar o fazer em 
compreender” (Macedo, 1994, p. 167).  

Constatamos que especialmente o grupo de bolsistas CNPq,,  [[PPrrooff..ªª  aa]],,  [[PPrrooff..ªª  22mm]],,  
[[PPrrooff..ªª  11mm]]  ee  [[PPrrooff..ªª  55tt]]  ddoo  CCEEMM  PPrrooff..ªª  NNeeyyddee  TToonnaannnnii  MMaarrããoo, conseguiu tomar 
consciência das suas ações, ultrapassando a ‘objeção’ inicial entre professor e 
computador com mais facilidade que os demais professores, porque houve mais 
dedicação, estudo e exploração dos recursos do laptop educacional. Suas práticas se 
tornaram mais pertinentes e coesas com o fazer didático. O diferencial do trabalho 
realizado pelas professoras está registrado na “Questão 12: Registre no fórum o seu 
Memorial Reflexivo e Formulário de Registro de Práticas”, no III Encontro entre Escolas 
de São Paulo orientadas pela PUC-SP, e Seminário Webcurrículo, todos constantes do 
Capítulo IV, assim como a participação ativa no Grupo Focal. Sobretudo, para esse grupo 
de bolsistas, o progresso se revelou no trabalho interdisciplinar, no maior grau de 
apropriação tecnológica, nos conteúdos procedimentais, no compartilhamento de 
experiência e conhecimento, e outros destacados nas categorias emergentes da “Análise 
Comparativa entre Grupo Focal e Fórum Virtual”, item 4.1.3 do Capítulo IV. Da mesma 
forma, constatamos que fato semelhante se deu na EE Prof. Antonio Carlos F. Nobre, 
com [Prof.ª 5:] (História), conforme participação no Grupo Focal, Capítulo IV.  

Inferimos que o salto de qualidade das professoras bolsistas CNPq em relação ao 
grupo de professores da escola se deve ao acompanhamento minucioso do projeto 
específico de uso do laptop com os seus alunos na escola, uma vez que esses quatro 
professores selecionados passaram a realizar mensalmente Memoriais Reflexivos, 

                                                   
1   Obvir, originário do latim, “obviare”. Nesse sentido, significa atalho, provendo do necessário para que algo se efetive. 
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Formulários de Registro das Atividades de Formação, assim como também passaram a 
participar dos Encontros entre Escolas de São Paulo orientadas pela PUC-SP, e do 
Seminário ‘WebCurrículo’ PUC-SP, fatos que estreitaram o acompanhamento das 
práticas e produções.   

Entretanto, vale ressaltar o progresso enquanto ‘sair de uma posição’ para a nova 
configuração do “Projeto Vivendo a Leitura na Era Digital”, e todas as demais 
apresentações no III Encontro entre Escolas, ainda que esta tese se reporte ao período 
de apenas um ano. Da mesma forma, damos destaque à participação ao artigo publicado 
no  Seminário Webcurrículo, revelando a maior expressão de progresso dos 
conhecimentos e uma nova compreensão da prática didático-pedagógica para além do 
contexto escolar. 

Verificamos o progresso em diferentes níveis de desenvolvimento, tal qual Piaget 
descreveu.  Da acomodação, que se confunde com o exercício reflexo, à invenção por 
combinação mental, encontramos passagens reais e concretas de progresso na narrativa 
tecida no Capítulo IV, que mostra a experiência de Formação Docente UCA. Tais fatos 
dão, a saber, que as ações mais complexas demandam uma interiorização mais 
trabalhosa do saber-fazer; os esquemas de ação se transformam em noções e em 
operações, a tomada de consciência da própria ação se realiza por partes e tem tempos 
diferentes para as pessoas. 

Prosseguindo a conclusão, partimos para os desdobramentos que ocorreram nesta 
investigação, tendo sido definido como primeiro:  

““NNoo  ppllaannoo  ppoollííttiiccoo--ssoocciiaall,,  hhoouuvvee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ccrrííttiiccoo  ddaa  ttoommaaddaa  ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ppeellaa  
ppeerrssppeeccttiivvaa  tteeóórriiccaa  ddee  FFrreeiirree??”” 

O desenvolvimento crítico da tomada de consciência na perspectiva freireana foi 
observado quando a conscientização adquiriu os contornos da realidade (Freire, 1979, 
p.15). Ao trabalhar com os alunos em projetos, tais como ''FFaazzeennddoo  AArrttee'',, e a busca 
dirigida na Internet, propiciou a leitura e a seleção crítica do melhor resultado encontrado 
para o artista brasileiro Romero Brito; realizando a ''IInntteeggrraaççããoo  eennttrree  AAllffaabbeettiizzaaççããoo  ee  
TTeeccnnoollooggiiaa'' para alunos da alfabetização, a professora dá a conhecer a prática crítica 
implicante do pensar certo, que alia ensino e inclusão digital. Em ''TTeeccnnoollooggiiaa  ee  
SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee'',, a pesquisa crítica sobre meio ambiente, lixo, material reciclável e 
confecção dos próprios brinquedos envolve conhecimento e alegria num movimento 
dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. No ''DDiiáárriioo  DDiiggiittaall'',, relembrar fatos 
importantes daquilo que foi realizado na sala de aula no dia anterior é eleger um contexto 
crítico de aprendizagem. Igualmente, na  ““DDiiggiittaaççããoo  ppaarraa  ccrriiaannççaass  --  TTuuxx  TTyyppiinngg”, na 
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ferramenta ““DDeesseennhhoo  --  SSqquueeaakk  EEttooyyss”, ou mesmo na ““IInntteerrnneett””-- NNaavveeggaaddoorr  WWeebb”, no 
“DDeesseennhhoo””--  TTuuxx  PPaaiinntt”, e ““MMaatteemmááttiiccaa””--TTuuxx  MMaatthh”, o desenvolvimento das ações 
concretas às operações lógicas tem em si o caráter social do conhecimento adensado de 
realidade, e o reconhecimento crítico de uma situação.  

Sobretudo, a “[...] prática docente crítica, implicante do ‘pensar certo’, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer[...]” (Freire,1996, p. 
17). Então, o progresso no desenvolvimento crítico da conscientização decorreu do 
‘pensar certo’, que, nesta tese, manifestou-se na tomada de consciência da própria ação 
didático-pedagógica com o laptop, quando das confecções de planos de aula, dos 
projetos CNPq e de todos os outros projetos desenvolvidos no âmbito da sala de aula e 
da escola, conforme constatamos na análise dos dados, Capítulo IV.  Pois que é 
pensando criticamente a prática passada, que se melhora a futura com a renovação do 
compromisso e responsabilidade com a tarefa educativa.  

 

OO  sseegguunnddoo  ddeessddoobbrraammeennttoo::  

““EEnntteennddeennddoo  oo  pprrooggrreessssoo  ccoommoo  ssaaiirr  ddee  uummaa  ppoossiiççããoo  ee  ssee  aabbrriirr  ppaarraa  nnoovvooss  ccoonnhheecciimmeennttooss,,  
ccoonncceeiittooss,,  aattiittuuddeess  ee  eexxppeerriiêênncciiaass,,  qquuaall  aa  ssiittuuaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  aappóóss  aa  
ffoorrmmaaççããoo??”” 

Considerando que a maioria dos professores não desenvolviam trabalho com 
computador em sala de aula, a vinda do Projeto UCA para a escola configurou uma nova 
situação, conforme podemos observar nas falas de professores de ambas as escolas. 

 Inferimos, portanto, que houve progresso, pelos conceitos formados, pelas 
atitudes mais interdisciplinares, pela nova relação aluno/professor, pela percepção da 
necessidade de conteúdos procedimentais e, sobretudo, pelas atitudes dos professores 
frente ao laptop, conforme podemos observar nas falas seguintes: 

NNºº  CCoommeennttáárriioo  FFaallaa  ddoo  pprrooffeessssoorr  
11  EErraa  iinniicciiaannttee,,  aapprreennddeeuu  aa  ppoossttaarr  

nnoo  bblloogg......  
[Suporte m] [...] Porque eu não sabia como postar. Eu estava 
bem iniciante no meu curso... 

     22  NNããoo  ttiinnhhaa  oo  bblloogg,,  ccrriioouu  oo  sseeuu......  [Prof.ª1m:] [...] Eu já conhecia outros blogs, só que eu [...] não 
tinha um blog. Aí, [...] veio essa proposta... 

     33  OO  bblloogg  ttoorrnnoouu--ssee  uumm  ccaannaall  ddee  
ccoommuunniiccaaççããoo  

[Prof.ª2m:] [...] O blog, [...] uma ferramenta maravilhosa, ‘né’? 
Porque os meus alunos, eles acompanham e [...] mostram em 
casa o que está sendo feito na sala de aula [...].  

     44  NNããoo  ssaabbiiaa  qquuee  eexxiissttiiaa,,  aaggoorraa  ffeezz  
oo  PPrroojjeettoo  ""BBlloogg  SSeemmaannaall””..  

 [Prof.ª3m:] [...] Eu não sabia nem que existia esse blog. [...] O 
dia em que eu abri o blog da colega, [...] fiquei encantada... E 
[...] 

     55  DDee  iinniicciiaannttee  aa  PPrroojjeettoo  
""AAllffaabbeettiizzaaççããoo  ccoomm  oo  UUCCAA""  

[Prof.ª4m:] [...] Na questão da formação, nós somos iniciantes. 
[...] fico perdida, fiquei desesperada! [...]  
 

     66  DDee  ''zzeerraaddaa''  aaoo  PPrroojjeettoo  ""HHoorraa  ddoo  [Prof.ª5m:] [...] Eu praticamente estou 'zerada'. [...] tenho 
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rreeccrreeiioo::  BBrriinnccaannddoo  ee  
AApprreennddeennddoo""  

assim muito pouco tempo para me dedicar. E eu tenho um na 
minha sala, sabe. Então, na hora que eu tenho um tempinho, 
eu já pego.  

     77  DDoo  uussoo  aaccaannhhaaddoo  aaoo  PPrroojjeettoo  
""EEdduuccaaççããoo  IInncclluussiivvaa  ppoorr  mmeeiioo  
ddaa  IInnffoorrmmááttiiccaa""  

[Prof.ª6m:] [...] Sou da educação especial. [...] Então, é 
fundamental... 

     88  CCoomm  oo  pprroojjeettoo,,  aalluunnooss                  
ddeeiixxaarraamm  ddee  ffaallttaarr..  

[Prof.ª7m:] [...] falam assim [...] que o aluno precisa gostar da 
escola de novo [...] Então, através desse projeto, as crianças 
não faltam... 

     99  DDee  ““nnããoo  ssaabbiiaa  nneemm  lliiggaarr””  aaoo  
PPrroojjeettoo  ""IInntteeggrraaççããoo  eennttrree  
AAllffaabbeettiizzaaççããoo  ee  TTeeccnnoollooggiiaa""  

[Prof.ª1t] [...] quando começaram esses cursos, [...] eu não 
sabia nem ligar os computadores... 

     1100  DDaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  ppaarraa  oo  PPrroojjeettoo          
""OO  eennssiinnoo  ddee  XXaaddrreezz                
ffoommeennttaaddoo  ppeelloo  LLaappttoopp""  

[Prof.ª2t:] [...] ele é atrativo para a criança e nós estamos no 
século XXI. [...] crianças daqui são carentes, às vezes, não têm 
isso em casa.  

     1111  DDoo  aapprreennddiizzaaddoo  aaoo  PPrroojjeettoo  
""EEttaappaass  ppaarraa  ccrriiaaççããoo  ddee            
hhiissttóórriiaass  eemm  qquuaaddrriinnhhooss""  

[Prof.ª3t:] [...] todo o conhecimento e aprendizado é bem 
vindo [...] a gente precisa [...] em relação ao UCA, alguém para 
ajudar!  

     1122  DDaa  ffaallttaa  ddee  aajjuuddaa,,  aaoo                  
aapprreennddeerr  ffaazzeennddoo  ssoozziinnhhaa..  

[Prof.ª4t:] [...] Tinha um pessoal da Secretaria que nos 
acompanhava e orientava semanalmente [...] Eu tive que 
aprender sozinha! 

     1133  DDaass  ddeessccoobbeerrttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass          
aaoo  ccrreesscceennttee  pprroocceessssoo  ddee  
aapprreennddiizzaaggeemm  

[Prof.ª5t:] [...] foi significativa a demonstração de 
encantamento e descoberta do aluno; o aprendizado crescente 
com satisfação; o planejamento [...] com recursos disponíveis 
no laptop... 

1144  DDoo  eennrriiqquueecciimmeennttoo  ppeessssooaall  aaoo  
eennrriiqquueecciimmeennttoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  

[Prof.ª6t] [...] Enriqueceu o meu saber pessoal, por vezes, 
então, o meu pedagógico lá na sala. Mas [...] eu tive muita 
dificuldade [...].   

     1155  DDee  nnããoo  tteerr  nnooççããoo  aa  eessttaarr  
ggoossttaannddoo  mmuuiittoo  ddaa  eexxppeerriiêênncciiaa  

[Prof.ª7t:] [...] Eu não tenho essa noção, ‘né’? Eu fiz com a 
ajuda [...] Nunca imaginei que iria participar do uso do 
computador em sala de aula. Estou gostando muito da 
experiência [...]. 

     1166  DDaa  pprrooppoossttaa  ccoonnvveenncciioonnaall  àà  
pprrooppoossttaa  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  qquuee  
eennggrraannddeeccee  oo  ccoonntteeúúddoo  

[Prof.ª8t:] [...] Na minha área de Educação Física, este projeto 
veio engrandecer o conteúdo dos meus alunos porque saímos 
da área convencional. 

     1177  DDaa  ffaallttaa  ddee  ppaarrcceerriiaa  àà  
ssoolliicciittaaççããoo  ddee  aajjuuddaa  

[Prof.ª9t:] [...] até agora não vimos nada dessa parceria 
acontecendo! [...] É ajuda que a gente precisa... 

     1188  DDaa  uuttiilliiddaaddee  ddoo  ccuurrssoo  àà          
rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  bblloogg  

[Prof.ª3inglês:] [...] com aquele curso eu aprendi a fazer o 
blog, [...] foi bastante útil [...]. 

     1199  DDaa  ffaallttaa  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  aaoo  
âânniimmoo  ddaa  ''rreecceeiittiinnhhaa''  

[Prof.ª4port:] [...] O mais difícil foi porque nós não tínhamos a 
técnica, o contato e o conhecimento mesmo de 
operacionalizar isso...  [...] aquela aula que te dá um 
entusiasmo, te dá um ânimo. 

     2200  DDaa  eexxppeerriiêênncciiaa  ee  uussoo  
ggeenneerraalliizzaaddoo  àà  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ddoo  
aalluunnoo  

[Prof.ª9ing] [...] Acho que toda a experiência e toda utilização 
é válida. [...] Muitas coisas eu descobri com o aluno, que foi 
ainda muito mais interessante. [...] 

     2211  DDoo  mmaall  eessttaarr  aa  ''uumm  nnoovvoo  jjeeiittoo  ddee  
ccaammiinnhhaarr''  

[Prof.ª5hist] [...] No começo, eu me senti mal, não me senti 
bem!  [...] As minhas dificuldades eu pedi à colega... vi uma 
frase, não sei se eu "tô”...  Do Manuel Bandeira: "Eu não tô 
diferente, eu só tenho um novo jeito de caminhar!" Então, em 
vez de ser tão crítica, eu fui atrás!  
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2222  DDaa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  aa  ppaarrttiirr  ddaa  
ooffiicciinnaa  àà  pprrááttiiccaa  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  

[Prof.7] [...] Essa oficina, então, dá para a gente trabalhar mais 
usando as ferramentas do laptop. [...] Ele vai ajudar na prática 
da sala [...].  

     2233  DDee  sseerr  lleeiiggaa  aa  mmuuddaarr  ddee  vviissããoo  [Prof.ª1mat] [...] eu era completamente leiga ao computador. 
Nem ligar eu sabia e nem tinha interesse. Então, o curso 
ajudou assim: a ter esse interesse, a mudar a visão do 
computador. 

     2244  DDoo  uussoo  pprrááttiiccoo  aaoo  uussoo          
ppeeddaaggóóggiiccoo  

[Prof.ª2port:] [...] Eu vou falar: os alunos querem usar, mas 
não é para trabalho pedagógico! Que eu sei o que eu 
enfrentei... Com esse trabalho do "Vivendo a Leitura”!   

     2255  DDaa  aacceeiittaaççããoo  ddaass  ddiiffiiccuullddaaddeess  àà  
ccoonnsscciiêênncciiaa  ddaa  eessttrruuttuurraa  

[Prof.ª10art] [...] As dificuldades existem mesmo. Na verdade, 
a dificuldade está na estrutura da educação em si. [...] 
Quarenta alunos na sala, que dá um trabalho!  

     2266  DDoo  ddeessccoonnffoorrttoo  iinniicciiaall  àà  
ttrraannqquuiilliiddaaddee  

[Prof.ªc:] [...] O que é novo traz um certo desconforto, mas a 
partir do momento que passamos a interagir com a 
ferramenta, tudo se torna mais tranquilo.  

     2277  DDaa  ddiiffiiccuullddaaddee  àà  aammpplliiaaççããoo  ddoo  
ccoonnhheecciimmeennttoo  

[Prof.ªh:] [...] Rever algo é sempre bom e amplia o nosso 
conhecimento... No início do Projeto UCA, tive muita 
dificuldade para adequação e a utilização dos laptops.  

     2288  DDoo  eessttrraannhhaammeennttoo  àà  aaddaappttaaççããoo  [Prof.ª g:] [...] No início, estranhei bastante e tinha dificuldade 
embora dominasse bem o Windows. Agora está mais fácil, o 
curso ajudou bastante...  

     2299  DDoo  lliivvrroo  àà  eerraa  ddiiggiittaall  [Prof.ª a:] [...] No meu plano de aula: “Vida agitada de 
menino”, depois da leitura, [...] fazemos a escrita de um texto 
descritivo sobre o que aprendeu usando do Kword.  

  

OO  tteerrcceeiirroo  ddeessddoobbrraammeennttoo::    
  

““QQuuaaiiss  rreeccoorrtteess  ddooss  ddaaddooss  aaddmmiitteemm  iinnffeerriirr  qquuee  hhoouuvvee  pprrooggrreessssooss  ppaarraa  oo  ccoonnjjuunnttoo  ddoocceennttee??””  

Podemos inferir que houve progresso no conjunto de professores pelos recortes que 
fizemos dos dados analisados no Capítulo IV. Olhando os Aspectos predominantes nas 
categorias entre  Centro de Educação Municipal Prof.ª Neyde Tonanni Marão e EE Prof. 
Antonio Carlos F. Nobre, item 4.3, Capítulo IV, inferimos que três aspectos caracterizam o 
progresso: o trabalho interdisciplinar, a necessidade de conteúdos 
procedimentais/insuficiência de recursos próprios, e a insuficiência de tempo para fazer, 
compreender, interagir. Conjecturamos que esses três itens comuns às duas escolas 
evidenciam uma mudança de atitude para trabalhar com o laptop. Eis o porquê: 

 TTrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr:: no contexto digital, é necessário se convencer da insuficiência da 
especialidade disciplinar, como já discutimos no Capítulo I. Abrir-se ao raciocínio operatório 
interdisciplinar, acolher o contexto relacional multidisciplinar, no qual coexiste a contribuição de 
todos os envolvidos para dar conta da situação-problema etc., é uma construção que pleiteia 
um esforço contínuo de harmonizar a especialidade do professor com o universo das 
disciplinas e, sobretudo, é também um esforço pessoal no sentido de abdicar  a condição de 
especialista num único conteúdo disciplinar e se abrir para outros, adotar outros 
procedimentos,  novos  conceitos  e  diferentes  linguagens.  Tal  fato  não  é simples; implica a 



263 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

mudança no próprio professor a partir da sua tomada de decisão. Portanto, quando o trabalho 
interdisciplinar desponta como a categoria emergente mais predominante nas duas escolas, 
temos um sinal evidente do início da mudança. 

 NNeecceessssiiddaaddee  ddee  ccoonntteeúúddooss  pprroocceeddiimmeennttaaiiss//  iinnssuuffiicciiêênncciiaa  ddee  rreeccuurrssooss  pprróópprriiooss:: Quando 
os professores reconhecem por si mesmos as suas insuficiências de recursos próprios para 
trabalharem no contexto tecnológico digital, temos um bom indício da tomada de consciência 
das próprias limitações, da necessidade de estudo, da vulnerabilidade dos seus pensamentos e 
ideias. Então, solicitar ajuda, pleitear novos conteúdos procedimentais, neste caso, significam 
novos exemplos para aprender. Voltar a aprender a partir dos exemplos é renovar a 
responsabilidade e o compromisso, cuidando da tarefa que realiza a partir das próprias ações 
e, portanto, de uma nova postura diante da profissão.  

 IInnssuuffiicciiêênncciiaa  ddee  tteemmppoo  ppaarraa  ffaazzeerr,,  ccoommpprreeeennddeerr,,  iinntteerraaggiirr:: A percepção da insuficiência de 
tempo para fazer, compreender e interagir no curso de formação é um ‘sintoma’ da falta de 
organização, sincronia e competência.  Participando da formação, o professor tem o desafio de 
se tornar competente naquilo que quer; participando da formação, o professor é mobilizado 
para refletir sobre o seu empoderamento pessoal, tendo como ponto de partida o desejo de se 
tornar competente reunindo forças para fazer uso de si próprio como recurso. Manter-se firme 
no curso de formação é, portanto, manter-se na busca de competências e empoderamento; é 
posicionar-se na busca do progresso em relação a algo melhor. 

OO  qquuaarrttoo  ddeessddoobbrraammeennttoo::    
  

””CCoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  aass  vviivvêênncciiaass  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddeemmaannddaarraamm  mmooddooss  ddee  eennffrreennttaammeennttoo,,  
qquuaaiiss  ffoorraamm  aass  pprriinncciippaaiiss  qquueeiixxaass,,  ppeerrttuurrbbaaççõõeess,,  ddiiffiiccuullddaaddeess,,  pprroobblleemmaass  ee  ccoonnfflliittooss  rreevveellaaddooss  ee  
ddeetteeccttaaddooss  ppoorr  mmeeiioo  ddoo  mmééttooddoo  ffooccaall??””  

 

    

RReessppoossttaass  oobbttiiddaass  ppeelloo  GGrruuppoo  FFooccaall    

  

  RReeiivviinnddiiccaaççõõeess  IInntteerrpprreettaaççããoo  
1 NNaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ee  lliimmiittaaççõõeess  ddoo  

llaappttoopp::  
Melhorar a infraestrutura lógica e elétrica e oferecer 
suporte permanente com estagiário. 

2 SSoobbrree  oo  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee  
sseemmiipprreesseenncciiaall::  

1- Oficinas presenciais periódicas.                                                                        
2- Acompanhamento mais efetivo no virtual via Skype. 
 

  PPrroobblleemmaass    IInntteerrpprreettaaççããoo   
1 NNaa  ssiinnccrroonniizzaaççããoo  ddaa  ggeessttããoo  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ccoomm  aa  ggeessttããoo  ddiiddááttiiccoo--
ppeeddaaggóóggiiccaa::    

Como dar conta de sincronizar a gestão administrativa 
com a gestão didático-pedagógica? 

2 NNaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ee  lliimmiittaaççõõeess  ddoo  
llaappttoopp::  

A bateria de curta duração dependente de carregamento 
constante na rede elétrica.  

3 NNaass  iinnssuuffiicciiêênncciiaass  ddee  ccoonntteeúúddooss  

pprroocceeddiimmeennttaaiiss::  
‘Saber como fazer’ a prática pedagógica com o 
computador. 
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4 NNooss  ddeessaaffiiooss  ddee  ffaazzeerr  ee  ccoommpprreeeennddeerr  

nnaa  aaççããoo  ccoomm  oo  llaappttoopp::  
 Fazer e compreender concatenando o plano da ação 
material com o plano conceitual.  

5 NNaass  eellaabboorraaççõõeess  ddee  ttrraabbaallhhooss  ccoomm  
ssiittuuaaççõõeess--pprroobblleemmaa::  

Saber fazer perguntas bem dispostas, organizadas e 
orientadas, favorecendo o aprendizado. 

6 NNaa  ttrraannssppoossiiççããoo  ddiiddááttiiccaa::  Construir a transposição didática da prática pedagógica 
para o trabalho interdisciplinar com o laptop.  

7 NNoo  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  ccrriiaannççaass  ddaa  11ªª  àà  44ªª  
sséérriiee::  

Construir solução inventiva e criativa numa disposição 
bem afinada com a alfabetização, utilizando tecnologias 
e promovendo a inclusão digital. 

8 NNoo  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr::  Agregar com coerência o raciocínio interdisciplinar às 
ações. 

9 NNoo  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ee  aaddaappttaaççããoo  ddaa  
pprrááttiiccaa  nnooss  ppllaannooss  ddee  aaççããoo::  

Construir procedimentos e empenhar-se no ‘como 
fazer’, considerando como as coisas são e poderão 
'tornar-se'.  

10 NNaa  eellaabboorraaççããoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  pprrooppíícciiaass  

aaoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaass  eessttrruuttuurraass  
iinnffaannttiiss::  

Proporcionar atividades de observar, investigar, 
interpretar e anotar com o laptop para contemplar o 
desenvolvimento das estruturas infantis. 

11 NNoo  aapprreennddiizzaaddoo  ddeennttrroo  ddoo  ccoonntteexxttoo  ddaa  

ssaallaa  ddee  aauullaa::  
Aceitar a ‘inversão’, na qual o professor aprende com o 
aluno, especialmente no contexto tecnológico digital. 

12 NNaa  eellaabboorraaççããoo  ddooss  PPrroojjeettooss  CCNNPPqq::  Elaborar planos de ação em projetos para se candidatar 
a professor (a) bolsista CNPq. 

13 NNaa  ppaarrttiicciippaaççããoo  nnoo  SSeemmiinnáárriioo  
WWeebbccuurrrrííccuulloo::  
  

Dar caráter científico ao trabalho pedagógico e divulgá-
lo.  

  QQuueeiixxaass    IInntteerrpprreettaaççããoo   
1 AAss  ddiiffiiccuullddaaddeess  rreellaattaaddaass  ccoomm  aa  

iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ddoo  ssiisstteemmaa  
ooppeerraacciioonnaall  LLiinnuuxx::  

Por que trabalhar com um sistema operacional menos 
conhecido? 

2 OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  rreeaalliizzaarr  oo  ccuurrssoo  ddee  

ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee  sseemmiipprreesseenncciiaall::  
Por que a formação semipresencial teve quantidade de 
encontros presenciais tão reduzidos? 

3 AAss  iinnssuuffiicciiêênncciiaass  ddee  ccoonntteeúúddooss  
pprroocceeddiimmeennttaaiiss::  

Como desenvolver diferentes exemplos práticos para 
trabalhar em sala de aula? 

4 OOss  ddeessaaffiiooss  ddaa  aapprreennddiizzaaggeemm  
ccoonnttiinnuuaaddaa  ddoo  pprrooffeessssoorr::  
  

Voltar a aprender requer tempo de estudo e dedicação. 
Como coordenar tempo, trabalho, estudo, família, etc.? 

  CCoonnfflliittooss    IInntteerrpprreettaaççããoo   
1 NNaa  ssiinnccrroonniizzaaççããoo  ddaa  ggeessttããoo  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ccoomm  aa  ggeessttããoo  ddiiddááttiiccoo--
ppeeddaaggóóggiiccaa::    

Com quem dividir as responsabilidades administrativas, 
que são muitas e complicadas, se sou único na escola? 

2 NNaass  iinnssuuffiicciiêênncciiaass  ddee  ccoonntteeúúddooss  
pprroocceeddiimmeennttaaiiss::  

Como superar a insuficiência de recursos próprios para 
elaborar uma prática didática coerente com o laptop? 

3 NNaa  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ccoomm  oo  llaappttoopp  
eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa::  

Insegurança e preocupação do professor em não 
dominar plenamente o sistema operacional e aplicativos 
do laptop para usá-lo em sala de aula. 

4 NNaa  aapprreennddiizzaaggeemm  ccoonnttiinnuuaaddaa  ddoo  
pprrooffeessssoorr::  

Perceber a incompletude e a necessidade de aprender 
continuamente para manter renovado o seu 
compromisso e responsabilidade com a educação.  

5 NNoo  ffaazzeerr  ee  ccoommpprreeeennddeerr  nnaa  aaççããoo  ccoomm  
oo  llaappttoopp::  
  

Fazer e compreender.  
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6 NNaa  eellaabboorraaççããoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  

ssiittuuaaççõõeess--pprroobblleemmaa::  
“Não saber como fazer”. 

7 NNaa  ttrraannssppoossiiççããoo  ddiiddááttiiccaa::  Encontrar sentido nos aplicativos do laptop para 
proceder à transposição didática com lógica, ordem e 
orientação. 

8 NNoo  ttrraabbaallhhoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr::  Abandonar a especialização em um conteúdo e se abrir a 
outros. 

9 NNaa  eellaabboorraaççããoo  ddooss  ppllaannooss  ddee  aauullaa::  Exercitar a prática reflexiva sobre as possibilidades 
procedimentais na ação. Aprender a refletir sobre a 
ação, organizando as coisas significativas em outro 
plano, corrigindo, compensando e melhorando a prática. 

10 NNoo  ccaarráátteerr  ssoocciiaall  ààss  pprrááttiiccaass  
ppeeddaaggóóggiiccaass  ddeesseennvvoollvviiddaass  ccoomm  oo  
llaappttoopp::  

Submeter o trabalho à crítica exibindo a prática no Blog, 
nos Encontros entre Escolas e Webcurrículo. 

11 NNoo  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ccoomm  aaffiinnccoo  nnaa  

rreennoovvaaççããoo  ddee  sseeuu  ccoommpprroommiissssoo  
eedduuccaacciioonnaall::  
  

Constatar a impossibilidade de voltar a pensar disciplinar 
e se posicionar no movimento de busca permanente. 

  DDiiffiiccuullddaaddeess    IInntteerrpprreettaaççããoo   
1 AAss  ddiiffiiccuullddaaddeess  rreellaattaaddaass  ccoomm  aa  

iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ddoo  LLiinnuuxx::  
Estabelecer analogia entre sistema operacional Windows 
e Linux. 

2 OOss  ddeessaaffiiooss  ccoomm  aass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ee  
lliimmiittaaççõõeess  ddoo  llaappttoopp::  

1- O tamanho reduzido do aparelho criou limitações e 
dificuldades para tirar fotos, manusear o teclado e 
realizar a leitura na tela.  2- Internet muito lenta para 
utilização coletiva. 

3 OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  rreeaalliizzaarr  oo  ccuurrssoo  ddee  

ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee  sseemmiipprreesseenncciiaall::  
Não conseguir resolver questões sem a presença de uma 
pessoa. 

4 OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  ffaazzeerr  ee  ccoommpprreeeennddeerr  nnaa  
aaççããoo  ccoomm  oo  llaappttoopp::  

Falta de paciência para tempo para interiorizar as ações 
em pensamento daquilo que foi visto na formação. 

5 OOss  ddeessaaffiiooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ccoomm  

ssiittuuaaççõõeess--pprroobblleemmaa::  
Aprender a trabalhar com a problematização constituiu 
um desafio para o professor. 

6 OOss  ddeessaaffiiooss  ddaa  ttrraannssppoossiiççããoo  ddiiddááttiiccaa::  1- Explorar os aplicativos do laptop.                                                                                
2- Considerar as características e funcionamento do 
laptop para transpor os conteúdos pedagógicos.  

7 AA  EEllaabboorraaççããoo  ddooss  ppllaannooss  ddee  aauullaa::  Planejar a ação pedagógica no plano de aula, 
considerando: problematização, trabalho 
interdisciplinar, mediação, mobilização, colaboração, 
interação, etc.  

8 OO  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ee  aaddaappttaaççããoo  ddaa  
pprrááttiiccaa  nnooss  ppllaannooss  ddee  aaççããoo::  

Adaptar os conteúdos da apostila da rede municipal e 
dos cadernos da rede estadual. 

9 OOss  ddeessaaffiiooss  ddee  ddaarr  ccaarráátteerr  ssoocciiaall  ààss  
pprrááttiiccaass  ppeeddaaggóóggiiccaass  ddeesseennvvoollvviiddaass  
ccoomm  oo  llaappttoopp::  

Exibir o processo construtivo trabalhado em sala de aula 
revela tanto o grau de conscientização como as 
fragilidades e as competências.   

10 OO  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ccoomm  aaffiinnccoo  nnaa  
rreennoovvaaççããoo  ddee  sseeuu  ccoommpprroommiissssoo  
eedduuccaacciioonnaall::  

Assumir a responsabilidade com o próprio aprendizado e 
enfrentar provocações no próprio local de trabalho.  

11 OO  aapprreennddiizzaaddoo  ccoomm  ooss  ddeessaaffiiooss  nnoo  
ccoonntteexxttoo  ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa::  

Incluir os contributos dos alunos estabelecendo o 
relacionamento aluno/professor em outra base. 

12 AA  rreeccoonnffiigguurraaççããoo  ddooss  pprroojjeettooss  nnaa  eerraa  
ddiiggiittaall::  

Reconfigurar os projetos tradicionais na escola para a 
lógica digital. 
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OO  qquuiinnttoo  ddeessddoobbrraammeennttoo::  
  

““OO  qquuee  oo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  eennssiinnaa  àà  ffoorrmmaaddoorraa  eemm  tteerrmmooss  ddee  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddee  ccuurrssoo  ddee  
ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee??  QQuuee  ttiippooss  ddee  ccoorrrreeççõõeess  ee  oo  qquuee  ddeevvee  sseerr  ccoonnsseerrvvaaddoo  nnaass  aaççõõeess  ffuuttuurraass??  QQuuaall  
oo  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa  ddooss  ccuurrssiissttaass  aacceerrccaa  ddaa  pprrooppoossttaa  ddee  ffoorrmmaaççããoo??””  

 

OO  qquuee  aapprreennddeemmooss  ccoomm  ooss  pprrooffeessssoorreess  eemm  tteerrmmooss  ddee  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddee  ccuurrssoo  
ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee::  
 

 Devemos primar pela condição ideal: iniciar o curso de formação com a infraestrutura 
lógica e elétrica, assim como com as tecnologias devidamente instaladas, adequadas e 
adaptadas. 

 Devemos distribuir oficinas presenciais e encontros via Skype ao longo do curso com um 
planejamento das ações em calendário. 

 É conveniente proporcionar tempos diferentes de tarefas para os gestores, tornando 
mais maleáveis as datas e buscando sempre a ampla participação. Proporcionar 
diálogos conjuntos via Skype de gestores x professores em HTPCs, buscando as 
soluções conjuntas e democráticas nos encaminhamentos da escola. 

 É necessário  reforçar a construção e o desenvolvimento de conteúdos procedimentais 
articulando objetivos e resultados em oficinas e tarefas do Fórum Virtual. 

 É necessário reforçar as oficinas problematizadoras enfatizando a pedagogia da pergunta.  
 É apropriado desenvolver tarefas no meio virtual exercitando a transposição didática no 

trabalho interdisciplinar. 
 Precisamos enfatizar o trabalho interdisciplinar nas propostas didáticas com ampla 

discussão, divulgação e trocas colaborativas no meio virtual. 
 Precisamos reforçar o trabalho com o desenvolvimento de procedimentos relativos ao 

"como fazer" em planos de ação.  
 Precisamos reforçar o trabalho em oficinas e fóruns com procedimentos de "como fazer" 

aliados à construção de uma "teoria"  de "por que fazer". 
 É conveniente debater no Fórum Virtual as teorias que defendem a interdependência e a 

complementaridade entre ensinar e aprender. 
 É pertinente propor reflexões sobre a incompletude, a necessidade de aprender 

continuamente, a renovação do compromisso e da responsabilidade. 
 É interessante desenvolver oficinas e tarefas que explicitem a reflexão sobre o "saber-

como-fazer". 
 É pertinente desenvolver atividades no Fórum Virtual relativas à exploração do 

computador e do sistema operacional. 
 

SSuuggeessttããoo  ddee  ccoorrrreeççõõeess  ppaarraa  aass  aaççõõeess  ffuuttuurraass::  
 

 É interessante oferecer reforço às reivindicações pertinentes junto aos órgãos 
competentes, posicionando-se com o professorado e dando suporte à escola, ainda que 
de forma estratégica.  

 É importante insistir junto aos órgãos competentes o problema que interfere diretamente 
no plano didático-pedagógico dentro da sala de aula. 

 É preciso dar ênfase aos conteúdos procedimentais, exemplificando como: 1- selecionar 
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os objetos; 2- definir as tarefas escolares; 3- administrar tempo/espaço das atividades; 4- 
dosar conteúdos; 5- administrar ritmo, entre outros. 

 Estender o memorial reflexivo e o formulário de práticas a todos os participantes do curso.  
 

OO  ddeevvee  sseerr  ccoonnsseerrvvaaddoo  nnaass  aaççõõeess  ffuuttuurraass::  
 

 A prática reflexiva, que possibilita o desenvolvimento do fazer e compreender na ação. 
 A participação dos professores mediante inscrição em Bolsas CNPq. 
 A participação no Seminário Webcurrículo mediante orientação do formador. 
 A participação no Encontro entre Escolas como forma de divulgação das práticas, 

compartilhamento de experiências, trocas colaborativas, valorização da escola, etc. 
 O memorial reflexivo e o formulário de práticas aos bolsistas CNPq. 

  

OO  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa  ddooss  ccuurrssiissttaass  aacceerrccaa  ddaa  pprrooppoossttaa  ddee  ffoorrmmaaççããoo::  
 

 O curso foi bom, trouxe aprendizado, mas necessita ser reconfigurado, sobretudo, com 
relação à quantidade de oficinas presenciais. 

 Para aprimorar a proposta, é necessário fazer as adequações apontadas no Grupo Focal 
e no Fórum. 

 É necessário distribuir oficinas presenciais ao longo do curso, mesmo nas cidades 
distantes. E propiciar encontro virtual no Skype. 

 Para o trabalho ser bem feito, é necessário oferecer soluções exequíveis e suporte nas 
escolas com recursos materiais e com suporte humano. 

 
OO  sseexxttoo  ddeessddoobbrraammeennttoo::  
  

““OO  qquuee  oo  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessssoorreess  eennssiinnaa  àà  ffoorrmmaaddoorraa  aa  rreessppeeiittoo  ddoo  iinnddiiccaaddoorr  ‘‘AAppaattiiaa,,  pprrootteessttoo  ee  
iinnddiiffeerreennççaa’’,,  ttããoo  pprrooeemmiinneennttee  ee  ccoonnssttaannttee  nnoo  DDeelliinneeaammeennttoo  MMiissttoo  ddooss  DDaaddooss  QQuuaalliittaattiivvooss  ee  
QQuuaannttiittaattiivvooss??””..  

 

Inferimos que o indicador que nomeamos por “AAppaattiiaa,,  pprrootteessttoo  ee  iinnddiiffeerreennççaa” revela o 
sentimento dos professores e merece uma explicação nesta tese, principalmente por ter sido 
tão proeminente e constante nas respostas. Acreditamos que as teorias de Piaget e Freire 
se completam e podem trazer significados que nos ajudam a entender essa manifestação.  

No entanto, deixamos claro que não estudamos a conduta em si mesma; 
procuraremos, simplesmente, tendo em vista o objetivo de aprendizado, levantar no 
indicador “AAppaattiiaa,,  pprrootteessttoo  ee  iinnddiiffeerreennççaa””  os motivos desses procedimentos, diante das 
distintas questões vivenciados no desenrolar da formação. Vamos, aliás, nos reportar 
exclusivamente às reclamações feitas sobre a proposta de formação para entender esse 
comportamento que é apenas um lado que compõe esse indicador. Outrossim, é indiscutível 
que esse assunto não se esgota aí, pois,  a conduta supõe um aspecto afetivo “[...] além de 
um aspecto estrutural ou cognitivo, [...] [e] reúne de fato diversos pontos de vista 
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precedentes.” (Piaget, 2013a, p. 32), razão pela qual, caberia uma interpretação muito mais 
abrangente. 

Tomada de consciência e conscientização assemelham-se, mas têm conotações 
diferentes para o sujeito epistêmico. Enquanto a tomada de consciência é entendida pelos 
procedimentos construídos, esquemas formados, compreensões formuladas e se “refere à 
coordenação geral das ações [...] [como] parte constitutiva da lógica” (Piaget, apud Macedo, 
2012, p.276), a conscientização implica o desenvolvimento crítico da realidade social. Então, 
do ponto de vista do conhecimento, para Piaget, a tomada de consciência está para o plano 
lógico, assim como, para Freire, a conscientização está para o plano político-social. 

Isso significa que, na relação com o conhecimento, o sujeito epistêmico carrega em si 
as diferentes exigências das dimensões individual, coletiva e psicológica. E sendo assim, 
quando uma dimensão necessita de atividades de valor para realizar o próprio 
desenvolvimento, a outra manifesta o conhecimento sociocultural recebido em herança, 
porém, ambas se completam psicologicamente enfrentando problemas, construindo ou 
reconstruindo respostas.  

Especificamente, a resposta e ação de um grupo de sujeitos epistêmicos foram 
anunciadas com uma reação ‘antipática’ em relação ao projeto de formação. Ou seja, os 
professores responderam aos problemas vivenciados na formação manifestando uma 
posição! Posição de não participar da problemática em discussão no Grupo Focal. 
Permaneceram calados. E, como tal, evidenciaram suas tomadas de consciência e 
conscientização, visto que, a posição assumida foi uma ação concebida e necessária e para 
chamar a atenção àquilo que eles reivindicavam: a criação novas regras de políticas 
públicas para os cursos de formação docente. 

Muitas e velhas questões descontentam o professorado. Sabemos que o mal-estar 
emerso no contexto de formação e pesquisa, no andamento do curso, sintetiza o 
transbordamento da insatisfação docente. A tomada de consciência nasce, portanto, das 
contradições de um sistema que dá um computador por aluno, mas, por outro lado, não 
provê os recursos necessários para a melhoria geral da educação. Tal circunstância 
mobiliza e provoca a situação incômoda, que conjecturamos, não decorre unicamente das 
políticas de formação. Logo, devemos e “[...] precisamos aprender a compreender a 
significação de um silêncio, ou de um sorriso ou de uma retirada da sala. [Ou] o tom menos 
cortês com que foi feita uma pergunta [...]”, diz Freire (1996, p.97). Sobretudo, é necessário 
refletir, buscar respostas e aprender com essas questões que pairaram no ar, interferiram na 
conduta do professor, no curso em evolução como um todo, etc.  

Aventamos então, a hipótese de que a intenção de permanecer em silêncio sem dar 
qualquer resposta à problemática em discussão no Grupo Focal, se deveu à decepção do 
professor com a política de implementação do projeto e com o ‘design’ do curso de 
formação. Mas, além disso, considerando os “[...] dois aspectos essenciais e estreitamente 
interdependentes: um afetivo e outro cognitivo. [...] [e, tendo em vista que] os sentimentos 
fixam um objetivo à conduta, enquanto a inteligência se limita a fornecer os meios (a 
“técnica”)”. (Piaget, 2013a, p. 31), parece-nos que o medo de expor a fragilidade individual 
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para usar pedagogicamente o laptop perante os pares, alunos, e comunidade, gerou a 
necessidade de preservação da própria autoestima.  

A propósito da autoestima, a dificuldade que se nos coloca, é simplesmente a 
seguinte: como iria um professor, diante da supremacia tecnológica em várias áreas e 
segmentos da sociedade, se expor perante os colegas e alunos assumindo aquilo que sabe 
ou não sabe fazer? O problema psicológico começa, pois, a existir logo que ele se depara 
com as cobranças de colocar em prática o trabalho pedagógico com o laptop em sala de 
aula, ou seja, os obstáculos se intensificam quando ele é intimado a desenvolver sua prática 
pedagógica usando o laptop e não sabe como fazer para propor uma pedagogia lúdica, 
agradável, interessante e propícia para o tema em pauta da aula. Então, a superação do 
problema psicológico e da situação conflituosa, se dá com a conscientização consolidada via 
tomada de consciência da própria práxis pedagógica, que também é fruto do 
comprometimento pessoal com a causa. 

Ora, se o professor, não teve nenhum tratamento interdisciplinar para o trabalho 
pedagógico com o laptop na sua formação inicial, sua atitude imediata é defender a sua 
autoestima, embora sabendo que existe um conhecimento pedagógico do conteúdo 
tecnológico que precisa ser aprendido. Portanto, assumir o protesto mudo, pode ser um 
comportamento de preservação, mas pode ser também um sinal de grande irritação, que 
tolera a contragosto todo o tipo de tensão que o sistema impõe, uma vez que, aos olhos do 
docente existe uma “violência simbólica” nas políticas públicas e no sistema educacional. 
Simbólica pela resolução equivocada de enviar equipamento sem infraestrutura, sem 
capacitação prévia, com proposta de formação imposta por ‘decreto’ que fere a sua 
liberdade intelectual. 

Então os professores sabotaram essa violência simbólica para defender sua 
autonomia e sua autoestima. Não obstante, se conscientizaram e rebateram defensivamente 
às imposições do sistema político-educacional. Sobretudo, esse grupo de professores 
revelou no silêncio manifestado um mundo infinito de aprendizagens, variáveis diversas que 
interferem e perpassaram o contexto de formação, que constituem saberes necessários ao 
formador docente. 

 *  *  * 
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FFiigguurraa  1144  ––  PPrrootteessttooss  eemm  SSããoo  PPaauulloo    

FFoonnttee::  RReeddee  GGlloobboo  ddee  TTeelleevviissããoo  
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55..22  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

Hoje, em 2014, vida é sinônimo de  tecnologia! Defendemos que sempre foi, mas hoje 
em dia, mais do que nunca! Com a inspiração humana, a tecnologia facilitou a vida diária desde 
o início dos tempos, numa escala sem precedentes, carregando em si o conhecimento 
historicamente construído.  

Da garantia de sobrevivência à descoberta do fogo, do surgimento e aperfeiçoamento 
da linguagem à capacidade de fabricar ferramentas, o homem transformava a natureza; sua 
ação revelava um conhecimento construído. Mas, à medida que foi tomando consciência da 
sua ação, foi transformando-a; foi alcançando com sua capacidade de aprender “o fazer”, ou 
seja, foi entendendo processualmente o que estava fazendo e, portanto, compreendendo o que 
fazia porque conhecia mentalmente as etapas do processo. Compreendendo o processo, “sabe 
isolar a razão das coisas” (Piaget, 1978, p. 179). Foi, pois, de posse dessa compreensão que a 
tecnologia se desenvolveu. Cada construção com características próprias, segundo uma razão, 
constituía uma nova tecnologia. 

Entretanto, com o passar do tempo, a ciência e a técnica se uniram e o homem perdeu o 
elo com o “saber isolar a razão das coisas”. Ele passou a usar a tecnologia pronta e a usufruir 
os benefícios que ela traz nos mais diversos domínios da vida humana. Porém, a ambiguidade 
da tecnologia está no fato de que ela significa vida, qualidade de vida, prolongamento da vida, 
mas, ao mesmo tempo, também significa morte, ou abreviação da vida.  Ou seja, assim como a 
tecnologia representa a vida, a história humana adensada, a existência, a força, a vitalidade, 
etc., também representa a morte, o fim, a destruição, o esgotamento quando ela esvazia a 
história humana. Então, o grande problema da tecnologia para a humanidade é seu uso 
inconsequente, fora do alcance da compreensão humana. 

É esse problema que pertence à escola. Se a escola está para o plano da vida, cabe a 
ela resgatar a compreensão da tecnologia pelos valores e responsabilidade. Pois a questão do 
valor e da responsabilidade abriga em si as consequências das ações humanas, motivo de ser 
papel da escola, da educação, visto que tem que ser aprendido, tem que ser construído. Pois, 
“sabendo isolar a razão das coisas”, compreende a ação responsável e de valor para a vida. 
“Sabendo isolar a razão das coisas”, sua ação fica comprometida com a vida.  

Sobretudo, nos dias atuais, aprender a usar a tecnologia é responsabilidade da escola. 
É na escola que se aprende a fazer a leitura do mundo via tecnologia; é nela que se aprende a 
fazer a escolha em favor ou contra a vida; é nela que se posiciona pelo valor e pela 
responsabilidade diante dos apelos da mídia, das tecnologias digitais e nas redes sociais. É 
nela que se dispõe de recursos para reivindicar o que é justo, que se fazem denúncias, que se 
criam movimentos em prol de uma causa, como vimos nos recentes protestos espalhados por 
todo o Brasil, ilustrados pela Figura 14, da página anterior. 

Hoje, vida social é sinônimo de redes sociais! Hoje, a tecnologia mobiliza processos de 
informação e comunicação, vida política e social. Em suma, a tecnologia se fundiu com a vida 
humana num elo irreversível, que só se distingue pelos valores e pela responsabilidade, uma 
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vez que esses são atributos da vida. Porque a escolha é humana, o fazer e o compreender são 
humanos, assim como tomar consciência das ações também o é. Isso a tecnologia não faz pelo 
homem! Ao contrário, o homem usa a tecnologia para as próprias ações; resta saber se é 
consciente de suas ações!  

 Nesse contexto de tecnologia e vida, retornamos ao que Piaget nos ensinou sobre a 
tomada de consciência nos livros “AA  ttoommaaddaa  ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa” (1977b) e “FFaazzeerr  ee  ccoommpprreeeennddeerr” 
(1978). Simplificadamente, no experimento descrito “andar de gatinhas”, Piaget observou que 
todas as pessoas, ao engatinharem, andam em “X”, alternando braços e pernas, mas, quando 
entrevistadas sobre o processo de engatinhar, tendo que explicar verbalmente como o fizeram, 
não chegaram a essa conclusão. Assim, após engatinharem devagar, depressa, e observarem 
também tanto um urso de brinquedo quanto o experimentador engatinharem, a primeira 
consciência que as crianças tiveram foi que andavam como se fossem sapos ou coelhos, que, 
num primeiro nível descrito por Piaget, é representado pela letra “Z”. Em um segundo nível de 
consciência, chegaram em mão direita, perna direita e concluíram pela letra “N”. Na terceira 
explicação, para a pergunta “como você engatinhou?”, responderam que foi alternando braços 
e pernas, e escolheram geralmente a letra “X”, que é a melhor sintetização do processo. Mas só 
são capazes disso, em média, as crianças com mais de 9 ou 10 anos (Macedo, 1994, p. 168). 

Isso significa que todos nós engatinhamos em “X”, mas é somente no último estágio, o 
estágio da representação, que conseguimos chegar ao modelo “X”, ou seja, que temos 
consciência do “X”. Mas a consciência do “X”, da representação mental, não interfere no 
engatinhar (na ação), ou seja, a criança engatinha em “X” (faz corretamente a ação), mas 
responde qualquer letra (na representação).  No entanto, para uma situação de aprendizagem, 
é necessário fazer a ação e compreendê-la. Exemplificando: se uma criança estiver em um 
aplicativo de aprendizagem matemática como o Tux Math proposto em nível de dificuldade 
mais elevado que o nível de compreensão dessa criança, ela não dará conta de dispor a ação e 
avançar no jogo. Isso quer dizer que para realizar a ação, armar a jogada, a criança dependerá 
de um tipo de compreensão que envolve o pensamento, ou seja, dependerá de conhecer o 
processo no nível mental, “aprender a fazer na cabeça” aquela ação. 

Então, sendo o professor um sujeito epistêmico, tal qual o aluno, tem que compreender 
mentalmente as ações que propõe e, assim, trabalhar valores e responsabilidades de que o 
mundo de hoje tanto necessita para a tecnologia fazer jus à vida. É reconstruindo mentalmente 
aquilo que caracteriza a ação, isto é, tomando consciência da sua ação, que o professor 
coordena teoria e prática, articula e organiza saberes compartimentados com sentido, 
desenvolve competências particulares e especializadas para restabelecer a união entre a 
cultura científica e a humana para responder aos desafios da globalidade e dialogar 
criticamente com a própria existência. 

 
 

 

 

      **    **    **  
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  11  
GGrruuppoo  FFooccaall  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  PPeessqquuiissaa  ““ddaa  CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  O currículo do século XXI” 

Aplicado pelas Formadoras do Projeto UCA na EE Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre, localizada em São Paulo-SP. 
Transcrição: Pesquisadora Sueli Mainine 

Organização dos dados coletados 
 

Escola: EE Antonio Carlos Ferreira Nobre Data:     7/12/2011 

Horário:  10h – 11h30 Local na escola: Biblioteca 
Nome dos Participantes: Professores: Profª1, Profª2, Profª3, Profª4, Profª5, Profª6, Profª7, Profª8, Profª9, Prof1; Coordenador 

Prof2; Diretora Profª10; PCOPs: Profª11 e Profª12 da DE-Norte-1;Representante da SEE: Profª13. 
Moderador (es) do Grupo Focal:  Pesquisadora G e Pesquisadora Sueli Mainine 

Papel dos participantes na escola (alunos, professores): 10 Professores,  2 PCOP, 1 Diretor, 1 Professor Coordenador 

 

 

  

_*_*_*_Todas as falas foram mantidas na íntegra, sem correção de ortografia ou gramática _*_*_*_ 
  

AAppóóss    oouuvviirr  aatteennttaammeennttee  ooss  ddaaddooss  bbrruuttooss  ggrraavvaaddooss,,  ccaaddaa  uumm  ddooss  ttóóppiiccooss  ffooii  ddeessccrriittoo  eemm  ddeettaallhheess::  
11..  CCoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo    

Observações iniciais: 
Ao adentrarmos a escola, fomos recebidos pelo coordenador Prof2 e Profª1(Português). Como de costume, o coordenador se prontificou a 
deixar o ambiente arrumado para a reunião e gentilmente ofereceu ajuda para conectar notebooks e projetor. 
Terminada a instalação o coordenador saiu e chamou o restante dos professores dispersos pela escola, com afazeres como o preenchimento de 
diários de classe e fechamentos diversos  do final de ano. Ficamos  com a Profª1. Em tom calmo, ela  nos perguntou se a atividade prevista para 
o dia era a mesma do dia da videoconferência. Comentou brevemente as dificuldades vivenciadas na escola com relação aos equipamentos e 
softwares e  revelou que a escola havia se preparado para nos receber, dispensando os alunos – que nesta época do ano são poucos. Os 
professores foram todos reunidos no mesmo horário para participarem do evento “grupo focal”. 
Logo em seguida, chegaram as PCOPs Profª11 e Profª12, da Diretoria de Ensino- Norte1, para acompanhar o grupo focal e os demais 
professores foram adentrando a sala muito receptivos. Ao todo, estávamos assim distribuidos: Profª1, Profª2, Profª3, Profª4, Profª5, Profª6, 
Profª7, Profª8, Prof1, Prof2, Profª11, Pesquisadora Sueli Mainine e Pesquisadora G. 
 

22..  PPoossttuurraa  ddoo  ggrruuppoo  eemm  rreellaaççããoo  àà  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  
NNoo  iinníícciioo  oo  ggrruuppoo  ppaarreecciiaa  ttíímmiiddoo,,  nnoo  eennttaannttoo,,  aappóóss  oo  pprriimmeeiirroo  pprrooffeessssoorr  tteerr  ssee  mmaanniiffeessttaaddoo,,  ooss  ddeemmaaiiss  ttaammbbéémm  ccoonnttrriibbuuíírraamm  ccoomm  
eessppoonnttaanneeiiddaaddee..    
Penso que o grupo compartilhou conosco suas angústias, decepções, alegrias, expectativas, frustrações e isso aconteceu porque a escolha da 
técnica do grupo focal foi acertada e abriu essa possibilidade. Houve uma conquista do grupo de formadores nesse sentido, porque se de início 
pareciam tímidos, eles se revelaram gradativamente muito à vontade após a manifestação da Profª1  (2ª professora a se pronunciar) que 
compartilhou  corajosamente suas ideias com firmeza e coerência.  

33..  AAssppeeccttooss  ffaacciilliittaaddoorreess  àà  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  
BBoomm  rreellaacciioonnaammeennttoo  ddaa  eeqquuiippee  ffoorrmmaaddoorraa  ccoomm  aa  eeqquuiippee  ddaa  eessccoollaa  ee  aa  pprreesseennççaa  ddaa  rreepprreesseennttaannttee  ddaa  SSEEEE..  
Concordo com a Pesquisadora G. O aspecto que facilitou primeiramente a realização do grupo focal foi o bom relacionamento da equipe 
formadora com o grupo de professores da escola, gestores, e pessoal da Diretoria Norte-1. Outro aspecto que pode ter facilitado, foi o diálogo 
franco e aberto entre as partes, que foi sendo construído nas capacitações. A equipe de professores reconhecia o olhar sensível da equipe 
formadora para com eles, que sempre deu voz para os participantes nas oficinas de formação 

44..  DDiiffiiccuullddaaddeess  eennccoonnttrraaddaass  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  
DDiiffiiccuullddaaddee  aappeennaass  ppaarraa  mmaanntteerr  oo  ffooccoo  ddaass  qquueessttõõeess..  OOss  pprrooffeessssoorreess  ffiiccaarraamm  ttããoo  eemmppoollggaaddooss  ccoomm  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddoo  ddiiáállooggoo  qquuee  
aaccaabbaarraamm  eexxpprreessssaannddoo  pprraattiiccaammeennttee  ttuuddoo  qquuee  vviivveenncciiaarraamm  dduurraannttee  aa  ffoorrmmaaççããoo  aappóóss  aa  iinnttrroodduuççããoo  ddaa  pprriimmeeiirraa  qquueessttããoo..  
Concordo novamente com a Pesquisadora G. Os participantes se agarraram na possibilidade de registrar suas vivências com toda a liberdade. 
Eles se sentiram ouvidos de fato e aproveitaram o momento para evidenciar tudo o que ainda não havia sido falado.  

55..  EEnnccaammiinnhhaammeennttooss  iinnttrroodduuttóórriiooss  aaoo  GGrruuppoo  FFooccaall  
O início da gravação teve início com a fala da representante da SEE, Profª13. Dirige sua fala aos professores justificando sua ausência no 
último evento em função do trabalho que desenvolve junto a SEE e esclarece que fez questão de estar na abertura do presente grupo focal por 
dois motivos: primeiro, para contar que só ficou sabendo na 2ª. Feira do falecimento da Prof.8mat e que agora queria registrar sua palavra de 
solidariedade ao grupo da escola; e segundo, porque era a data de fechamento dos trabalhos realizados em 2011, e portanto, queria agradecer ao 
professorado presente, lembrando da contribuição do grupo e da profa. Prof.8mat, que havia fornecido elementos importantes para o estudo de 
formação, sempre questionando o processo e manifestando sua impressão na caminhada do projeto, com alegria e sinceridade. Enfatiza que em 
nome da SEE queria agradecer aos professores, pois se eles não tivessem aceitado o desafio, a equipe de formação saberia menos coisas de 
tecnologia móvel. Diz que embora cada qual se aproprie da tecnologia do seu modo, quando retornam com suas contribuições, fazem com que 
todos aprendam mesmo com as dificuldades. Por isso essa contribuição do grupo é infindável. Sua fala foi sentida com emoção pelos presentes 
e provocou lágrimas em alguns presentes, principalmente na prof. [Prof.11].  
Pesquisadora G dá continuidade agradecendo as palavras proferidas pela Profª13 e relembra o dia difícil da video-conferencia, num clima tão 
difícil de luto pela perda da professora. Agradece imensamente ao Prof2 naquele dia e fala em nome dos que lamentaram a perda e não 
puderam estar lá naquele dia, nem naquela momento pelas atividades e compromissos já assumidos. Relembra o que a Profª13 colocou sobre o 
aprendizado, agrade aos presentes pelo fechamento do trabalho de 2011 e pelo começo de 2012 com um diagnóstico compreensivo dos avanços 
e desafios. Fala que fez uma devolutiva elaborando um trabalho que tem inclusive a participação da professora Rita e deixará cópias para 
conhecimento do grupo e convida todos a conhecerem o ensaio fazendo novas contribuições e devolutivas. 

Pesquisadora G As partes assinaladas em vermelho, são as impressões da Pesquisadora G 

Pesquisadora Sueli Mainine As partes assinaladas em roxo, são as impressões da Pesquisadora Sueli Mainine 
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Prossegue explicando ao grupo que ela e eu(Pesquisadora Sueli Mainine) estamos alí presente para fazermos o grupo focal, técnica muito 
utilizada em pesquisa qualitativa. Coloca que não é uma entrevista, mas um momento em que o grupo fala abertamente aquilo que pensa sobre 
um tema, que no caso é a Formação Docente para uso da tecnologia, as dificuldades e avanços, sentimentos e problemas vivenciados no 
processo. Concomitantemente, eu(Pesquisadora Sueli Mainine) comecei a projetar para os presentes a explicação de sua fala por meio de um 
ppoint que havíamos preparado anteriormente à reunião. Pesquisadora G solicita que todos sejam muito expontâneos, fiquem à vontade e livres 
para participar ou não. Pede que falem a respeito quando as questões forem lançadas e projetadas uma a uma. Explica que eles devem ficar no 
foco da questão, falando o que quiserem e não terão interferência nenhuma por parte dos pesquisadores. (ela-Pesquisadora G e eu-Pesquisadora 
Sueli Mainine). Fala que o papel do pesquisador será só mediar e o tempo de participação de cada um é de cerca de um minuto. Esclarece 
também que está sendo passado um Termo de Consentimento, porque as informações alí colhidas serão utilizadas pelas respectivas pesquisas 
do CNPQ, Pesquisadora G e Pesquisadora Sueli Mainine e pede autorização para proceder a gravação das falas. Com o aval de todos, 
prossegue agradecendo novamente a receptividade da escola e coloca os objetivos das pesquisas. 
Em seguida eu, Pesquisadora Sueli Mainine falo brevemente da pesquisa que realizou e que ao final faria devolutiva dos questionamentos 
realizados no final da Oficina Tecnologia e Vida, com Multimídias, realizada em 28 de  setembro  de 2011. Profª13 se retira em virtude dos 
compromissos já agendados da SEE. Manifesto o meu pesar de não estar presente no dia da video-conferencia, devido as fortes chuvas e a 
distância de sua casa do local da escola. 
Lançada a primeira questão, lida pela Pesquisadora G e projetada por mim (“Quais as dificuldades enfrentadas para participar do curso de 
formação voltado ao uso do laptop na prática pedagógica?), a prof. Profª11 inicia sua fala atenta à pergunta projetada. [Gesticulando sua mão 
incessantemente, olhando para os colegas, fala com um leve sorriso no rosto] 
OK. (esta redação, Pesquisadora G e eu (Pesquisadora Sueli Mainine) construímos conjuntamente).  

  

6. Transcrição na íntegra do Grupo Focal segundo Pesquisadora Sueli Mainine: 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Podemos então colocar a primeira questão Profª. Pesquisadora Sueli Mainine? (projetar os slides com as perguntas) Então nós 
dividimos em 4 momentos: neste primeiro momento nos vimos, o foco é a formação é a formação dos professores. E a questão que colocamos é esta:  
{{QQuuaaiiss  aass  ddiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  ddoo  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  vvoollttaaddoo  aaoo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  nnaa  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa??}} Então a formação, o 
trabalho de formação é para uso do laptop na prática pedagógica. Vocês passaram o ano de 2011 todinho vivenciando os módulos e as atividades, 
encontraram algumas dificuldades ou não, e gostaríamos então que Vocês  ficassem à vontade e falassem sobre esta questão.. . e quem quiser pode 
começar. Espero que não se incomodem que eu registre e apesar de estar registrando estou muito atenta à fala de Vocês, a professora Profª. 
Pesquisadora Sueli Mainine:  também, e a Profª11 e a Profª12 também. Gostaria de falar Profª3? A Profª3 não quer falar... 
PPrrooffªª1111:: Posso começar? 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Por favor, professora Profª11. 
PPrrooffªª1111:: A participação como aluno ou como professor de formação? [Gesticulando sua mão incessantemente, olhando para os colegas, fala com um 
leve sorriso no rosto] 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Enquanto aluna no curso de formação. {{QQuuaaiiss  aass  ddiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  ddeessssee  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  aaoo  
lloonnggoo  ddee  22001111..  CCoommoo  ffooii  iissssoo    ppaarraa  VVooccêê??}}   
PPrrooffªª1111:: Então nós começamos naquele curso que foi em 2010. Nossa! ... 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Mas você pode abordar porque na realidade tem alguma ligação.PPrrooffªª1111:: Então tinha algumas coisas assim que não 

encaixavam muito, mas eu acho que deu. Eu acho que com  aquele curso eu aprendi a fazer o blog. Eu fiz o blog. Eu acho que aquele 1º 
já foi bastante útil para a minha formação. E depois esse mais recente também. E  com alguns problemas assim, que a gente sabe que 

tem [pensando] de que é a velocidade do sppedy que é muito pouca [baixa velocidade de conexão de Internet] então Você entra numa 

sala e só alguns conseguem acessar e outros não e isso prejudica bastante. E para carregar os laptops eu também tive dificuldade [lentidão do 
laptop para corresponder aos comandos solicitados] porque eu tinha que vir e pedir para o Prof2 que colocava os 40 aqui  nessa sala com aquela fiação 
“né”;  e para carregar e então foi difícil. E então esses são os principais problemas dentro de sala. Agora qto a mim eu acho que eu fiz um curso e 
encontrei algumas dificuldades porque algumas coisas não encaixam “né” porque era apropriada para sei lá já um curso que vem vindo e então já é um 
curso outra  pessoas ... outras  turmas e eu encontrei algumas dificuldades mas deu para superar. E no geral eu gostei e foi bastante proveitoso. E eu 
acho que aprendi.  [demonstra segurança e fala com propriedade, tem expressão de “que sabe o que fazer na situação” ao gesticular, dando de ombros].   
PPrrooffªª1111::  (...) Então você achou ruim? [Profª11 pede a palavra e num tom mais vigoroso de voz, falando mais alto, com expressão de dúvida] 
PPrrooffªª1111:: Não, não! Não eu acho que... não sei, foi mal , foi preparado para a turma fazer por exemplo ... com assistência maior. Sei lá... “né”.  E como 
agora com esse curso de formação Você tem uma tutora e Você tem o... fórum fale conosco e qualquer problema que Você tem, Você fala com eles. Se 
tem problema, Você fala com a tutora, entendeu? E nesse curso nós não tivemos. Você tem toda uma equipe para te orientar e nesse aí a gente não teve 
PPrrooffªª((......))::  Nós não tivemos! (comentário geral de vários professores) 
PPrrooffªª1111:: Isso...  Não tivemos! Você  tem toda uma equipe para te orientar. E nesse a gente não teve e tinha algumas coisas que falava faça isso, aquilo... 
E eu não conseguia fazer... Então é a isso que eu me refiro. Talvez lá no começo, talvez tivesse sido mais estrutura, não sei quando começou esse 
curso...Talvez lá no início já tivesse uma estrutura e depois ela foi se perdendo talvez...Não sei, então é isso, mas foi bastante proveitoso, eu acho que 
aprendi. E é isso que importa. Agora o que eu espero para o ano que vem é aumentar a velocidade do Speedy, resolver esse problema dos armários para 
carregar os laptops e aí vai estar perfeito porque do jeito que está... ... Esse ano eu preparei aquele com o webquest1 e apliquei com os alunos e tivemos 
várias dificuldades por causa disso. Então eu acho que se melhorar vai ficar no ponto. 
PPrrooffªª..PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Perfeito, obrigada Profª11. Um outro professor gostaria? A Profª1 vai falar! 
PPrrooffªª11:: Eu acho assim  que usando um pouco o que a Profª11 falou, eu acho que dá para sentir assim falar de ... pessoal. As dificuldades foram 
imensas... Porque isso chegou com um impacto. De  repente estava aqui todo o material e o programa e vamos aplicar!  Isso é difíiiiiicil (falou 
acentuando e prolongando o “i”) no primeiro momento (pausa) para se realizar.... O mais difícil foi porque nós não tínhamos a  técnica o contato e o 
conhecimento mesmo de operacionalizar isso ... foi muito difícil. Qdo chegaram os 1os. contatos eu me abalei [rsrsrsr] porque não conseguia fazer ... eu 

                                                   
1  WWeebbqquueesstt é uma investigação orientada, uma atividade de aprendizagem em que algumas ou todas as informações com as quais os estudantes  

interagem são originadas de recursos da Internet, aproveitando a imensa riqueza de informações que, dia a dia, cresce na web. Uma webquest é 
geralmente constituída de: Introdução, Tarefa, Processo, fontes de informação (também denominadas recursos), Avaliação e Conclusão. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest. Acesso em 10.12.2011 

LLeeggeennddaa::  
(fala incompreensível) = (...) 
[impressão formada na observação] = [        ] 
(o aumento acentuado no tom de voz foi assinalado com negrito): xxxxxxxxx 
(pausa na fala) = ... 
(Risos) = [rsrsrsr] 
(Conversas paralelas tumultuando ou ruídos no ambiente) = [*@¨)#@*] 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral de vários professores) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest
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consegui depois a partir do momento que a gente teve o subsídio do material, com uma apostila do material e vai revendo eu ac ho que no ano que vem 
tem que voltar lá na  prática e temos que ter maior tempo também e voltar lá na aula prática.  Por ex. A última aula que a ge nte teve direcionada, aquela 
aula com a “receitinha” [tutorial] que a professora Profª. Pesquisadora Sueli Mainine:  colocou: eu acho aquela aula que te dá um entusiasmo, te dá um 
ânimo e aí Você fala assim  porque Você se sente capaz. Eu vou acionar aqui e vou fazer aqui. E nós nos deparamos com as dificuldades no momento e 
ela falou: agora por conta do sistema ela ... vamos alternar e  seguir outra hipótese e então a gente aprende a se deparar com a dificuldade e  tentar 
solucionar a dificuldade Eu não sei os outros colegas mas eu me senti muito perdida em alguns momentos do curso. Era dificílimos para mim fechar 
alguns módulos e entender a prática daquilo e exercitar aquilo praticamente ... A teoria gente é maravilhosa, mas, quando nós fomos usá-la na prática do 
projeto nós sentimos na pele todas essas dificuldades. As dificuldades para a velocidade do equipamento, a velocidade em carregar, os alunos já tem que 
já tem aquela coisa vamos fazer assim, vamos fazer  assim vai funcionar rápido ... e não é assim... Não é assim! É  diferente e desde o próprio sistema 
que está envolvido aqui na escola, é diferente do que a gente usa em casa. Então colocar  isso em prática que é a capacidade de deixar eles calmos, 
desenvolver o trabalho e (pausa) e ver o que dá certo e o que não dá ... é difícil na prática ... É  muito difícil ... Então eu creio assim. Ah! o que eu peço é 
que no ano que vem a gente tenha as oficinas, mas na prática mesmo. Que a gente consiga aqui como foi no outro dia. Um colega troca ideia co m o 
outro e colega fala é assim, se Você fizer assim vai dar certo. Olhe o caminho é esse! Eu acho que essa coisa de interagir co m os outros e ter o pessoal 
dando essa capacitação mais prática e mais próxima, nos leva, além de despertar maior interesse, fazer Você sentir que Você é  capaz de fazer! Fazer 
sozinho ou fazer junto com eles ... Caminhar com seu colega eu acho que é o que vale mais a pena. A  dificuldade maior que eu senti em alguns 
momentos ter que fazer assim: Ah! O módulo tal porque ele tem que fechar tal dia. Aí a gente se desesperava: como fechar?Mas eu não entendi! ... A 
gente tem que rever, refazer ... Tanto que aquela retomada eu acho que foi super útil. E acho que a partir daquela retomada, eu acho que Vocês 
conseguiram conquistar ou  reconquistar a vontade do grupo trabalhar. [Profª1 foi se entusiasmando e falando com mais tranquilidade sobre a sua 
impressão, olhando para todos os colegas, em tom de voz sereno, com muita tranquilidade – estava segura e falava à vontade sobre a experiência, como 
se estivesse falando pelo grupo]. 
PPrrooffªª..PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Que bom professora! Obrigada Profª1. Pois não, Prof2! 
PPrrooff22:: Quero ... (...) da velocidade, eu acho que será resolvido de imediato (...) Com relação ao carregamento também, provavelmente no começo do 
ano tambémserá resolvido. (...) E tem dois professores que estão fazendo estágio (...) E o laptop também dispões de vários ferramentas que pode ser 
utilizado sem usar a Internet. [*@¨)#@*]. Então essa oficina, então dá para a gente trabalhar mais usando as ferramentas do laptop. (...) Ele vai ajudar 
na prática da sala (...) a gente tem que entrar com o laptop na sala de aula para começar a usar isso na prática para poder ir aperfeiçoando. De modo que 
o maior problema que a gente tem e (...) tentar ir contornando. Sem o uso, sem prática de sala de aula se torna um pouco difícil. (vários professores 
começam a conversar paralelamente baixinho). A itenção, já conversei com a Profª11, é que no começo do ano, ao retornar as aulas, a gente ir 
melhorando. O professor quer fazer uma oficina. Ingresse  e leve para casa quase carregado, a gente não tem suporte para carregar (...) tem problema 
para carregar. Carrega  o laptop e vem com ele carregado, e vai trabalhar na sala de aula. A gente vai fazer um controle disso aí, vai fazer um termo de 
compromisso para os pais e eles vão assinar isso. E aí a gente começa a melhorar.. Até que  (...).E o pessoal que fez a formação agora, a gente tem 
conversado muito com eles, aí a gente tem condições de ir trabalhando isso também  no nosso horário de HTPC, a questão das várias ferramentas do 
laptop sabe, serem utilizadas em sala de aula também. Dispõe  de várias ferramentas interessantes mesmo. (...)  [Prof2 falou em tom calmo, olhando 
para os professores, num tom provocativo... mas 
sua fala de solução não teve repercussão, pois ocorreram conversas paralelas, cochichadas, denotanto discordância – e até desprezo -  com a sua fala. O 
diálogo prossegue em torno da discussão das professoras, como se ele nada tivesse proferido]  
PPrrooffªª..PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Obrigada professor Prof2. Profª3 quer falar?  
PPrrooffªª33:: Eu concordo com tudo o que a Profª1 falou. E assim, eu era completamente leiga ao computador. Nem ligar eu sabia e nem tinha interesse. Não 
tinha interesse. Então o curso ajudou assim: a ter esse interesse, a mudar a visão do computador. Mas, assim eu acho que peda gogicamente, na verdade, 
ele não me acrescentou em nada, assim. Porque? Quando  eu comecei a fazer o curso, eu busquei algumas ferramentas como o Prof2 fala que não 
precisa da Internet. Eu procurei algumas ferramentas dentro da máquina e não consegui acessar. Aquela da tartaruga que faz desenho geométrico, eu 
gostaria de estar desenvolvendo um trabalho dentro daquilo. Mesmo porque eu não tenho um grande conhecimento em pesquisa, então eu falei eu vou 
voltar a minha pratica para ... Quando eu fui usar eu não consegui desenvolver. Aí eu perguntei não sei para qual  das formadoras que não sabia me dar 
o auxílio para isso. Falou que ia buscar. [fala questionando, em tom mais áspero, mais séria que os colegas anteriores, sugerindo descrença no projeto]  
PPrrooffªª((......))::  Não era a Renata? 
PPrrooffªª33:: Eu acho que  é. Aí, ela falou que ia buscar com outras pessoas que sabiam mexer mais [*@¨)#@*].E aí então não obtive resposta. Quando veio 
a estagiária, e o Prof2 falou: a máquina tem vários recursos e os estagiários, eles têm prática. Procurei a estagiária e ela também não conseguiu, “né”. 
Então eu acho assim: o curso de formação foi importante para mim? Foi, porque me deu outra visão do computador mas também me deu algumas 
decepções, “né” ... Porque assim, efetivamente eu acho que o curso ele não se encaixou com a realidade da escola. Porque nós não usamos o laptop. O 
laptop não foi usado pelos alunos. Então quando a Profª7 fala que usou, a Profª8 fala que usou, a Profª2 que usou um pouquinho, a Rita usou um 
pouquinho, mas ... foi a título de curiosidade, tá? Não foi um uso efetivo para trabalho. A Profª1 usou com o projeto, a Profª2 usou, aquele uso eu acho e 
concordo que foi um uso adequado. Mas fora esses dois trabalhos que foram feitos no projeto  do “Vivendo a Leitura” que foi desenvolvido pela Profª1 
e pela Profª2, os laptops ficavam jogados aqui na sala. Então isso... 
PPrrooffªª1111  :: E no projeto usou?         
PPrrooffªª33:: Usou pouco, Profª11! Pelo que deveria ter sido usado, eu acho que deveria ter sido usado muito mais, causando também uma decepção aos 
alunos, tá! Muita decepção e muita cobrançados alunos! “Professora, quando a gente vai usar isso?” Porque as 8ªs1 estão saindo daqui, sendo que 
praticamente não usaram. [*@¨)#@*]. (...) 
PPrrooffªª22  :: Eu vou falar: eles querem usar mas não é para trabalho pedagógico! Que eu sei o que eu enfrentei ... com esse trabalho do“Vivendo a Leitura” !  
[*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª33:: É! ... Não tudo bem Profª2! Mas assim, eu acho assim: o usso dele poderia ser pedagógico? Tudo bem, mas também não é o problema, nem 
dessa forma! O que deveria ter ocorrido?... 
PPrrooffªª1111:: Na verdade o que Você está dizendo é assim: que vocês precisam de um suporte maior! [*@¨)#@*]. Para  “segurar a onda”2 dentro da sala 
para o trabalho pedagógico e não para o que os alunos querem.  
PPrrooffªª33:: É! ... também. Eu acho que essa visão “né”, a visão tá meio... Não adianta a gente querer falar agora que foi maravilhoso, porque não foi. [fala 
em tom mais áspero ainda – de enfrentamento e não tendo em grande conta a colocação da Profª11 – expressa dúvida e discordância]. Não adianta a 
gente querer tampar o sol com a peneira, como se diz no ditado popular! Porque não foi efetivamente usado! Coisa que se a gente... Esse curso tivesse 
sido adotado para isso, a gente deveria - não digo eu que não tenho mita facilidade - mas o professor que tem facilidade, ele poderia ter desenvolvido 
mais, e o que não ocorreu! Então eu acho que as oficinas que a gente está fazendo aqui, não devem estar se encaixando direito com... , não está 
direcionado certinho com o laptop. Porque não está acontecendo, “né”! Então é isso: assim, que me acrescentou? Me acrescentou, mas eu gostaria que 
tivesse acrescentado muito mais  para que eu me sentisse à vontade, trabalhando com o aluno, é tudo bem não é na Internet, mas a máquina tem os 
programas voltados para a matemática. Como ninguem soube me solucionar o problema, para eu poder desenvolver o meu trabalho pedagógico? 
Ninguem soube, eu procurei! ... Então, a máquina travou na hora de eu fazer o processo da geometria... Que deveria ser lindo fazer, mas não consegui. 

                                                   
1  8ªs: oitavas séries do ensino fundamental 
2   “segurar a onda”, neste caso significa manter a atenção dos alunos para o trabalho pedagógico. No site, http://www.dicionarioinformal.com.br,  

“segurar a onda” significada aguentar uma situação sem perder a compostura. Disponível em 
http://www.dicionarioinformal.com.br/segurar%20a%20onda/. Acesso em 12 out 2011. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/
http://www.dicionarioinformal.com.br/segurar%20a%20onda/
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Talvez pela minha falta de pratica. Mas eu procurei a pessoa um grau maior, mas também não conseguiu soclucionar o probelma então eu acho que tem 
que funcionar isso aí ... Tem que casar! O curso com o laptop, “né”!  
Não adianta! O que eu falei para todos, é que quando Vocês vêm dar o curso para a gente, Vocês nunca usam o laptop. Usam sempre essas máquinas 
que são mais possantes. Então quer dizer, como a gente já vai no uso do laptop, é diferente! Então porque é que quando vai se fazer o curso não usam a 
máquina para Vocês mesmos sentirem as dificuldades, não é verdade? Porque, elas encaixam, mas tem que dar um jeito gente! Vocês tem que trabalhar  
com aquela coisa. Não adianta vir aqui, para fazer o curso para a gente, e trabalhar com esse outro. Lógico que em casa eu consigo mais fácil! Não 
adianta Vocês têm que sentir a dificuldade da “coisinha”1! E vem o que tem lá dentro!!!  [fala em tom de desafio, arregalando os olhos e sorrindo] 
PPrrooffªª  ((......)):: Muito bem! [rsrsrsr] [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª33:: [*@¨)#@*].Sabe, não é verdade? ... Sinto muito em estar falando, mas é o que eu sinto. [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª..PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Obrigada, Você fez ótimas contribuições! [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª((......)):: Eu gostaria de falar também! [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª22:: [*@¨)#@*].A minha impressão, a impressão que me deu desse curso aí do UCA é que ele foi jogado. Porque elas tinham a impressão de que a 
nossa base era um pouquinho melhor do que é na realidade. Elas pensaram que a nossa capacidade era uma, que o nosso conhecime nto era um, e o 
nosso conhecimento era bem mais abaixo ...  [demonstra na expressão que não aprovou a metodologia utilizada na fornação; os gestos e o tom de voz 
evidenciam o seu descontentamento]. Então, é nesse momento que eu acho que realmente o curso deveria ser aplicado ao uso efetivo do laptop. Para a 
gente conhecer direitinho... Porque não adianta ter “trocentos”2 mega de velocidade para navegar na Internet, se eu não sei o que fazer com ela. Certo? 
Não adianta! Eu não sei, o que eu vou fazer? Ah! “Filho” 3, entra aí na Internet e pesquisa o que eu quero! Não é assim, entendeu? Eu preciso ter as 
ferramentas para sanar as dúvidas do meu aluno, eu preciso saber mexer na “coisinha”, “né”! [enfatiza “eu”, com tom mais alto de voz] Quando eu fiz o 
trabalho do “Vivendo a Leitura”, porque o curso - isso sim - foi muito inspirador, o curso foi! Vou ser sincera, foi muito inspirador! A minha cabeça 
girava de ideias com o uso dele. Mas onde eu travava: na prática! ... Na cabeça tudo lindo, maravilhoso; como é que eu vou fazer na prática? 
[*@¨)#@*].Aí para fazer esse projeto “Vivendo a Leitura”, a menina, a estagiária, ela que me arrumou uma aula na Internet, que veio assim, passo-a-
passo! ... Eu reproduzi em casa “né”, coloquei umas palavras que os alunos entenderiam e entreguei a apostila na mão deles e falei: “tó”4, se vira! 
Porque eu mesma, não sabia!  [enfatiza “não sabia”, falando pausadamente] E aí surgiram todos os problemas! ... Todos, “né”!... [altera a voz, falando 
mais alto e rapidamente, para explicar o turbilhão de coisas que aconteciam na sala de aula] Que é para tirar a foto, eu não conseguia tirar a foto! 
Porque, “né” a tela é pequena, não pegava todo mundo... Aí teve gente que não quis fazer com ele porque ele era pequeno, quis  fazer em casa e quando 
chegou com o trabalho de casa para ele não aceitava porque o programa é outro ... Aí fora que o grupo... - fiquei louca - porque quando eu estava com 
um grupo o outro grupo já estava no MSN5, no ORKUT6, no FACEBOOK7 ... Aí quando eu voltava, eles saiam e outro ficava! Porque  eles tem 
computador em casa!...Tanto que muitos me pediram: “posso fazer o trabalho em casa?” Eles não querem mexer com a “coisinha”! [rsrsrsr] Porque é 
pequeno, o teclado é descômodo, a tela é pequena ... Eles não querem! [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª11::  [*@¨)#@*].O sistema operacional é outro ...  
PPrrooffªª22:: (...)Então quer dizer ... (...) [*@¨)#@*].Não é gente? Foi complicadíssimo! 
PPrrooffªª33:: [*@¨)#@*].Eles fazem em casa, não é? [rsrsrsr] 
PPrrooffªª22:: (...)[*@¨)#@*].Então, os pontos negativos e positivos do curso. Vou pensar no curso. Positivo: foi inspirador. As ideias vinham à minha cabeça, 
várias coisas que eu queria fazer, que eu podia fazer e etc. Ponto negativo: eu achei jogado! ... Se Você falar assim  ... Eu respondi os módulos ... Eu fiz 
os módulos ... se Você me falar o quê que eu sei daqueles módulos, eu vou falar ... não sei! [enfatiza “não sei”, falando pausadamente e demonstrando 
desprezo]. Eu fiz para aquele momento, respondi as coisas naquele momento porque tinha prazo para entregar faça até tal dia ... e aí teve um dia que o 
Prof1 deu um palavrão (...) não é Prof.13? que eu tinha respondido não sei quantos fóruns ... no domingo eu fiquei em casa por causa do fórum ... 
PPrrooffªª((......))::  (...)Foi... (...) [*@¨)#@*].[rsrsrsr] 
PPrrooffªª33:: [*@¨)#@*]. E eu respondi com o auxílio do meu marido e dos meus dois filhos  porque na verdade eu não não conseguiria fazer sozinha, 
porque eu não sabia enviar, eu não sabia onde clicar ... tá?  
PPrrooffªª((......))::  (...) Muito bom! (...) [*@¨)#@*].[rsrsrsr] 
PPrrooffªª11::  [*@¨)#@*].O quê que aconteceu? Voltando um pouquinho... só para fechar.  Quando nós fizemos aquele primeiro inicial, que a (...) iniciou lá 
na (...) [*@¨)#@*]. Nós faziamos um módulo a cada (...) no espaço de tempo do módulo e nós tinhamos a possibilidade de levantar todas as nossas 
dificuldades de cada módulo. Então eu achei que o negócio fluiu mais... A coisa de Você tentar resolver as suas próprias dificuldades resolveu... Neste, 
o que aconteceu? A gente tinha também outras coisas acontecendo na escola, tínhamos prazo para fazer...e aconteceu automáticamente isso ...  
[*@¨)#@*].  [vai acelerando a voz, denotando como o ritmo do curso foi se emaranhando com as atribuições do fazer docente e recebe o endosso dos 
colegas que balbuciam: Ahã!].  
PPrrooffªª((......))::  (...)Ahã! (...) [*@¨)#@*]. [rsrsrsr]. 
PPrrooffªª11::  (...) [*@¨)#@*]. E nós tínhamos também o módulo para fechar! Vamos fechar! Alguns deu para entender alguma coisa, outros não deu para 
entender nada, (...). Faltou também a possibilidade de a gente ter o tempo para rever o módulo ou ... estudar, ou, por em ação, ou discutir a ideia entre 
nós mesmos... “né”. (...) Oh! O quê que você conseguiu? [vai novamente acelerando a voz, denotando como o ritmo do curso estava em descompasso 
com a realidade...]. Às vezes você via Profª7 falando “Ai! Eu tentei fazer tal coisa,  ou eu fiz tal coisa” e eu falava assim,  Meu Deus! (...) Eu acho que 
estou ficando (...) ... total! [*@¨)#@*]. [rsrsrsr]. Porque ela fez! Eu vejo só... o que ela fez! 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. [rsrsrsr]. Olha aí e eu não tenho uma experiência muito grande (...) 
PPrrooffªª11::  (...) [*@¨)#@*]. Não! Não, não! A gente não está querendo só focar o que vc fez... Mas eu ouvia assim! Então me dava aquele desespero, 
assim. Meu Deus! Não estou entendendo mesmo! Não sei fazer! Eu não vou conseguir fazer nunca... E aí às vezes a Profª3 falava assim: “Ah! Eu 
também não vou conseguir aplicar “né”?” Aí você pensava assim: então, tem alguma coisa desconectada, ... desfocada nessa história! 
[*@¨)#@*].Porque a gente não esta conseguindo fazer a prática efetiva, como era aquilo que deu vontade no primeiro momento. A capacidade de surgir 
ideias ou de desenvolver trabalhos vem mesmo, você fica cheio de vontade de fazer! Só que, como a gente pediu auxílio, até mesmo a estagiária, ela 
teve dificuldades!   

                                                   
1  “coisinha” é o apProfª1do dado ao laptop educacional UCA pelos professores 
2  “trocentos” expressão popular que quer dizer muitos, grande quantidade.  
3  “filho” modo carinhoso de referir-se ao aluno em sala de aula. 
4   “tó” modo popular  abreviado que quer dizer toma 
5   MSN – site da Internet voltado para conversação on-line. Por meio de um programa da mensagens instantâneas qu o site fornece a experiência 

inovadora em comunicação on line.. MSN (derivado de The Microsoft Network) é um portal e uma rede de serviços oferecidos pela empresa 
Microsoft em suas estratégias envolvendo tecnologias de Internet. Dentre eles, o MSN Messenger é um programa da mensagens instantâneas que 
nasceu a 22 de Julho de 1999, anunciando-se como um serviço que permitia falar com uma pessoa através de conversas instantâneas pela 
Internet.Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger. Acesso em 10.12.2011. 

6  Orkut – site da Internet com característica de rede social,  criada com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter 
relacionamentos 

7   Facebook – site da Internet que forma uma rede social on-line composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de 
relações, que  partilham valores e objetivos comuns, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Fonte 
disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook e http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social. Acesso em 10 dez 2011. 
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PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. Foi! 
PPrrooffªª11::  (...) [*@¨)#@*]. Eu não consegui! Eu falava com ela, marcava o horário, marcava e levava as turmas, voltava, vinha, mas tinha coisa técnica, a 
Profª8 tentou ainda me ajudar em alguns momentos, mas a gente não conseguia fazer a coisa ficar prática mesmo, “né”! (...) [*@¨)#@*]. Você fala 
assim: oh! Enfim está aqui! A ideia resultou nisso! A gente não... Foi difícil para chegar em algum resultado... Foi tão difícil que até no dia mesmo da 
apresentação, teve momentos ali que a gente se estressou. Eu vi a  Profª2, ela perdeu até a acalma porque você deixava pronto aí vinha [professores 
expressam com som de batuque de escola de samba], tirava tudo o que você fez e aí você tinha que voltar naquela máquina e ir lá pra o outro. Eles  não 
perceberam que tem uma... nem deixou a gente falar! (...) [*@¨)#@*]. Olha! Vocês vão ver, mas, dá para direcionar? Dá para Vocês ouvirem que nós 
vamos direcionar o servidor? Não eles chegavam os alunos chegavam... 
PPrrooffªª((......)):: [*@¨)#@*]. E já entravam no Internet Explorer...Quantas vezes eu tive que fechar a Internet, e voltar para a exposição da ... da fotonovela! 
Fora as coisas técnicas que eu pedi para a estagiária carregar os laptops (...) [*@¨)#@*]. Mas no fim tinha laptop ((.. ....))::[*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. Nós tinhamos que expor todos os trabalhos! 
PPrrooffªª((......)):: [*@¨)#@*]. A gente ia apresentar no data-show, ela não conseguiu passar! Então não deu nem para ir para o data-show (...) [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. O que a gente tinha de melhor “né”! 
PPrrooffªª((......)):: [*@¨)#@*]. Então foi uma dificuldade imensa “né”? [rsrsrsr]. 
PPrrooffªª11::  (...) [*@¨)#@*]. É, a gente tentou “né”? 
PPrrooffªª..  ((......)):: [*@¨)#@*]. Eu acho assim, então como o Prof2 falou, que no ano que vem vai levar os laptops para carregar eles vão trazer o laptop sem 
carregar ... Eles não trazem livo didático! [*@¨)#@*]. Não trazem caderno, vão trazer laptop carregado? [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. 
PPrrooff22:: [*@¨)#@*]. Pessoal, essa é uma responsabilidade que a gente tem que jogar... Se a gente não jogar a responsabilidade para os alunos  também, 
vai ficar sempre na mesmice.  
PPrrooffªª((......))::  [*@¨)#@*]. Ah! Sei, concordo! 
PPrrooff22:: [*@¨)#@*]. Essa coisa que se falou aí são os problemas que a gente tem que apontar. Sabe! Ah! Não deu certo isso, então nós vamos trabalhar 
numa formação de formadores, para a gente tentar solucionar. E essas nossas dificuldades. Eles vão levar o laptop. Se não tiverem é uma iniciativa da 
prática, vamos ficar sempre procurando... Então o aluno, se jogarmos com o aluno eles vão saber trabalhar! Eles tem que ... Se a gente tem que levar o 
laptop na sala de aula! Se  a gente não levar,  nos vamos ficar fazendo curso, quatro, cinco anos e não vamos conseguir entrar com o laptop na sala de 
aula. 
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]. Eu penso assim gente! [*@¨)#@*]. Esse laptop traz um monte de dificuldades sim. Por que? Porque é o linux, a gente não está 
habituado mesmo com o Linux1. O linux é um sistema operacional mais complicado, para uma série de coisas ... Porém, ... 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. Por que não tem o Windows?   
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]. Porque vc paga. 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. Mas eu não sabia nem um sistema, porque que nem nesse Linux eu sei? Para mim era mais fácil! Eu não sei nem o Windows nem 
nada... [*@¨)#@*]. E também não sei do Linux.  
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]. Mas ele não é ... Eu por exemplo, não acho que ele é mais fácil. Porém, eu penso o seguinte: o fato dos pais entrarem e já irem 
para o Internet Explorer2, é porque é isso que eles já estão acostumados. Eles vêm os computadores aí disponíveis eles fazem que é Lan house. Para 
fazer o que eu quero. Então, para a gente, por exemplo, colocar disciplina na sala da gente: olha agora é a Profª11 que está entrando, não é mais a 
Profª12, “né”? Às vezes é complicado mesmo! Eles estão habituados a ficarem duas aulas sei lá com a Profª12, eles estão habituados com o jeito dela! 
Agora entrou outra pessoa, com outra coisa, é outra atividade, é outro direcionamento. E isso não é brincadeira, “né”? Isso não é simples, às vezes! 
Então para os pais também, viu?  
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. E nos nossos computadores entraram no que fizeram... 
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]:: É, eu, não sei, eu vou emitir a minha opinião aqui. Eu não vejo, o curso do  PPrroojjeettoo  UUCCAA  como jogado! Porque ele tem o grupo da 
escola “né”? Que tem a participação, por exemplo, do grupo da Profª8, ela teve um envolvimento muito legal, das formações que ela fez com Vocês e 
tem o apoio da Diretoria de Ensino. Eu não sei se Vocês lembram, no começo eu falei assim: “Se alguem tiver dificuldade para montar uma aula, e 
quiser a minha ajuda, Vocês tem o meu e-mail. É falar: Profª11, eu preciso da sua ajuda, dá para você vir aqui tal dia, eu estou em aula vaga no meu 
horário e vc vai no HTPC3, que eu viria? Eu me coloquei à disposição. É complicado às vezes, a gente ir lá na casa do outro, sem ser convidado. Oh! Eu 
vim aqui, por exemplo, Profª6, para ajudar você a formar uma aula. Eu não sei se ela quer montar uma aula agora, sobre isso. Ela não me falou nada, 
“né”? E depois, a gente juntou lá na oficina4 uma equipe que ia mexer – nos temos dez laptop do UCA, uma equipe que ia montar oficinas para isso. 
Mas a reclamação foi: quando é que nós teremos o nosso HTPC de volta? Aí a gente fica amarrado! Em que horas que eu venho? Vocês tem aula, há o 
horário do HTPC, mas existe a reclamação que o HTPC está sendo usado só para isso! Então, tem horas que a gente não sabe o que fazer “né”?... Fica 
complicado você chegar e falar assim: Não! Vai ser assim, “né”? Então eu me coloquei à disposição, não sei tinha sido claro isso no início... talvez não 
tenha sico claro... 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]. Não claro que foi! [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª22:: (...) [*@¨)#@*]O problema é a falta de tempo! 
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]:: Então, o UCA, ele tem toda essa estrutura justamente porque é para acompanhar... [*@¨)#@*].tem o professor da escola que 
pode também  (...)   [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*].As dificuldades existem mesmo. Na verdade, a dificuldade está na estrutura da educação em si. O professor “né”, para se 
sustentar, ele tem que pegar, que nem a gente, trinta aulas, “né” semanais, às vezes pega outra escola, então Você vai fazer o quê?... Quarenta alunos na 
sala que se você dá um trabalho – são quarenta trabalhos para você ler e retomar com o aluno, são quarenta provas para você ler e retomar com ele, são 
“trocentos”5 diários para você preencher porque existe o burocrático mesmo...são vários relatórios porque vou mandar o aluno para o reforço. Ah! Então 
o que você vai colocar ali? [vai acelerando a voz, denotando como o as atribuições impostas pelo sistema educacional sobrecarregam o professor da 
burocracia, no seu fazer docente e recebe o endosso dos colegas que balbuciam: Ahã!] Você entendeu? Então a gente não tem tempo. O que a gente 
precisava? Ter um salário digno, menos tempo em sala de aula para a gente poder ter tempo de fazer essas coisas... Porque o HTPL6 que a gente tem, 
quem tem trinta aulas são tres HTPLs, se fosse sei lá, meia dúzia, na escola, fora da sala de aula e na escola, com alguem nos orientando sobre isso. E a 
gente ganhando para isso! [acentua ganhando, demonstrando o descontentamento que a situação impunha] “né”, você ganhando as suas aulinhas! Não 
fazendo no domingo como eu fazia! A Profª11 também deve ter feito muitas vezes de noite! Isso é hora de a gente estar fazendo  isso? Isso é hora de a 
gente passar com nossos maridos, nossos filhos!  
PPrrooffªª1111::  [*@¨)#@*]:: Essa estrutura da educação vai ser mudada 

                                                   
1   LLiinnuuxx  – sistema operacional gratuito, similar ao Windows da Microsoft.. O Linux é um software livre usado para designar qualquer  sistema 

operacional. O seu código fonte está disponível sob licença GPL para qualquer pessoa que utilizar, estudar, modificar e distribuir de acordo 
com os termos da licença. Inicialmente desenvolvido e utilizado por grupos de entusiastas em computadores pessoais, o sistema Linux passou a 
ter a colaboração de grandes empresas, como a IBM,  Sun Microsystems,  Hewlett-Packard (HP),  Oracle,  Google, etc. 

2   Internet Explorer – navegador do sistema operacional Windows da Microsoft. 
3   HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. 
4   Oficina – Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino 
5  Trocentos – modo popular de dizer muitos, grande quantidade. Disponível em: www.dicionarioinformal.com.br/trocentos/  
6  HTPL – Horário de Trabalho Pedagógico Livre 
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PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]:: É, a gente está sabendo... Aí a gente vai ter um horário a mais para isso, “né”? *@¨)#@*] Agora a gente tem que trabalhar 
[*@¨)#@*] 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]::  E aí a realidade  cai no vazio![*@¨)#@*]. Cai no vazio! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: Obrigada, Vocês estão contribuindo muito! É agora acho que a Profª8 gostaria de falar um pouquinho? [*@¨)#@*]. O Prof1 
também? Vamos ouví-los? Pois não, Profª8! 
PPrrooffªª88:: Com relação ao curso mesmo assim, eu acho que o que fica na cabeça de alguns professores, de alguns colegas, é a questão de um curso 
semipresencial, de um curso a distancia. Porque a realidade é que é assim,  muitos não estudaram mais, fizeram formação, por motivos pessoais que não 
cabem a mim discutir, pararam ali. Então, têm essa dificuldade primeiramente.  (...) Eu falei que não era por meia hora, uma hora. Levava bastante 
tempo para você ler e entender. Então eu concordo muito com a professora Profª1, acho que as colocações dela são perfeitas, e  faltou um pouquinho de 
entendimento desse curso à distancia, semipresencial. Agora, algumas colocações da professora Profª3, com a utilização do laptop, eu discordo. Porque 
eu acho assim que a questão de adequado ou inadequado o uso, não é, não está aberto à discussão. Acho que toda a experiência e toda utilização é 
valida. Há utilizações mais intensas e às vez não. Por quê que às vezes a utilização não foi intensa como deveria ter sido. Apesar de eu ter a prática com 
o computador, o sistema operacional era diferente... Muitas coisas eu descobri com o aluno, que foi ainda muito mais interessante. “Professora como é 
que faz para mudar a fonte?” A gente tem o Kword 1. O kaword é completamente diferent do word2! Então o que acontecia? Era na hora! Eles mexeram 
e acharam e depois que eu fui perceber como eles acharam! Então, primeiro foi um aluno, depois fui eu! Daí quando eu achei, eu ajudei uma parte da 
sala (...), aquele que descobriu primeiro foi ajudando. Então isso, é uma experiência prática, que acontece na hora. Agora, é ... Porquê que não foi mais 
intenso? A gente tem o problema da rede elétrica, a gente tem o problema da Internet, e assim o conhecimento do laptop, volto a repetir: é na prática. 
Você tem que pegar,  você tem que entrar na sala, você planeja a sua aula em cima daquela utilização, você pesquisa tudo o que eles podem achar na 
Internet, mas é tudo ali na hora! Não tem uma receita pronta, que eu vou pegar e eu vou colocar! Outra coisa também que eu acho que faltou um 
pouquinho, no projeto “Vivendo a Leitura”foi assim: no dia do projeto a gente entrou com os laptops, só entrou uma semana, duas semanas antes com o 
laptop. Essa entrada tinha que sido antes! [acentua antes, para evidenciar  
a falha, o que poderia ter sido feito para ser melhor] Previamente, para eles identificarem todos os problemas, para executar o trabalho. Porque o teclado 
é pequeno, a tela é pequena, a câmera não tem resolução de doze megapixels 3ou treze. Então, deveria ter sido feito antes essa entrada com eles. Não 
entrar duas semanas, uma semanas antes, ou, no dia! Porque são problemas que eles vão detectar é ...   previamente. Teria que ter sido antes mesmo essa 
utilização! Então eu acho que essa questão [*@¨)#@*] da utilização, deveria ter sido muito mais utilizado por quem tem prática, eu acho que não é bem 
por aí! [*@¨)#@*].  
PPrrooffªª33:: Eu não falei isso não, Profª8! 
PPrrooffªª88:: Porque a gente sabe muito bem ... [*@¨)#@*] Você disse isso! 
PPrrooffªª33:: Não! [aumento acentuado no tom de voz]. Não falei que quem tem prática tinha que usar mais.  
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] Falou no geral ... [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª33:: No geral! Eu não falei isso de jeito nenhum! [*@¨)#@*] Você interpretou errado! Falei que não foi bem utilizado! 
PPrrooffªª88:: Então eu posso ter interpretado errado. Só que assim, é ... a utilização para ser mais intensa, precisa de todo um aparato que ainda não temos. 
PPrrooffªª33:: É, mas eu não quis falar isso não! [*@¨)#@*]  
PPrrooffªª11:: Mas (...)   [*@¨)#@*]. Enorme que a gente acaba levantando um toque que dá pra pautar tanto na avaliação da  U.E.4(...)   [*@¨)#@*] que a 
gente vai fazer, quanto no planejamento para o próximo ano. Porque essa coisa de começar a fazer com eles, ... é pausadamente, encontrar as 
dificuldades, encontrar os caminhos para se resolver, vão acontecer. Agora, a gente vai ter um tempo para pontuar isso. Porque, o que aconteceu?  Nós 
tínhamos uma planejamento para cumprir, datas de prova, um dia ia aplicar tal coisa, outro dia o professor tal ia fazer tal coisa, outro dia o professor tal 
ia fazer um passeio não sei aonde  (...)   [*@¨)#@*]. Quer dizer: datas para se entregar tudo e aí o que acontece conosco? A gente acaba ficando acuada. 
[vai acelerando a voz, denotando como os afazeres impostos pelo sistema educacional deixa o professor desnorteado, sem saída,  empacado diante de 
tantas responsabilidades naquele espaço de tempo ] Você fala assim: “Oh!” Tem horas que você fala assim: Oh! “Ou eu vou fazer isso ou eu vou fazer 
tal coisa!”Fora isso, tem as dificuldades de seus alunos, os pais cobrando imenso a coisa de você ... [eleva a voz, mostrando a pressão que acontece com 
o professor no dia-a-dia]. Quer dizer  ... Então, agora já que tem essa abertura, já estou até anotando aqui! Já se coloca isso no planejamento, assim 
como a gente tem aquelas coisas para rever do próprio projeto “Vivendo a Leitura” (...)   [*@¨)#@*]. Então tem que também barrar um pouquinho essa 
questão quando a Diretoria5, ou quando a  Secretaria de Educação chega e impõe para nós assim: “Vocês tem que entregar tal coisa”. “Ah! Nós vamos 
entregar sim, só que primeiro nós vamos resolver a parte do que a gente efetivamente pratica aqui na escola!” Vamos resolver então o nosso lado! 
Porque senão, dá a entender que a gente também não quer, que a gente está procurando desculpas para se acomodar dentro de uma  coisa que nós 
também não estamos acomodados! [*@¨)#@*].  
PPrrooffªª((......)):: É “tá6” difícil ...  
PPrrooffªª11:: “Né”, “tá” todo mundo tem que correr! Olha! Para cada dia tem uma está sufocada! Fazendo ... Você olha para outra e não sabe o que fazer! 
PPrrooffªª33:: Mas então [*@¨)#@*] como a Profª8 colocou, que o “Vivendo a Leitura” deveria ter sido trabalhado com os laptops antes, para eles 
conhecerem mais. Mas então: por isso! Não estou falando que o professor que tem mais prática tem que trabalhar! Eu mesma, se ao longo do ano nós 
tivéssemos trabalhado mais com isso, na hora de fazer o “Vivendo a Leitura” que foi ... quando foi? Que  foi em setembro ... eles já teriam mais essa 
prática com a máquina! Na verdade, é ... eu ou você, ou a Profª6, eles trabalharam pouco ...  Eu não fui querer fazer o desenvolvimento daquilo lá? Eles 
iam conhecer mais a máquina! Então, não teria pegado assim naquela semana só para eles conhecerem. Que na verdade para manusear, foi aqueles dias 
só!  
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] É que na verdade, eu sempre falei muito com a coordenação. Eu  sempre falei: [*@¨)#@*] “Vamos pegar um dia justamente para 
eles conhecerem o laptop!” Sempre falei isso! Sempre falei e não foi feito! Daí quando fizeram, estavam os estagiários aí! [*@¨)#@*] Então foi uma 
vivencia que não foi curta [*@¨)#@*]  [*@¨)#@*]   
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]  [*@¨)#@*]  No progitec “né”? 
PPrrooffªª..  PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] Então, a prática, é ...  tem que vir antes mesmo. Independente do professor ter conhecimento ou não! Vai pegar um dia e vai 
entrar com aquela ferramenta e vai deixar eles mexerem! A gente tem as regras aí que eu peguei adaptado do “Acessa Escola”7. Adaptei porque eles não 
podem mesmo ter acesso a sites impróprios. Então, eles têm que ter a utilização dessa ferramenta, nesse decorrer assim do dia-a-dia. Vamos pegar um 
dia e: “Ah! Vamos abrir isso? Vamos abrir o KWord? Vamos abrir um jogo? Vamos abrir alguma ... ” É cada dia! Um dia pelo outro! Não tem jeito de 
você desenvolver uma aula, de você chegar: “Vou dar minha aula assim!” Porque nunca vai ser assim! 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] Ah! Sim! 

                                                   
1  KWord é o aplicativo que o usuário pode utilizar para produzir um texto com formação diferenciada, incluir fotos, imagens, links e outros recursos disponíveis. 

Esse aplicativo além de transformar o computador em uma máquina de escrever, o transforma também em uma central de edição. Portanto os arquivos trabalhados 
no KWord são do tipo “Documento de Texto”. Fonte: Almeida, N. M. P. in Tutorial o Aplicativo – “Editor De Texto Kword” – Parte 1/2  

2   Word é o editor de textos utilizado no sistema Windows da Microsoft. 
3   O termo pixel tem origem nas palavras da língua inglesa picture e element. Designa a menor parte constituinte de uma imagem digital. 
4   U.E. – Unidade Escolar 
5   Diretoria de Ensino à qual a escola está jurisdicionada 
6   Tá: modo popular  abreviado que quer dizer está 
7   Acessa Escola é um projeto da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo com uso de computadores na Sala Ambiente de Informática. 
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PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*]Sempre tem “uns poréns”1 no meio!  
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] É como eles  ... 
PPrrooffªª1111:: [*@¨)#@*] Então uma sugestão dentro do que você acabou de falar  ... Deixa eu só completar um pouquinho? 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Ok Profª11! 
PPrrooffªª1111:: [*@¨)#@*] Você falou “né” que eles tem que pegar um dia? Pegamos um dia as seis salas da manhã, e no outro dia, as seis da tarde. Eles 
levam para a casa, carregam, e aí todo mundo usa naquele dia, entendeu? Com todas as salas, para fazer um conhecimento! Não é  isso que você está 
falando, Profª8?  
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*]Sim. Tem que ter! 
PPrrooffªª1111:: [*@¨)#@*] Então é uma sugestão, “né”? 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] Os carregamentos (...)[*@¨)#@*] 
PPrrooff22:: [*@¨)#@*] ... (...) levava para a sala de aula e já voltava descarregado [rsrsrsr] [*@¨)#@*]. Vai  ser mais fácil trabalhar em uma sala ambiente, 
aluno leva o laptop (...)[*@¨)#@*] 
PPrrooffªª1111:: [*@¨)#@*] Então Prof2, você não está falando do aluno levar para casa? [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] ... (...) Professores! Professores! [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] (...)[*@¨)#@*] 
PPrrooff22:: [*@¨)#@*] ... (...) Daqui mais uns dias, só para completar.  Desculpa!  
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Não! Imagina! [*@¨)#@*] 
PPrrooff22:: [*@¨)#@*] ... (...) Essa questão vai ficar mais fácil de trabalhar, “ne”? Já identificar, assim que tiver o nome do aluno.[*@¨)#@*] ... (...) Para  
cada sala, deve ficar um laptop para que o aluno vai! E ele vai ficar responsável por aquele laptop! [*@¨)#@*] ... (...) 
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*] (...)[*@¨)#@*] 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Ok! Como nós temos “né”, um tempo limitado e é importante que todos consigam falar, a Profª6 gostaria de falar.  
PPrrooffªª66:: [*@¨)#@*] Só um minuto “né”? O pessoal está se estendendo um pouquinho! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] É! ... É até interessante que a gente percebe a vontade de falar, de colocar, [*@¨)#@*] ... (...) 
PPrrooffªª66:: [*@¨)#@*] No começo, eu me senti mal, não me senti bem! Eu senti que foi uma coisa imposta, é eu vinha não com muita vontade, para ser 
honesta, sincera, e o que acontecia? As minhas dificuldades, eu levei esse laptop para casa, mas como eu achava como ele era lento, ... eu pegava o do 
meu irmão que é rapidinho e fazia tudo! Tudo o que eu fazia é... eu tinha força de vontade, refazia de novo. [fala rápido, muito emocionada, com a voz 
trêmula no início e chegando a gaguejar. Foi se acalmando e sorrindo e olhando para todo o grupo]. Às  minhas dificuldades eu pedi à Profª8 várias 
vezes! Porque eu também tinha minhas dificuldades mas eu tinha que buscar soluções também! E também o problema do HTPC, é que a gente tem 
outros problemas pertinentes. Então, fica tudo atribulado! Eu fico preocupada com isso sabe? É muita coisa e tudo isso que a professora falou também. 
Eu fui me sentir mais inserida e dentro disso aqui, em todo esse contexto no final, que eu me senti participante, atuante, (...) me senti bem com o que nós 
estávamos fazendo. Outra coisa que eu queria colocar: No trabalho do “Vivendo a Leitura” foi feito com a professora, a minha colega Profª11.  Nós 
fizemos o trabalho, não foi só a área de Português não! Historia e Ingles, fez sim! Nós entramos, levamos os computadores para os alunos! O que 
acontecia na hora? Profª6? - porque a pesquisa de histórica do (...), tinha a pesquisa histórica, dos anos sessenta [*@¨)#@*] – Não “tá”2saindo!” Aí a 
gente tinha que pegar em casa, foi isso que aconteceu! Mas foi válido! Foi no início!  Teve dificuldade? Teve dificuldade sim! Eu estava lá e não sai um 
minuto da sala e aí muita gente perguntou! Eu achei, não desmerecendo o trabalho do colega de Português porque foi ótimo, que o nosso ficou pouco! ... 
Sabe, ... esquecido! E a nossa sala muito movimentada! Só que na hora, teve coisas que nem todo computador (...). A menina trouxe a fita, não entrava, 
não funcionava. A gente foi à luta e a gente correu! Eu batalhei muito! Dei muito de mim e do meu coração! Só que eu acho  ... que o governo tem que 
dar é ... é mais espaço para a gente trabalhar! Eu me senti no começo o cachorrinho que caiu da mudança! Aquela penetra de festinha, sabe? Quando eu 
chegava aqui: onde eu estou? Teve um dia que eu levantei e fui embora! Eu não estava me sentido bem e fui embora mesmo! Foi e m julho. Eu falei: não 
“tô”3 legal eu vou embora! Eu não estou me sentindo bem. Aí depois com o tempo eu fui vendo: a minha força de vontade eu voltaria o outro! Nós 
estamos no século XXI! ... Entendeu? ... E nós temos que que acompanhar a tecnologia! Não podemos trabalhar só com giz, pó e aquilo lá! De forma 
nenhuma! Mas a gente tem também que ter espaço! Eu via aqueles armários e perguntei: “Professor! Esses armários alí ...”  - eu falei: “não tem como 
usar?” “Né?” A dificuldade de (...) eu acho que eu entendo perfeitamente. ... Mas eu acho muito bom que esse começo nosso foi com tropeço! É que 
nem o bebê que está engatinhando: ele cai, ele se machuca, nada é perfeito nessa vida! Mas a gente também tem que aprender com os nossos erros, 
senão a gente vai ficar focando só a parte negativa ... Às vezes eu pensava: “Mas é só a Nobre4 que está fazendo isso?” Aí depois eu falei: Puxa! Ainda 
bem que começou! A gente vai ser  ... vamos ser que nem ratinho de laboratório, mas não no mal sentido! Por favor! Não no mal sentido! Aí eu vi uma 
frase, não sei se eu “tô” ...  do Manuel Bandeira: “Eu não tô diferente, eu só tenho um novo jeito de caminhar!” Então, em vez de ser tão crítica eu fui 
atrás! Eu chegava em casa, tudo bem gente (...), eu pegava o do meu irmão, que é ótimo! Tchu! Tchu! Tchu!5 E fazia tudo de novo! Chegava para a 
Profª8 [fala acentuando inúmeras, num gesto de agradecimento à colaboração recebida da colega, nas horas de dificuldades]. – ela me ajudou inúmeras 
vezes – e eu não tenho humildade das minhas dificuldades: “Profª6, é isso! Profª6 é aquilo!” Porque eu via aqueles textos e eu ficava perdida! Os prazos 
para cumprir como a professora falou, corretamente! E também acho que ela falou muito certo: eu me senti inserida, quando a Pesquisadora Sueli 
Mainine, com aquele cursinho, naquele dia, eu me sentia: Eu falei: “Oba! Tô dentro da festa!” Foi no dia que ela deu, eu falei para ela, me comuniquei 
por Internet: eu me senti dentro da festa! Me senti participante! Mas a gente dentro da escola, a gente não tem só esses problemas! Nós temos vários 
problemas! ... E são muitos alunos dentro de sala de aula  ... Eu fico preocupada! E não dá para dar conta de tudo! Não dá mesmo! Sendo impotente o 
tempo todo! E que isso é história! (...) Tchu! Tchu! Tchu! Eu também tive mil ideias como a Profª2 falou! Mas às vezes a gente ficava, ... sabe, 
cerceada! Porque os alunos parece que ... sabe qual é o problema, as pessoas querem imediatismo, e nesse momento desse curso, a gente não tem 
imediatismo! A gente vai ter mais adiante. É preciso ter paciência. Lógico:é preciso ter paciência. Não é fácil! ... “Né”? Então é isso que eu gostaria de 
falar!  
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: {{OO    ffooccoo  aaggoorraa::  AA  ppeerrcceeppççããoo  ssoobbrree  oo  aalluunnoo  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  nnaa  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa..}}Vocês foram muito densos 
nas questões, nas falas anteriores, eu acho que abordaram praticamente tudo. Mas é importante, nos atermos a este foco. {{AA  qquueessttããoo::  EEmm  rreellaaççããoo  aa  sseeuu  
aalluunnoo,,  qquuee  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  eedduuccaacciioonnaall  ttrroouuxxee  àà  ssuuaa  aapprreennddiizzaaggeemm??  QQuuaaiiss  aass  ddiiffiiccuullddaaddeess  qquuee  ooss  aalluunnooss  ddeemmoonnssttrraarraamm  eennffrreennttaarr  
ppaarraa  aa  ssuuaa  uuttiill iizzaaççããoo??}} Querem falar a respeito um pouco mais? 
PPrrooffªª66:: Olha, no momento eu acho que foi a curiosidade! Eles tiveram curiosidade, eu percebi! Mas depois, essa curiosidade se transformou! Eles ficam 
meio decepcionados! Pela lentidão e pela dificuldade! Foi uma decepção mesmo, eu via na “carinha” 6 deles!  
PPrrooffªª22:: Concordo! 
PPrrooffªª66:: Eu tenho um aluno que dava ... Eu vou falar a verdade: ele me dá  ... sabe, um banho! E, oh! Eu via a decepção que eles ficavam. “Né”? Nesse 
sentido, eu acho! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] OK! Obrigada Profª6! ... Profª8! 

                                                   
1   “Uns poréns” modo popular de expressar que sempre pode acontecer um imprevisto, ou algo não pensado.  
2   “Tá” modo popular  abreviado que quer dizer está 
3   “Tô” modo popular  abreviado que quer dizer estou 
4   Nobre: refere-se à EE Antonio Carlos Ferreira Nobre Nobre do Estado de São Paulo. 
5  Tchu! Tchu! Tchu! – modo popular de expressar a rapidez de processamento da máquina. 
6  Carinha: diminutivo de cara, que quer dizer, rosto, semblante. 
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PPrrooffªª88:: Eu acho que assim, quando chegou na escola e a gente teve um primeiro contato, eu já tive mesmo aquele olhar mesmo de ver que não era um. .. 
quando laptop chegou na escola, vi ...falei que nao era tudo isso. Pedi calma...Mas daí quando eles pegaram eles viram realme nte que tem as limitações. 
... [*@¨)#@*]Mas no caso da 6ªA1que eu entrei umas tres ou quatro aulas com eles, eles se adaptaram, elessabiam da lentidão. Eles viam a dificuldade 
mas até em entrevista com a Profª112, uma das alunas disse: Ah!....não era  “aquela coisa, mas valia a pena usar”. Então a gente tem essas respostas mas 
com a utilização mesmo...Então tem que utilizar! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] OK! Obrigada Profª8! Alguma, querem fazer alguma colocação? Não? Temos mais alguma questão? Pesquisadora  
Sueli Mainine? {{RReeccoommeennddaaççõõeess  ppaarraa  mmeellhhoorriiaa  ddoo  ccuurrssoo  ee  ddaass  pprrááttiiccaass  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp,,  éé  oo  ffooccoo  nneessttee  44ºº  mmoommeennttoo..  VVooccêê  pprrooffeessssoorr  eemm  
ssuuggeessttõõeess  ddee  mmuuddaannççaass  ppaarraa  oo  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo??}} 
PPrrooffªª88:: Eu acho que a Profª3 tem uma fala muito legal “né” por conta da dificuldade [*@¨)#@*]  que ela teve no início “né”, é a questão de ela ter que 
pedir ajuda para o marido, eu acho que são colocações bem pertinentes!  
PPrrooffªª33::  AAttéé  ppaarraa  vvooccêê  eeuu  ppeeddii  jjáá!!  
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] São bem pertinentes mesmo! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Quer falar professora Profª3? 
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] Fala Profª3! 
PPrrooffªª33::  [*@¨)#@*] BBoomm  eeuu  aacchhoo  qquuee  jjáá  ffooii  ccoollooccaaddoo  ““nnéé””  qquuaannddoo  aa  PPrrooffªª11  ffaalloouu  qquuee  aaqquueellee  ppaassssoo--aa--ppaassssoo33  qquuee  aa  pprrooffeessssoorraa  ddeeuu  éé  iinntteerreessssaannttee  ppaarraa  aa  
ggeennttee  eessttaarr  uussaannddoo  mmeessmmoo,,  ssaabbeennddoo  uussaarr  aa  mmááqquuiinnaa..  EEuu  aacchhoo  qquuee  éé  iissssoo..    
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]Eu tenho uma questão[*@¨)#@*] 
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] Seriam os tutoriais “né”? 
PPrrooffªª  PPaattrriicciiaa:: [*@¨)#@*] Eu posso estar enganada, mas toda a fala, inclusive a que a Profª8 falou, de que agora os alunos estejam acostumados ao uso 
do laptop, eu acho que o Ensino Fundamental II, de 5ª a 8ª série, é, não deveria começar por ele! Eu acho que deveria começar no Fundamental I, de 1ª a 
4ª tá, porque aí, assim agora a gente ia desenvolver mais. Eles começariam com o básico na 1ª a 4ª, estariam acostumados com o laptop. Mas nós, no 
Ensino Fundamental II iríamos avançar porque no Ensino Fundamental I eu acho que o laptop é uma novidade. Eu estou falando co mo professora de 8ª 
série, que há anos trabalho com 8ª série. Para eles, o laptop não é novidade. Não é! [*@¨)#@*]Todos tem em casa, e eu gostaria até que se vocês 
tenham acesso àquela pesquisa que a professora da Secretaria da Educação veio fazer, eu vi que em algumas questões ela perguntava se eles tinham 
laptop, é se tinham computador em casa. Tinha aluno que falou que acessava em casa, na casa do amigo e na Lan House! Então eles têm muito acesso 
ao computador. Muito![fala acentuando e prolongando a palavra  muito, num gesto de demonstração de quantidade de exposição e uso da tecnologia 
pelo aluno ].  Coisa que eu não observo isso na 1ª a 4ª[*@¨)#@*] 
PPrrooffªª1111:: Mas se eles começarem no Ensino Fundamental I, eles é que vão nos ensinar! [rsrsrsr] 
PPrrooffªª22:: [*@¨)#@*] Mas aí, a gente vai para outros trabalhos.  
PPrrooffªª((......))::[*@¨)#@*]Ele vai conhecer a máquina![*@¨)#@*] 
PPrrooffªª22:: [*@¨)#@*] Se ele já sabe usar o Kword por exemplo, quando eu vou trabalhar uma dissertação que é o caso de 7ª a 8ªséries, para gente vai sr 
mais fácil ali trabalhar. Não vou ter que começar no básico: onde é a fonte? Onde não é!  Onde eu faço parágrafo? Onde eu faço o título? [*@¨)#@*] 
Nós vamos para o uso efetivo da utilização. 
PPrrooffªª11:: [*@¨)#@*] Ele já vem com a alfabetização, com as regras(...) [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª22:: [*@¨)#@*] Isso! Exatamente! (...) [*@¨)#@*] Posso estar enganada, mas eu acho que isso seria melhor! 
PPrrooffªª   ((......)):: [*@¨)#@*] Eu gostei da forma que a Profª11 estava passando e eu vou começar o curso também [*@¨)#@*](...) [*@¨)#@*] Uma apostila 
bem simplificada, que eles pesquisavam e ficavam em equipes, em grupos. Um  tirava a dúvida do outro. Teve uma pergunta que um não sabia e eu fui 
lá: “Olha é assim, faz assim que você consegue!”. Então praticamente tem que trabalhar sempre em grupo.  
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] O  (...) é de 1ª a 4ª “né”? [*@¨)#@*](...) [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª1111::   [*@¨)#@*] Ela está falando da formação que  eu fiz lá e é uma formação na prática mesmo, passo-a-passo com a ferramenta! 
PPrrooffªª   ((......)):: [*@¨)#@*] Isso!Então foi gostoso! Eu gostei de ficar ali trabalhando em conjunto. Porque um tirava a dúvida do outro! “Né”, então ficou de 
uma forma simplificada e não veio aquelas palavras difíceis que a gente não entende “né”? [*@¨)#@*](...) [*@¨)#@*] Foi na prática. “Olha! Você 
mexe aqui, você consegue fazer ali!” A gente vendo a apostila e foi seguindo. Foi muito bom! Eu gostei. Eu acho que tinha que ser de uma forma bem 
simplificada, trabalhar em equipe sempre, em grupo, porque quando a Profª3 não sabe, a Profª8 sabe! Eu não sei alguma coisa eu pergunto à Profª11! 
Então é interessante isso. A gente trabalha sempre em equipe e trabalha o planejamento ligado a português e trabalha a interdisciplinaridade também. Dá 
muito bem para a gente trabalhar em sala de aula fazendo o mesmo esquema com disciplinas diferentes.  
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] Eu também acho que nessa questão do curso de formação,  a gente poderia prestar mais atenção no tempo. Porque o tempo ficava 
muito apertado! Então, as obrigações outras que a gente tinha ficava mito apertado. Então, as correrias de domingo, à noite, pegava um tempo assim, 
além. [*@¨)#@*] E o HTPC acabava ficando pouco até para ser trabalhado porque as leituras eram tantas... Então o tempo poderia ser um pouquinho 
mais observado. 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Ahã! Obrigada Profª8! Algum outro professor gostaria de colocar, fazer alguma sugestão? Senão, passamos para 
uma próxima questão. Bom agora, algumas considerações finais, nós colocamos as principais questões, “né”, nosso principal objetivo já foi alcançado 
aqui neste grupo, mas  gostaríamos, se vocês não se importarem, temos ainda um tempo, de colocar outras questões para até ... de modo que possamos 
fazer uma análise mais profunda, e subsidiar também outros olhares, outras pesquisas.  Então: {{OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  ccoomm  oo  sseeuu  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  dduurraannttee  ee   
aappóóss  aa  ffoorrmmaaççããoo??}}  Alguém gostaria de falar a respeito? 
PPrrooffªª33:: [*@¨)#@*] Eu já coloquei! 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Profª3 já colocou? [rsrsrsr] 
PPrrooffªª((......)):: Já!  [*@¨)#@*] 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Ok! 
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] Ah, eu posso acrescentar um pouquinho? 
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Profª8! Quer acrescentar? 
PPrrooffªª88:: [*@¨)#@*] É, eu gosto muito de estudar, de me informar. Então é, após essa formação, abriu meus horizontes sobre a questão de estudar!.  
Então, eu quero continuar sempre estudando, me atualizando, é ... pós-graduação, doutorado, mestrado, eu acho isso muito interessante. A tecnologia 
dentro da escola é um campo em que a tendência é, com certeza, ampliar. Então, o professor que gosta, que tem interesse, tem que estudar, tem que ir 
além! Porque a gente não vai ficar só no laptop, a gente sabe! Então acho que foi isso que me incentivou e continua me incentivando.Obrigada!  
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Obrigada Profª8! Quer acrescentar? Alguém mais? 
PPrrooffªª((......)):: Só um pouquinho!  
PPrrooffªª..  PPeessqquuiissaaddoorraa  GG:: [*@¨)#@*] Profª6?  
PPrrooffªª66:: A minha cabeça, foi que - a minha cabeça dura, porque ela é dura no começo, ela no entanto, ela me ampliou para abrir e ver o outro lado da 
questão que eu não via: que é necessário, como eu falo de novo, estamos no século XXI, acompanhar a tecnologia! (...) 
Sugestões: 
Profª3: Tudo já foi colocado...o passo a passo é interessante para saber usar a máquina.  Uso do tutorial é importante como sugestão para a formação. 

                                                   
1   6ªA - (6ª série A do Ensino Fundamental) 
2   PCOP Prof.16  fez entrevista com professora e alunos. 
3    Refere-se ao tutorial fornecido para a oficina “Tecnologia e Vida” tratando da questão do envelhecimento.  
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Profª2: com relação à  fala da Profª8 sobre os alunos e uso dos laptops...sugiro que o uso do laptop deveria iniciar no Ensino Fundamental I e não no EF 
II com o básico, para se acostumarem e depois no EFII avançaríamos. Para EF I ainda é novidade....para EFII não é mais novidade. Todos tem em casa. 
Vejam a pesquisa da professora da SEE (citando a  Lucila Pesce. ) fez pesquisa com os alunos da escola e eles falaram de sua vivencia em casa, na casa 
do amigo e na lan house. Eles tem muito acesso. Dessa forma, no EF II vou para o uso efetivo em continuidade.... Para usar uma dissertação se ele já 
sabe o kword para o professor vai ser mais fácil travalhar... 
Profª4: gostei da fala da Profª11...ela falava de uma apostila simplificada...ficavam em equipes...um tirava a dúvida do outro...trabalhar em grupo...foi 
gostoso trabalhar em conjunto de forma simplificada 
Profª11: ela fala da formação na prática passo-a- passo da ferramenta 
Profª4: gostei de trabalhar em conjunto, de forma simplificada...mexe aqui, vai ali,...foi muito bom o trabalho, gostei, trabalho simples e em equipe.  Na 
formação prática tem mais colaboração, quando um não sabe recebe ajuda. Interessante isso: trabalhar sempre em equipe e o planejamento e 
interdisciplinaridade também com disciplinas diferentes. 
Profª8: poderíamos prestar atenção no tempo do curso de formação. Foi muito apertado, por causa das outras obrigações que tínhamos. Foi com 
correria, de domingo, à noite, pegava um tempo além... O HTPC era pouco para trabalhar,  pois havia muita leitura...O tempo poderia ser mais 
observado. 
77..  SSíínntteessee  ddaass  iinncciiddêênncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  nnaass  ccaatteeggoorriiaass  ee  nnooss  tteemmaass  eemmeerrggeenntteess  eemm  ccaaddaa  qquueessttããoo  aannaalliissaaddaa,,  bbeemm  ccoommoo  tteecceerr  ccoonnssiiddeerraaççõõeess   

eemm  uumm  tteexxttoo  aannaallííttiiccoo  sseegguunnddoo  oo  oollhhaarr  ddooss  ppeessqquuiissaaddoorreess  rreessppoonnssáávveeiiss  ppeellaa  ccoolleettaa  ddee  ddaaddooss..  
A técnica do grupo focal trouxe elementos importantes para compreendermos o contexto onde o professor está inserido, tendo em vista o entendimento 
do conjunto de circunstâncias relevantes para a construção do conhecimento na formação PROUCA. Além disso, ela revelou aspectos significativos em 
diferentes pontos da formação.  
Com relação à prática pedagógica percebemos que os professores não demonstraram um entendimento mais efetivo da proposta de formação. 
Confirmaram com suas falas que não entenderam a intenção da proposta de formação, o que motivou desinteresse e descompasso entre a ação virtual e a 
presencial no início do processo. Reclamaram que a formação não propiciou manuseio nem aplicação pedagógica dos softwares e aplicativos do laptop. 
Também fizeram críticas severas ao gerenciamento dos espaços e tempos destinados à formação no ambiente virtual e presencial. Tais críticas se 
estenderam ao sistema estadual de educação que não propiciam condições concretas para o desenvolvimento profissional docente.  Esses fatores 
assinalados concorreram conjuntamente para prejudicar a formação, inviabilizando um melhor aproveitamento dos módulos virtuais combinados com o 
fazer docente. 
Entretanto, se por um lado o início do processo foi atribulado e sem lógica para o professor, de outro, a formação trouxe outras respostas para equipe de 
formação. Ela incomodou, cutucou e instigou o professor a sair da zona de conforto e abraçar novos desafios.  Embora as ações  com o laptop tenham 
sido esporádicas, elas acenaram para um novo quadro que foi se conformando com a chegada dos equipamentos. Diante das expectativas dos alunos e 
da comunidade, o professor percebeu que naquela trajetória não cabia retrocesso. Foi essa percepção que mudou a direção e o sentido da ação 
pedagógica na Mostra Cultural.  
O evento marca publicamente a primeira experiência que cria um vínculo com a tecnologia. Trata-se de um passo significativo já que redesenha um 
evento tradicional com novas possibilidades pedagógicas. O compromisso assumido tanto implica os novos desafios a vencer, como pleiteia novos 
conhecimentos com o laptop. O saldo, por conseguinte é positivo! Concluímos, portanto, que a implantação do módulo de sustentação à formação vem 
em hora certa e é acertada. As demandas dos professores se modificaram e estabeleceram novas lógicas para a equipe de formado res e pesquisadores. 
Novos estudos de contexto e currículo são debatidos pelas equipes de formação tendo em vista o aprimoramento do processo, a c riação de condições 
adequadas, o atendimento sensível aos interesses docentes no âmbito da unidade escolar  e a  valorização do conhecimento e reflexão dos formadores 
que também estão em formação. 

 

IInnddiiccaaddoorreess::  
DDiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass  

11..  Na prática pedagógica para: 
a) Entendimento mais efetivo da proposta (falta de percepção da intenção da proposta de formação) 
b) Manuseio e aplicação pedagógica dos softwares e aplicativos do laptop (aqueles que não foram mencionados, nem trabalhados na formação)  
c) Gerenciar espaços, tempos, e harmonizar conteúdo com recursos tecnológicos. 

22..  No planejamento para:  
a) Implementar um projeto consistente com a tecnologia na escola.  

33..  Na coerência para:  
a) Administrar com tranquilidade as informações advindas da formação que vão formando com as ações desenvolvidas. 
b) Refletir sobre a ação desenvolvida.  

44..  Nos módulos da formação virtual e-Proinfo para: 
a) Compatibilizar tempo de formação com o tempo profissional e familiar 

55..  Na gestão da escola para: 
a) Conciliar as atribuições docentes com as demais coisas do dia-a-dia escolar. 
b) Gerenciar tempos e espaços em função da formação em andamento. 
c) Envidar esforços junto ao processo de formação tendo em vista a elevação dos níveis de competência profissional docente.  
d) Reivindicar junto a Secretaria Estadual as demandas pertinentes ao bom andamento da formação.  
e) Harmonizar a esfera pedagógica com a administrativa, priorizando o aprendizado do aluno. 

66..  Na formação como um todo para: 
a) Priorizar a prática pedagógica com exemplos práticos de ação na sala de aula. 
b) Engajar e sensibilizar os docentes na mudança pretendida. 
c) Promover a inclusão situando os diferentes participantes no seu contexto, contrapondo situações adversas com argumentos e exemplos. 

77..  Nos formadores e na estagiário para: 
a) Responder satisfatoriamente às demandas da formação e ter flexibilidade para atender o anseio geral do grupo quando a reivind icação for 

pertinente com a proposta.  
b) Para os professores, os formadores  estavam despreparados para auxiliarem em todos os programas contidos no laptop ( “tartaru ga”). Nem a 

prática da estagiária não  ajudou para utilização  dos softwares que  estão na máquina alegam. Além disso, não convenceram porque durante a 
formação os formadores não utilizam o laptop, vinham com máquinas mais potentes. Solicitam que os formadores se façam iguais, se coloquem 
no lugar dos professores e usem a “coisinha” para sentir as dificuldades que ela impõe. Têm sobretudo que ver o que tem lá dentro da "coisinha". 
Ora! Os professores percebem que estão com um equipamento mais difícil de ser usado, em função de suas limitações.  

88..  Conclusão avaliativa dos professores 
O fechamento dos módulos ocorreu sem uma avaliação formativa, que propicia o avanço do aluno em todos os sentidos. A formação não foi 
suficiente para uso efetivo tanto dos professores como dos alunos. Esperava-se muito mais dela e isso trouxe decepções principalmente nos alunos e 
muita cobrança. Ela não foi suficiente para que o professor se sentisse à vontade para trabalhar  com o aluno, pois sentem falta de apropriação das  
ferramentas para sanar as dúvidas do  aluno. Alegam que não houve avaliação prévia do conhecimento dos professores anterior à formação. 
Justificam também que houve falta de avaliação para diagnosticar o que foi apreendido em cada módulo e alegam que não sabem o  que foi 
trabalhado no módulo. Além disso, as outras coisas acontecendo na escola com  prazo de entrega tornaram incompatível o entendimento adequado 
dos módulos , acompanhado de revisão do conteúdo, discussão da ideia, estudo e ação. Assim, a prática efetiva de uso dos laptops não se 
consolidou como ensejava os primeiros momentos por diversos fatores, entre eles os problemas da Internet, da rede elétrica e do pouco 
conhecimento do laptop. Dessa forma, falta coragem para usar o laptop na sala de aula e apostar na cooperação dos alunos. Houve também a falta 
de esclarecimento de como a escola foi escolhida para o projeto, levando a impressão de  coisa imposta.  Reclamam também a falta do HTPC para 
as discussões para além do laptop e de outro caráter. 
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99..  No sistema 
A baixa velocidade  de conexão desanima o uso da Internet no trabalho pedagógico pois ela faz com que só alguns consigam acessar, enquanto 
outros não.  Somado a isso existe a lentidão do laptop para corresponder aos comandos solicitados, há o emaranhado da  fiação no chão, os  
problemas da rede elétrica, o sistema operacional Linux diferente e às vezes com programas incompatíveis com aqueles usa em casa. Também 
ocorre com frequência o travamento do laptop  para uso dos programas matemáticos. Como dificultadores tem também a tela pequena que dificulta 
tirar foto, e o teclado inadequado para mãos maiores, a resolução menor da câmera, etc.   

1100..  No suporte na escola 
Depender do coordenador para alocar os 40 laptops na sala assim como para carregar eletricamente. E igualmente para usar data-show com suporte  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: O carregamento das baterias é um grande empecilho para o uso. Não ter um projetor para exibir o 
conteúdo como referência na aula também é reclamado. São novos fatos que desestimulam o uso na sala de aula. 

1111..  No suporte on-line 
Reclamam a ausência de tutoria e fale conosco p/ os problemas surgidos  e orientação na formação.  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: O professor sente-se sozinho no processo. Começa a comparar a formação com exemplos comerciais 
de suporte imaginando que essa forma pode trazer respostas para o seu  desconforto. 

1122..  Na organização como um todo 
Alegam falta de nitidez na estrutura de apoio assim como na diluição da estrutura no decorrer do projeto. 
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: O professor sente-se desamparado e sozinho no ambiente escolar. O fòlego e a empolgação de início  
foi sendo substituída pelo desânimo quando eles se vê diante de tantas novas incumbências que o trabalho com a tecnologia exige. Não percebe que 
as dificuldades iniciais poderão ser minimizadas pelas novas descobertas e com o trabalho colaborativo dos alunos. 

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  nnaa  ffoorrmmaa  ddee  eennssiinnaarr  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  eedduuccaacciioonnaall::  ddeessaaffiiooss  ee  ddeessttaaqquueess  
aa))DDeessttaaqquueess  

11..  Webquest 
Alega que preparou a webquest e aplicou com os alunos  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: Tarefas simples já mostram que o ensino e a aprendizagem podem encontrar novos caminhos com o 
laptop educacional 

22..  Exploração do equipamento 
AAlleeggaamm  qquuee  oo  uussoo  ffooii  aa  ttííttuulloo  ddee  ccuurriioossiiddaaddee    ““[[......]]NNããoo  ffooii  uumm  uussoo  eeffeettiivvoo  ppaarraa  ttrraabbaallhhoo””  ddiizz  aa  pprrooffeessssoorraa  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: Lançar-se na exploração junto com o aluno foi um passo importante e consistente para o processo de 
formação. 

33..  No projeto “Vivendo a Leitura”  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: O projeto com todas a dificuldades apontadas reuniu Pais, Alunos e Comunidade Escolar em torno da  
proposta do Projeto PROUCA. Trabalhos modestos foram apresentados. Houve falta de uma coordenação e organização maior no decorrer do 
evento, mas considerando que esta foi a primeira experiência, temos uma avaliação positiva da Mostra Cultural. Criar um vínculo com a tecnologia, 
é o desafio do projeto que já era desenvolvido na escola. O empenho com a proposta já leva professores a pensar a proposta co m novos moldes 
durante o decorrer de 2012, denotando uma responsabilidade com a melhoria do projeto e com a pertinência da tecnologia na proposta. 

44..  Aula pronta da Internet 
( estagiária, ela que me arrumou uma aula na Internet, que veio assim, passo-a-passo!) ... Eu reproduzi em casa “né”, coloquei umas palavras que os 
alunos entenderiam e entreguei a apostila na mão deles e falei: “tó”[2], se vira! Porque eu mesma, não sabia!  [enfatiza “não sabia”, falando 
pausadamente] E aí surgiram todos os problemas! ... Todos, “né”!..  
Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: A professora ainda aposta numa tarefa pronta. Mas a imitação já é o começo para a criação de novas 
habilidades e competências. 

bb))  DDeessaaffiiooss  àà  vveenncceerr  
11..  Saber usar os softwares e programas que são oferecidos no equipamento com segurança. 
22..  Ensaiar o programa de webcam e fotos para encaminhar o uso em sala de aula com alunos 
33..  Convencer o aluno a usar a tala pequena e encontrar uma solução conjunta professor-aluno 
44..  Controlar muitos alunos que ao mesmo tempo querem acessar o MSN1, no ORKUT2, no FACEBOOK3, encontrando um equilíbrio  para a nova 

dinâmica que se estabelece  quando as TIC são inseridas no contexto didático 
55..  Estabelecer um cronograma de uso (Ter que marcar o horário, e levar as turmas dependendo do coordenador) 
66..  Vencer a insegurança e tomar a iniciativa de usar o equipamento mesmo não tendo pleno domínio dele, percebendo que o aluno pode ser seu 

parceiro na empreitada na busca de soluções e auxílio.  
77..  Mudar a postura e inverter o papel, compartilhando e aprendendo com o aluno as manobras no sistema operacional (“Muitas coisas eu 

descobri com o aluno, que foi ainda muito mais interessante. “Professora como é que faz para mudar a fonte?”  são ala das professoras no 
Grupo Focal!) 

88..   Se adaptar ao teclado  e tela pequena, assim como à baixa resolução da câmera: embora  talvez o rendimento na elaboração de trabalhos 
seja prejudicado em função dessas limitações. 

99..  Explorar livremente o equipamento previamente a qualquer exibição pública. 
1100..  Conhecer o sistema operacional Linux mais profundamente para usá-lo como apoio 
1111..  Saber utilizar os periféricos como o projetor na exibição de trabalhos  

Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: Os desafios a vencer são muitos. Portanto a formação deve ser permanente e contínua. As demandas 
se modificam e o processo de formação tem que ser sensível às demandas da educação, assim como aprimorar o processo, criando condições 
adequadas, valorizando o conhecimento e proporcionando reflexão tendo em vista a qualidade profissional docente requerida para o avanço 
do nosso país.  

c) CCoonnttrriibbuuiiççõõeess    nnaa  ffoorrmmaa  ddee  eennssiinnaarr  ccoomm  oo  uussoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddoo  llaappttoopp  eedduuccaacciioonnaall..  OO  uussoo  ddoo  llaappttoopp  nnaass  pprrááttiiccaass  ppeeddaaggóóggiiccaass  ccoomm  ooss  aalluunnooss  
ffoorraa  ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  oouu  ddaa  eessccoollaa..  CCoommoo  iissssoo  ooccoorrrreeuu??  

TTeevvee  ooppoorrttuunniiddaaddee  ddee  uussaarr  oo  llaappttoopp  ccoomm  sseeuuss  aalluunnooss  ffoorraa  ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  oouu  ddaa  eessccoollaa??  
11..  No projeto “Vivendo a Leitura” . Só no projeto. 
22..  AA  ppeerrcceeppççããoo  ssoobbrree  oo  aalluunnoo  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  uussoo  ddoo  llaappttoopp  nnaa  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  

aa))  Curiosidade  
bb))  Decepção: Pelas dificuldades já apontadas acima e pelo uso muito restrito  
cc))  Realidade: Alguns alunos sabiam que o sistema operacional era diferente, das limitações do equipamento, mas manifestaram gosto pelo uso 

nas aulas para as práticas pedagógicas desenvolvidas pela profª Profª8, principalmente na 6ªA 
3. RReeccoommeennddaaççõõeess  ppaarraa  mmeellhhoorriiaa  ddoo  ccuurrssoo  ee  ddaass  pprrááttiiccaass  ccoomm  oo  uussoo  ddoo  llaappttoopp..  SSuuggeessttõõeess  ddee  mmuuddaannççaass  ppaarraa  oo  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo?? 

aa))  Tutorial mais detalhado com passo-a-passo 

                                                   
1   MSN – site da Internet voltado para conversação on-line. Por meio de um programa da mensagens instantâneas qu o site fornece a experiência 

inovadora em comunicação on line.. MSN (derivado de The Microsoft Network) é um portal e uma rede de serviços oferecidos pela empresa 
Microsoft em suas estratégias envolvendo tecnologias de Internet. Dentre eles, o MSN Messenger é um programa da mensagens instantâneas que 
nasceu a 22 de Julho de 1999, anunciando-se como um serviço que permitia falar com uma pessoa através de conversas instantâneas pela 
Internet.Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger. Acesso em 10.12.2011. 

2  Orkut – site da Internet com característica de rede social,  criada com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter 
relacionamentos. 

3   Facebook – site da Internet que forma uma rede social on-line composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, 
que  partilham valores e objetivos comuns, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Fonte disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook e http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social. Acesso em 10 dez 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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bb))  Começar o curso para PEB I visto que no Fundamental I, de 1ª a 4ª e assim eles (os alunos) já estariam acostumados com o laptop Ensino 
Fundamental II iríamos e aí dá para ir para outros trabalhos. 

cc))  A formação deve atentar mais para a questão do tempo: “o tempo ficava muito apertado[...]  as obrigações outras que a gente tinha ficava 
mito apertado. Então, as correrias de domingo, à noite, pegava um tempo assim, além”  

Comentário Pesquisadora Sueli Mainine: O tempo de formação foi insuficiente em todos os sentidos: 
 para dar conta de todo o conteúdo previsto no ambiente virtual; 
 para dar tempo para a execução das tarefas; 
 para dar conta da reflexão na ação necessária ao processo de formação; e  
 para dar conta do professor ficar mais seguro. 

44..  OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  ccoomm  oo  sseeuu  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  dduurraannttee  ee  aappóóss  aa  ffoorrmmaaççããoo??  
11..  Despertou para a volta aos estudos: “educação de qualidade” 
22..  Ampliação do uso da TIC na escola não tem volta: “a tendência com certeza, é ampliar”  

 

     *  *  * 

APÊNDICE 2 
GGrruuppoo  FFooccaall  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  PPeessqquuiissaa  ““ddaa  CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  O currículo do século XXI”  

Aplicado pela Formadora do Projeto UCA na Escola CEM Profª Neyde Tonanni Marão, Votuporanga - SP 
Transcrição: Pesquisadora Sueli Mainine   

Organização dos dados coletados  

11..  AAssppeeccttooss  ffaacciilliittaaddoorreess  àà  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  
O encontro se revelou promissor pela empatia que logo se estabeleceu entre a formadora, o grupo de professores, gestores, funcionários e 
alunos. Outro aspecto facilitador foi o diálogo franco e aberto entre as partes, pautado pela intenção transparente no quefazer da 
pesquisa. Assim, a equipe escolar reconheceu tanto o comportamento profissional na condução do trabalho, como o procedimento ético 
adotado na condução do grupo focal. Tais aspectos facilitaram a atmosfera de dependência recíproca que foi se constituindo sem trazer 
prejuízo às partes, que primaram pela autenticidade nas falas e pelo respeito mútuo entre formadora e cursistas. 

22..  DDiiffiiccuullddaaddeess  eennccoonnttrraaddaass  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaa  
Inicialmente, no grupo da tarde, a falta de entendimento da professora de Educação Física e a resistência dos professores em se 
pronunciar causou uma tensão que foi se esvanecendo no desenrolar do questionamento. Havia um clima inicial de enfrentamento à 
pesquisadora, como sinal de protesto aos moldes da formação que, segundo o grupo da tarde, foi uma medida imposta. No entanto, a 
empatia já estabelecida anteriormente e a paciência e respeito à fala dos participantes, foi gradativamente sendo percebida e  causou uma 
reversão do quadro inicial.   

33..  EEnnccaammiinnhhaammeennttooss  iinnttrroodduuttóórriiooss  aaoo  GGrruuppoo  FFooccaall  
Enquanto aguardávamos a chegada de todo os professores, contamos com a ajuda da suporte de Informática, que utilizando-se de um 
carrinho tecnológico denominado “bedel” por eles, continha computador, projetor de slides, dvd, caixas de som, etc. Também ajustamos 
o projetor de slides e o Skype1 para a qualquer momento, online, mantermos contato com a Susana em São Paulo, colaboradora do 
projeto junto à PUC-SP. Aproveitamos o ensejo para exibir aos presentes as possibilidades desse aplicativo, o Skype, que possibilita 
chamadas telefônicas, conversas, compartilhamento e envio de arquivos  pelo computador, facilitando reuniões e esclarecimentos à 
distância. Valemo-nos também do momento para falar do encontro agendado com a Secretária Municipal de Educação de Votuporanga, 
no qual levaríamos as reivindicações dos professores e dos alunos também, que foram evidenciadas nas conversas na sala de aula no dia 
anterior. Agradecemos aos presentes que se empenharam em vir fora dos seus horários de trabalho para colaborar com a pesquisa e a 
formação na escola. Em seguida, explicamos que dividiríamos então, conforme combinado no dia anterior, o tempo em duas partes: a 
primeiras duas horas seria destinada ao grupo focal, e as duas horas e meia seguintes, à oficina de vivências pedagógicas.  Como o grupo 
já havia experienciado a realização de grupo focal pela pesquisadora anterior e já conheciam a técnica de pesquisa, e como ta l fato já 
havia sido discutido também no dia anterior, durante a visita à escola na sala dos professores, prosseguimos explicando que estávamos 
alí presentes para fazermos o grupo focal, entendido como um momento em que o grupo tem voz para expressar o que sente e pode falar 
abertamente aquilo que pensa sobre um tema, que no caso, é a própria Formação Docente UCA que está sendo realizada na escola, para 
uso da tecnologia móvel com os laptops educacionais. Assim os professores, gestores e funcionários da sala de informática deveriam nos 
expor as dificuldades e avanços na formação, e também, os sentimentos e problemas vivenciados no processo. Concomitantemente, 
começamos a projetar na parede a explicação dessa técnica de pesquisa por meio de um “power point2” que havíamos preparado 
anteriormente à reunião. Solicitamos mais uma vez que todos fossem expontâneos, ficassem à vontade e livres para participar ou não, e 
pedimos  que se pronunciassem na ordem que quisessem, quando as questões fossem lançadas e projetadas uma a uma. Pedimos também 
que se identificassem quando iniciassem as suas falas para facilitar o processo de transcrição das vozes. Explicamos que eles não 
receberiam nenhuma interferência de nossa parte de pesquisadora, portanto, seríamos somente ouvidos durante aquela aplicação.   
Falamos que o papel do pesquisador era só de mediador  e que o tempo de participação de cada participante, em resposta às perguntas, 
era de cerca de um minuto. E, que para tanto, deveria dar respostas suscintas ao questinamento, trazendo a ideia principal do que queriam 
dizer com relação ao projeto e à formação 2012, relativas principalmente às dificuldades e avanços, que acontecem  no dia-a-dia dentro 
da escola. Entregamos  a Lista de Presença aos participantes e esclarecemos também que estavam sendo distribuidos Termos de 
Consentimento à todos os presentes, porque as informações alí colhidas seriam utilizadas por nós pesquisadores e professores das 
respectivas pesquisas do CNPQ, os quais necessitavam da permissão escrita de autorização para a validade da devida transcrição das 
informações que seriam colhidas.  Igualmente,  pedimos autorização para proceder a gravação das falas. Deixamos na presença dos 
professores, aos cuidados da coordenadora, um pen-drive e dois exemplares de CD-Room, com os arquivos da oficina planejada para 
aquele dia, jogos multimídias e arquivos executáveis para a instalação programas, para compartilhamento e repasse desse  material aos 
professores. Com o aval de todos, prosseguimos agradecendo novamente a receptividade do conjunto da  escola e apresentamos em 
seguida,  o primeiro e o segundo slides projetados, com as devidas explicações já mencionadas, conforme segue. 
 
 
 

_*_*_*_Todas as falas foram mantidas na íntegra, sem correção de ortografia ou gramática _*_*_*_ 
 
 

                                                   
1 Skype – Aplicativo que permite chamadas telefônicas, conversas, compartilhamento e envio de arquivos  pelo computador. 
2 PowerPoint – Apresentação de slides por meio do Microsoft Office PowerPoint, que compõe o pacote Office da Microsoft. 
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Figura 1 – Slides apresentados por ocasião do grupo focal realizado na CEM “Neyde Tonnani Marão” – Votuporanga 
 

1. OOrrggaanniizzaaççããoo  ddooss  ddaaddooss   

                    
FFiigguurraa  22  --    pprroojjeettoorr  ddee  sslliiddeess  nnaa  ssaallaa  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  ccaarrrriinnhhoo  ““BBeeddeell””  

  

  

                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  FFiigguurraa  33--    DDiissppoossiiççããoo  ddooss  PPaarrttiicciippaanntteess  ddoo  GGrruuppoo  FFooccaall  ((  mmaannhhãã  ))                              FFiigguurraa  44--  BBeeddeell  --  carrinho tecnológico usado em Votuporanga – SP 

  

LLeeggeennddaa  UUttiilliizzaaddaa::  
(fala incompreensível) = (...)  [impressão formada na observação] = [        ] 
(o aumento acentuado no tom de voz foi assinalado com negrito): xxxxxxxxx 
(pausa na fala) = ... (local não divulgado) = *-*-*   (Risos) = [rsrsrsr] 
(Conversas paralelas tumultuando ou ruídos no ambiente) = [*@¨)#@*] 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário de um ou mais professores, não identificados ) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  eexxpplliiccaaççããoo  ddoo  sslliiddee                                PPrrooffªª     oouu  PPrrooff..  ccuujjoo  nnoommee  nnããoo  ffooii  ddiivvuullggaaddoo  ==  [[**--**]]  
[[PPrrooffªª  ::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))                            [[PPrrooffªª  ##########::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))                       [[PPrrooffªª  ##########::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (professor não se pronunciou) 
 
 

Slide 1 Slide 2 



292 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

11..  QQuueessttããoo::  

                                                          
                                                          

  
  

PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  eexxpplliiccaaççããoo  ddoo  sslliiddee::  VVooccêêss  ttiivveerraamm  eessssaa  pprriimmeeiirraa  ffoorrmmaaççããoo  ee  ggoossttaarriiaa  qquuee  vvooccêêss  aaccoommppaannhhaasssseemm  aa  
pprroojjeeççããoo  ddoo  sslliiddee..  NNoo  pprriimmeeiirroo  mmoommeennttoo,,  vvooccêêss  ttiivveerraamm  oo  ccoonnttaattoo  ccoomm  eessssaa  iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ddoo  LLiinnuuxx  ppaarraa  qquueemm  ffaazz  oo  pprroojjeettoo..QQuueemm  eessttáá  eennttrraannddoo  
aaggoorraa ,,  ttaammbbéémm  eessttáá  ffaazzeennddoo  mmaaiiss  eeffeettiivvaammeennttee..QQuueemm  jjáá  ffeezz  oo  pprroojjeettoo  ddeessddee  22001100,,  qquuee  ffooii  rreettoommaaddoo  eemm  22001111,,  ccoonnhheecceeuu  iissssoo,,  nnããoo  éé??  EEnnttããoo,,  ttooddooss   
vvooccêêss  jjáá  ppaassssaarraamm  ppoorr  eessssaa  eettaappaa  ddee  aapprroopprriiaaççããoo  tteeccnnoollóóggiiccaa..  EEnnttããoo,,  qquueerroo  qquuee  ccaaddaa  uumm  ddee  vvooccêêss,,  eemm  uumm  mmiinnuuttoo  ffaallee,,  oo  mmaaiiss  bbrreevvee  ppoossssíívveell  qquuee  
ppuuddeerr  ee  eexxpprreessssaannddoo  rreeaallmmeennttee  oo  qquuee  sseennttee  ee  eexxpplliiccoo  ccoommoo  eessssaa  iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ccoomm  eessssee  ffoorrmmaattoo  ddee  tteemmááttiiccaass  11,,  22,,  33,,......  aass  gguuiiaass  ee  ooss  ttuuttoorriiaaiiss  qquuee  
tteemm  lláá  nnoo  ssiittee  ddoo  ee--pprrooiinnffoo,,  ccoommoo  eessssaa  iinntteerrffaaccee  ggrrááffiiccaa  ffooii  ssee  oorrggaanniizzaannddoo  nnaa  ssuuaa  mmeennttee,,  ppoorrqquuee  nnoo  ccoommeeççoo,,  nnoo  pprriimmeeiirroo  mmoommeennttoo,,  eeuu  aacchhoo  aassssiimm  
qquuee  ddeevvee  tteerr  ssiiddoo  ddiiffíícciill   vvooccêêss  ddeetteeccttaarreemm  ccoommoo  éé  qquuee  eerraa   eessssee  ccuurrssoo  vviirrttuuaall..  EEnnttããoo  ccoommoo  éé  qquuee  vvooccêêss  ppeerrcceebbeerraamm  ee  ccoommoo  éé   qquuee  iissssoo  ffooii  ssee  
oorrggaanniizzaannddoo  nnaa  ssuuaa  mmeennttee,,  ssee  nnoo  ccoommeeççoo  vvooccêê  ssee  ppeerrddiiaa  ee  nnããoo  ssaabbiiaa  oonnddee  ttiinnhhaa  qquuee  iirr  ee  aaggoorraa,,  ccoommoo  éé  qquuee  vvooccêê  ssee  sseennttee..  SSee  vvooccêê  jjáá  eessttáá  
ccoonnsseegguuiinnddoo  eenntteennddeerr  aallgguummaa  ccooiissaa  ee  oo  qquuee  ffiiccoouu  nnaa   ssuuaa  mmeennttee  ggrraavvaaddoo  ee  ppaassssoouu  aa  tteerr  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  vvooccêê  ee  vvooccêê  ppaassssoouu  aa  eenntteennddeerr  ppeelloo  
ssiiggnniiffiiccaaddoo..  EE,,  ssee  ttrraannssffoorrmmoouu  nnuummaa  aaççããoo  ttrriivviiaall  ppaarraa  vvooccêê::  ddeeppooiiss  qquuee  vvooccêê  ppeeggoouu  oo  ““jjeeiittããoo””,,  jjáá  nnaavveeggaavvaa  ppoorr  eessssaa  iinntteerrffaaccee  ddoo  LLiinnuuxx  ddoo  ggoovveerrnnoo  
ffeeddeerraall,,  ee  ssee  iissssoo  ppaassssoouu  aa  sseerr  aauuttoommááttiiccoo  ppaarraa  vvooccêêss,,  nneemm  tteemm  qquuee  ppeennssaarr  mmaaiiss..  EEnnttããoo  eeuu  qquueerriiaa  qquuee  vvooccêêss,,  qquuee  ccaaddaa  uumm  ddee  vvooccêêss  ffaallaassssee..  QQuueemm  
ppooddeerriiaa  ffaallaarr  pprriimmeeiirroo?? 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..  No começo foi meio complicado essa parte de entrar, conhecer, ir nas temáticas, assim. O modelo 
dele é interativo. Se você já vai entrando, já vai lendo e tendo as explicações. Então eu achei assim de fundamental importância eu conhecer todas 
as temáticas porque eu não conhecia esse novo sistema, para mim era uma coisa nova, No entanto, no início eu falei assim, nossa, eu não quero. Eu 
prefiro o outro! O outro sistema do que esse...Eu acho assim, é de fundamental importância você conhecer isso porque a progra mação do laptop é 
essa! Se você não tiver esse primeiro contato, esse primeiro conhecimento, o projeto não flui. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  OOKK..  QQuueemm  mmaaiiss  ppooddeerriiaa  eessttaarr  ffaallaannddoo......    
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..  Assim que começou o projeto a dificuldade maior,  foi em relacionar os nomes né! Relacioná -los 
com o Windows, [*@¨)#@*] e depois vai fazendo essa associação Windows. Ah! Isso na interface já é outra janela, é outro nome. A maior 
dificuldade foi isso... Essa né? Mas assim, como já vai fazer dois anos que a gente vem trabalhando com isso, começou a facilitar. Mas ainda tem 
que parar, pensar para a gente fazer. Não é uma coisa automática ainda não!   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  EEnnttããoo  nnããoo  ssee  ttrraannssffoorrmmoouu  nnuummaa  ccooiissaa  aauuttoommááttiiccaa  aaiinnddaa  nnããoo......  QQuueemm  éé  oo  pprróóxxiimmoo??   
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..Eu gostaria de falar assim: apesar de eu ter curso de hardware, conhecer o Linux, eu tive muita 
dificuldade, não no portal que ensina  (...) um computador normal, mas no laptop para conseguir entender os programas que poderia ser trabalhado 
com o aluno. Eu tive muita dificuldade apesar de ter um conhecimento. Eu achei ele muito complexo, difícil, não é tão facilitador assim. Achei 
complexo demais, principalmente, ainda mais quando é passado para os professores que não teve esse tipo de formação para trabalhar com o Linux. 
Teria que ter um orientador para vir trabalhar com eles o Linux. Aí sim, ele estaria preparado para trabalhar com os laptops na sala de aula. Então o 
professor, aos poucos ele teria que ir aprendendo sozinho. Inclusive nos temos uma professora, a Prof, que é das professoras que faz parte do 
projeto e o marido dela trabalha com informática, e ele deu suporte para ela, para que ela passasse para nós. Tanto, que as meninas também ele deu 
essas orientações, para estar conseguindo trabalhar na sala de aula, porque, senão, até hoje a gente estaria meio parado.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  QQuueemm  mmaaiiss  ppooddeerriiaa  ffaallaarr??   
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..Eu vou complementar o que a [Profª 3m] falou.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  QQuuaall  éé  oo  sseeuu  nnoommee??  
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]........  Eu sou iniciante. (...) Eu comecei em abril. Comecei o curso e a trabalhar com os alunos. E assim: 
eu estou sofrendo muito, porque eu carrego o meu computadorzinho na bolsa e sempre que eu tenho tempo eu abro ele. Vou descobrindo. A Prof. 
[*.*] me ajuda muito, né Prof. [*.*]? Ela sempre me socorre! Porque é muito complicado.Eu não conseguia achar o editor de texto. .. [professora 
gesticula intensamente a mão e balança a cabeça]. Aí agora que eu estou pesquisando para eu achar um joguinho que dava certo, que eles gostam. 
Então primeiro eu tenho que estudar em casa, correr lá ... (...), para eu poder preparar como eu vou trabalhar com eles, porque na realidade eu estou 
aprendendo junto com eles. Como eu estou no início do curso, sou iniciante agora, então tá sofrido! Tá sofrido! Eles adoram! Batida na porta 
....Mas a gente como professora, eu como professora estou apanhando. Para chegar lá, dar uma aula boa para eles gostarem, aqui na escola, (...) 
quando eu tenho um tempinho eu tenho que pegar o computador, tenho que saber como funciona, eu tenho que saber para passar para eles. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  OOKK..  OObbrriiggaaddaa  pprrooffeessssoorraa!!  QQuueemm  éé  oo  pprróóxxiimmoo??   
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..Eu praticamente estou zerada. Porque: faz pouco tempo que eu estou aqui. Com a reforma da escola, 
e todas as reuniões e tudo, eu tenho assim muito pouco tempo para me dedicar. Então eu 
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estou as minhas atividades com o auxílio das meninas e eu estou achando difícil. Mas eu não posso falar para você que eu me aprofundei em nada 
porque eu não me aprofundei. Porque eu não estou tendo tempo para isso.Agora você está na minha escola e está ajeitadinha, mas estava um caos. E 
tudo o que acontece na escola, chega um saco de cimento, chega um prego, tudo, chamam a diretora. Então, eu não consegui participar nem de 
HTPC. Porque eu estou aqui, mas já tem alguém me chamando, entendeu? [ a coordenadora gesticula com a cabeça, num gesto de confirmação da 
fala da diretora] Mas eu espero que, agora que está tudo se normalizando, que eu comece firme. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  OOKK..  OObbrriiggaaddaa  pprrooffeessssoorraa!!  QQuueemm  éé  oo  pprróóxxiimmoo??   
[[PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..Eu trabalho (...)com serviço educacional especializado. Eu estou mais ou menos “no mesmo pé” 1 da 
professora 6. Eu por fatores externos, por final de pós graduação e tudo o mais, eu não consegui dar andamento no curso. Então ainda não tenho 
muito conhecimento do que ensina (...)  com o laptop. Mas, como eu vejo os trabalhos das meninas e tudo o mais, e por o meu trabalho ser 
diferenciado na sala de  (...), o que eu percebo é assim, nos temos aqui o caso do (...)  que é um  aluno cadeirante2, a gente tem a (...) que é (...), e 
essas crianças precisariam assim, que esse computadorzinho fosse um pouquinho maior para eles, que tivesse assim uma certa adaptação. Porquê 
ele ainda não está preparado para essas crianças com necessidades especiais; então, eu percebo assim, para as crianças, precisaria de uma certa 
adaptação no material em si, no material físico, no computador para que eles pudessem ter melhor acesso e acontecer realmente a inclusão. 
[[PPrrooffªª  77::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu preciso de ajuda em tudo (...) e esperar as professoras que mexem nas atividades e os alunos também em sala de 
aula (...) que eu estou com o segundo ano e eu fico assim, e ... tem tanta atividade e conteúdo para dar que as vezes eu me perco. Então eu me perco, 
eu não sei se eu dou com o laptop, se eu não dou, se eu dou... (...). Então eu fico assim mais no segundo plano né, ... nas atividades com o laptop. 
Eu dou assim quando eu tenho chance de dar porque eu tenho que alfabetizar, (...) eu tenho que alfabetizar, eu tenho muitos conteúdos, eu tenho 
que dar a minha apostila, então eu fico assim um pouco devendo nessa parte. Mas está interessante, mas eu sou totalmente iniciante ... (...) ainda, e 
tem  ... (...) dois anos. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  OOKK..  VVooccêê  qquueerr  ddaarr  uumm  ddeeppooiimmeennttoo  ccoommoo  pprrooffeessssoorraa  ssuuppoorrttee  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  [[**--**]]??[coordenadora gesticula com a 
mão, fazendo sinal de positivo pelo convite feito]. EEnnttããoo  cchheeggaa  uumm  ppoouuqquuiinnhhoo  mmaaiiss  pprróóxxiimmoo  ppaarraa  aa  ggrraavvaaççããoo..  FFiiccaa  aaqquuii  nnaa  rrooddaa  ssee  vvooccêê  ppuuddeerr,,  ppaarraa   
ccaappttaarr  bbeemm  aa  vvoozz..  [*@¨)#@*][*@¨)#@*]DDeeiixxaa  eeuu  ssóó  eexxpplliiccaarr  uummaa  ccooiissaa  ppaarraa  vvooccêêss,,  ffaallaarr  uummaa  ccooiissaa  ppaarraa  vvooccêêss::  [*@¨)#@*]eeuu  nnããoo  ppoossssoo  iinntteerrffeerriirr  
eemm  nnaaddaa,,  nnããoo  ppoossssoo  ffaallaarr  nnaaddaa  [*@¨)#@*] PPoorrqquuee  qquuaannddoo  eeuu  eessttaavvaa  nnaa  ssaallaa  ccoomm  vvooccêêss  ccoomm  ooss  aalluunnooss,,  eeuu  ffaallaavvaa,, eu ccoommeennttaavvaa,,  aaggoorraa  eeuu  ssóó  
[*@¨)#@*].EEuu  nnããoo  ppoossssoo  iinntteerrffeerriirr  eemm  nnaaddaa  ppoorrqquuee  iissssoo  éé  uummaa  ppeessqquuiissaa  [*@¨)#@*].EEuu  nnããoo  ppoossssoo  ddaarr  qquuaallqquueerr  ttiippoo  ddee  iinntteerrffeerrêênncciiaa..  VVooccêêss  eessttããoo  ssee  
ssaaiinnddoo  óóttiimmaass,,  éé  iissssoo  mmeessmmoo,,  ccaaddaa  uumm  mmaanniiffeessttaannddoo  rreeaallmmeennttee  oo  qquuee  sseennttee,,  nnéé!!  EEnnttããoo  eemm  rreellaaççããoo  aa  eessssaa  iinntteerrffaaccee,,  éé  aa  [[**--**]],,  qquuee  vvaaii  ffaallaarr..  
SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  mmaannhhãã  ==  Bom, eu também faço curso de técnico de informática e a gente vai estudar o Linux ... (...). Ele é muito bom. 
Mas é muito difícil ... (...)alunos. Vamos dizer  assim, não é a mesma coisa. Eles não conseguem entender algumas palavras, que ... (...)por 
exemplo, para mudar a letra, o tamanho da fonte. ... (...). É muito difícil para eles e até para os professores que não conseguem identificar onde está 
a localização, para aumentar, ou para mudar de cor mesmo, dá um trabalho muito grande, por as vírgulas, os acentos, são coisas assim, pequenas 
coisas, mas  para eles são muito difíceis. Para eles, em sala de aula, em dificuldade de encontrar alguma coisinha, ou mesmo aplicativos, tem muitos 
probleminhas legais, mas que estão escondidas mesmo e até achar, eles ficam perdidos! Sempre fazem as mesmas coisas, porque não tem como, 
eles não conseguem encontrar esses aplicativos, que são muito interessantes. Mas, assim o conteúdo ele é excelente, mas   
a dificuldade mesmo é a localização... e trabalhar né, ... esses probleminhas, que são difíceis. Eles são meio difíceis de se localizar!  
 
 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  eexxpplliiccaaççããoo  aappóóss  eexxiibbiirr  oo  sslliiddee::  IIssssoo  éé  uumm  ccoonnvviittee  ppaarraa  qquuee  vvooccêêss  ppeennsseemm,,  eexxpprreesssseemm,,  ccoommpprrttiillhhee mm  
vveerrddaaddeeiirraammeennttee  sseeuuss  sseennttiimmeennttooss ,,  ssuuaass  ddiiffiiccuullddaaddeess  qquuee  ttiivveerraamm,,aass  ffaacciilliiddaaddeess  ee  aass  mmuuddaannççaass  qquuee  vvooccêêss  sseennttiirraamm  nnaass  ssuuaass  ccaabbeellaass,,  ccoommoo  vvooccêêss  ssee   
sseennttiirraamm  nneessssee  pprroojjeettoo..  . ... (...).Fiquem a vontade . ... (...). 
  [[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Oh! Essa sua . ... (...) Me desculpe. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  CCoommoo  éé  sseeuu  nnoommee  pprrooffeessssoorraa??  
  [[PPrrooffªª  22::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]..EEssssaa  ssuuaa  ffaallaa,,  aa  ggeennttee  aassssiimm,,  nnóóss  eessttaammooss  ffaazzeennddoo  eessssee  ccuurrssoo  hháá  ddooiiss  aannooss..  EEssssaa  ssuuaa  ffaallaa,,  mmee  ppaarreeccee  
uumm  ppoouuccoo  sseemm  ccrreeddiibbiill iiddaaddee,,  ppoorrqquuee  aattéé  aaggoorraa  nnããoo  vviimmooss  nnaaddaa  ddeessssaa  ppaarrcceerriiaa  aaccoonntteecceennddoo,,  eenntteennddeeuu??  EEnnttããoo  aa  ggeennttee  aaggoorraa  (...). Eu quero isso, eu 
quero aquilo, eu quero isso. Faz dois anos que a  [*@¨)[*@¨)#@*].gente está sem certificado desde aquela época. [*@¨)[*@¨)#@*].AA nossa 
parceria foi muito pouca. Eu vejo que vocês pedem, vocês fazem questões pela Internet que geralmene são as mesmas. No começo, nós tínhamos 
auxiliares de curso, da secretaria da  educação. Vieram professores de São Paulo umas duas ou tres vezes, depois a coisa não funcionou mais. Então 
essa é assim que eu me sinto em relação a esse curso. Nós estamos sem norte, nós não sabemos para que lado vamos para nos direcionar. Então, 
assim, eu me sinto dessa forma a respeito disso.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OOkk..  EEuu  nnããoo  ppoossssoo  eemmiittiirr  qquuaallqquueerr  ooppiinniiããoo..  EEuu  ssóó  ppoossssoo  ggrraavvaarr,,  eessttáá  bboomm??  EEnnttããoo  aa  pprriimmeeiirraa  ppeerrgguunnttaa ,,  qquueemm  qquuiisseerr  
rreessppoonnddeerr,,  nnããoo  éé  oobbrriiggaaddoo,,  éé  ssoobbrree  eessssaa  ppllaattaaffoorrmmaa,,  qquuee  vvooccêêss  vviirraamm  aaíí  ddaa  ffoorrmmaaççããoo,,  qquuee  vvooccêêss  nnaavveeggaarraamm..  FFooii  aa  ppaarrttee  pprriimmeeiirraa  ddee  aapprroopprriiaaççããoo  
tteeccnnoollóóggiiccaa,,  qquuee  éé   aaqquueellaa  ppaarrttee  qquuee  vvooccêê  mmee  ppeerrgguunnttoouu  oonntteemm  pprrooffeessssoorr!!  TTeeuu  nnoommee  mmeessmmoo?? PPrrooff    22tt!!  OO  PPrrooff    22tt  ffaalloouu  aassssiimm::  aahh!!  AAqquueellaa  ppaarrttee  éé   
eennggeessssaaddaa!!  EEssssaa  ppaarrttee  aaíí  éé  aa  ppaarrttee  lláá  ddoo  ggoovveerrnnoo  ffeeddeerraall ,,  qquuee  éé  uummaa  ppaarrttee  ppaarraa  ttooddooss  ooss  pprrooffeessssoorreess  ddoo  BBrraassiill..  TTooddoo  oo  mmuunnddoo  ppaarrttiicciippaa  ddiissssoo  aaíí  ee  éé  
iigguuaall  ppaarraa  ttooddoo  oo  mmuunnddoo..  IIssssoo  nnããoo  ddeeppeennddee  ddaa  PPUUCC..  AA  UUSSPP  ffaazz  ddoo  mmeessmmoo  jjeeiittoo,,  aa  UUnniiccaammpp  ffaazz  ddoo  mmeessmmoo  jjeeiittoo,,  aa   UUFFRRGGSS  ddoo  mmeessmmoo  jjeeiittoo,,  aa  UUFFRRJJ   
ddoo  mmeessmmoo  jjeeiittoo..  IIssssoo  éé  iigguuaall  ppaarraa  oo  BBrraassiill  ttooddiinnhhoo!!  ÉÉ  ssoobbrree  eessssaa  ppaarrttee  qquuee  nnóóss  vvaammooss  eessttaarr  ddiissccuuttiinnddoo  hhoojjee..  QQuueemm  pprreeppaarraa  iissssoo  éé  oo  ggoovveerrnnoo  ffeeddeerraall,,  
nnããoo  éé  aa  UUnniivveerrssiiddaaddee  oonnddee  eeuu  eessttoouu..  AA  ggeennttee  eennttrraa  ssiimmpplleessmmeennttee  ddeeppooiiss,,  nnaa  ppaarrttee  mmaaiiss  ddee  ssuuppoorrttee  mmeessmmoo,,  nnéé!!  EEnnttããoo,,  qquueemm  ppuuddeerr  rreessppoonnddeerr  ccoomm  
rreellaaççããoo  aa  iissssoo  nnéé!!  EEssssaass  tteemmááttiiccaass  qquuee  vvooccêêss  eennttrraarraamm::  tteemmááttiiccaa  11,,  tteemmááttiiccaa  22,,  33,,  ee  ddeeppooiiss  ttiivveerraamm  aass  gguuiiaass  ee  ttuuttoorriiaaiiss..  ÉÉ  ppaarraa  vvooccêêss  eexxpplliiccaarreemm  oo  qquuee  
aaccoonntteecceeuu  ccoomm  aa  mmeennttee  ddee  vvooccêêss,,  ssee  iissssoo  tteevvee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  vvooccêêss,,  ee  ssee  iissssoo  qquuee  nnoo  ccoommeeççoo  eerraa  uummaa  ccooiissaa  ddiiffíícciill  vvooccêê  nnaavveeggaarr  ppoorr  eessssaa  
ppllaattaaffoorrmmaa,,  nnããoo  ssaabbiiaa  ddiirreeiittoo  oonnddee  ttiinnhhaa  qquuee  iirr,,  oonnddee  ttiinnhhaa  qquuee  cclliiccaarr..  SSee  ddeeppooiiss,,  iissssoo  ffooii  ssee  ttoorrnnaannddoo  uummaa  ccooiissaa  mmaaiiss  ccoorrrriiqquueeiirraa,,  ee  vvooccêê  ccoonnsseegguuiiuu  
ppeerrcceebbeerr,,  éé  ffaazzeerr  eessssaa  ccooiissaa  mmaaiiss  aauuttoommááttiiccoo,,  sseemm  tteerr  qquuee  ssee  pprreeooccuuppaarr  ttaannttoo  eemm  nnaavveeggaarr  ppoorr  eessssaa  ppllaattaaffoorrmmaa.. ... alguem poderia falar? 
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (nenhum professor se pronunciou)   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  FFooii  uummaa  ccooiissaa  qquuee  vvooccêêss  vviivveenncciiaarraamm......  
  [[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, osprofessores se entreolharam, mas nenhum professor se pronunciou)   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  NNiinngguueemm  vvaaii  rreessppoonnddeerr  eessssaa  ppeerrgguunnttaa??  
  [[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, e ninguem se manifestou) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee::  OOKK..  EEnnttããoo,,  aa  sseegguunnddaa  ppeerrgguunnttaa  aaggoorraa,,  éé  aa  rreessppeeiittoo  ddaa  ffoorrmmaaççããoo  nnéé!!  
 

                                                   
1 No mesmo pé – em situação semelhante 
2 Cadeirante – deficiente físico que utiliza cadeira de rodas 
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22..  QQuueessttããoo::  

                        
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  VVaammooss  tteennttaarr  ffiiccaarr  nnoo  tteemmppoo,,  ssee  ccoonnsseegguuiirrmmooss  sseerr  ssuucciinnttooss  ppoorrqquuee  ssoobbrraarriiaa  oo  tteemmppoo  ppaarraa  aa  ooffiicciinnaa..  EEnnttããoo  eeuu  
ggoossttaarriiaa  qquuee  ccaaddaa  uumm  ssee  mmaanniiffeessttaassssee..  PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]??  
  [[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Até então eu não possuía blog. ... (...). Eu não tinha blog, mas, eu pesquisava, em todos os blogs já existentes. Eu já 
conhecia outros blogs, só que eu professora [[**--**]]  não tinha um blog.  Aí, ... (...). veio essa proposta de construir um blog e aí, eu comecei a postar as 
coisas no blog, não só coisas do projeto UCA, mas assim, a minha parte didática, da minha pesquisa, da pós, sai alguma coisa que eu acho 
interessante eu coloco no blog. Então lá assim, eu coloco ... (...) tem coisas lá que não é do projeto UCA. Então, e assim, as minhas amigas, então a 
me [[**--**]]  perguntou, falou assim, como você fez o primeiro projeto? Eu falei assim: Olha! Está em casa! Ah! Está no blog! Vamos entrar no blog 
que ele está lá! Eu postei lá. Aí, ontem mesmo a gente pegou, entrou no blog e viu o que a gente tinha. Então, tanto para mim, quanto para meus 
colegas, dá para ser acessível, dá para acessar em qualquer lugar o blog, e assim, através disso eu construí ... (...). outra imagem, do que era postar 
uma coisa na Internet, ... Os cuidados que a gente ter para postar alguma coisa, ...que antes eu não tinha! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrróóxxiimmoo!!  
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Em relação à formação, esse é depois de muitos grupos, que começou a  acompanhar a nossa formação, esse está 
sendo o primeiro grupo, Profª S, Prof. [*.*] e Susana, que realmente está acontecendo essa interação na nossa formação. Que a  gente posta na 
Internet, e que a gente, ... igual você falou, os debates, e a gente tem um retorno. A gente coloca e vocês embaixo colocam né: Mas, e se você fizer 
isso? Dá outros caminhos! [coordenadora balança a cabeça em sinal de aprovação, de partilhar da mesma ideia]. Agora É, esse é o primeiro grupo! 
Porque   os outros, as outras equipes de formação, não havia essa interação. Vinha tarefa, a gente fazia e não tinha resposta. Tá, então a gente, eu, tô 
falando por mim, eu sentia um curso jogado. Eu estava sentido isso, uma formação jogada. Agora esse ano não, eu tô sentido um norte, é o primeiro 
ano que eu estou tendo um norte e isso dá para perceber até pelo meu e-mail. Antigamente, nunca eu recebi um e-mail de nenhum dos outros 
formadores. Agora não! Agora eu tenho muitas, muitas, muitos e-mails. E eu percebo que não é só comigo que isso aconteceu! Porque vocês 
mandam no nome para todos, todas! [coordenadora balança a cabeça em sinal de aprovação, de partilhar da mesma ideia]. Agora a gente sabe a 
conversa de todo o mundo? Isso é ruim Não, porque a gente se localiza! Sabe, se tá bom, se não está, se a gente em que fazer, se a gente não tem! 
Isso não acontecia antes, tá! Agora, sobre o blog, eu achei assim, uma ferramenta maravilhosa, né! Porque, os meus alunos, eles acompanham e ... e 
mostram em casa o que está sendo feito na sala de aula, e os pais, eles vêem que a gente não está brincando! Que a gente está realmente 
trabalhando! E eles acompanham o nosso trabalho! E aí, eles vêem conversar na sala de aula conversar com a gente, eles já vêm inteirados, sabe do 
que eles querem falar, do que a gente está fazendo na sala, é eu achei interessante esse ponto sabe! Igual, sobre as minhas colegas, eu não sei, é, elas 
vêem e comentam também, e, isso dá um estímulo para a gente. Nossa, nosso trabalho está sendo visto e acompanhado. ... E antigamente acontecia, 
mas você não tinha certeza! Agora, você tem certeza! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OObbrriiggaaddaa  PPrrooffeessssoorraa!!  OO  pprróóxxiimmoo!!  QQuueemm  mmaaiiss  vvaaii  ffaallaarr??  
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  É, na verdade é assim! Quando eu fui pesquisar os blogs das meninas, porque até então eu não sabia nem o que estava 
acontecendo no UCA, eu não sabia nem que existia esse blog, essa é que era a verdade! Então eu comecei a pesquisar e pergunta r para um e para 
outro, é eu realmente, eu assim é, ... (...). eu também fazia pesquisa, ... (...).  nos blogs, porque a gente procura alguma coisa, mas eu não tinha muito 
interessem em ficar olhando muitos as coisas né, que o pessoal postava e tal! E das meninas, eu parei, para ver o que realmente elas estavam 
fazendo! Foi aí que eu comecei a entender o que é que estava acontecendo em sala de aula! Para mim foi ótimo porque eu não sabia o que acontecia 
com o UCA né, ... e é, ... (...), eu não tinha noção de nada! E nem que tipo de projeto elas estavam fazendo, porque eu não tinha nada registrado e 
tinha que ficar perguntando. [[**--**]]  qual é o teu projeto? [[**--**]]  qual é o teu projeto? ...  Eu não sabia quem tinha projeto e quem não tinha! Inclusive o 
dia em que eu abri o blog da professora  [[**--**]], eu vi lá e sabia falar que ela estava trabalhando o Monteiro Lobato, sem ter falado nada com ela. Eu 
vi que ela fez reescrita com as crianças sobre o Monteiro Lobato, e eu fiquei encantada com isso! E eu acho assim, é foi maravilhoso essa, como diz 
assim, é, foi um compartilhamento de pessoas que trabalham juntas e que às vezes não dá tempo da gente conversar né, sobre is so. Então, não só 
para mim como professora [[**--**]],,  mas como  também para os próprio colegas sentarem e ver. Olha lá né o que ela está fazendo na sala de aula para 
me dar ideias, para estar transformando isso em atividades até melhores às vezes do que a gente está programando para a sala de aula. Então como 
professora [[**--**]], para mim, esse blog das meninas, foi maravilhoso, porque aí, é, eu pude perceber melhor como está sendo trabalhado na sala de 
aula, já que eu vim, eu cheguei né,  e eu não sabia nem como elas trabalhavam com a sala de aula. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrróóxxiimmaa!!  
  [[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu, professora [[**--**]], eu, até  então eu não tenho contato, eu não tenho um blog ainda.  E ontem, eu fui ver o blog da 
... professora [[**--**]]. Eu fiquei apaixonada! Ela me mostrou um vídeo, ela me mostrou coisas que ela posta lá, eu vi como é interessante, coisas que 
eu passo em minha sala de aula e não tenho tempo de compartilhar com ninguém. Então, se eu tiver um blog eu vou ter como compartilhar 
[coordenadora balança a cabeça em sinal de aprovação, de partilhar da mesma ideia]. Porque assim, é muito mais fácil, [*@¨)#@*][*@¨)#@*] 
porque num momentinho que eu estou no computador, [*@¨)#@*]  se eu entrar no blog da minha amiga e ver, porque o tempo que eu tenho vago, 
às vezes não é o tempo que ela tem vago para fazer essa troca pessoalmente. [coordenadora balança a cabeça em sinal de aprovação, de partilhar da 
mesma ideia].  Então assim, ontem, porque eu sou iniciante, porque eu cheguei aqui há um ano, porque fiquei um tempo afastada por licença 
maternidade e tal, [*@¨)#@*]então ontem que eu vi essa ferramenta, que meu interessou muito. E eu quero fazer o meu só que eu preciso de 
alguém para me ensinar... [colegas levantam a mão se prontificando a ajudá-la]. [rsrsrsr]. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  JJáá  tteemm  ggeennttee  ssee  pprroonnttiiffiiccaannddoo  aa  llhhee  ddaarr  eessssaa  aajjuuddaa!! 
[[PPrrooffªª77::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu, [[**--**]],  [*@¨)#@*]. É um material de pesquisa, não posso falar eu não sei. A gente compartilha experiência e 
conhecimento. Então é muito bom isso para mim. [*@¨)#@*]. 
PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Essa é a professora que a gente[*@¨)#@*].[*@¨)#@*].... [colegas brincam pela mudança de postura da professora]. 
[rsrsrsr]. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPooxxaa  vviiddaa  pprrooffeessssoorraa  [[**--**]], ffiiqquuee  sseemmpprree  ttããoo  qquuiieettiinnhhaa,,  ddiissccrreettaa,,  nnéé  !!  
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Na verdade, a pprrooffeessssoorraa  [[**--**]], mudou muito depois que fez o blog. Eu percebi. Eu ficava para ela: professora  [[**--**]], 
cadê o blog? [*@¨)#@*].[*@¨)#@*]... Porque o blog que eu tinha que mandar para elas, cadê o blog? É, é, porque o blog que ela tinha montado 
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para postar as atividades no início do projeto, é, é, foi “haqueado”1, sei lá, não sei, foi colocado outro nome...e aí né, quando nós abrimos e vimos 
que saiu aquele palavrão e tal, eu fiquei em cima delas e tudo! E eu percebi que depois que ela abriu o blog e ela começou a trabalhar os laptops na 
sala de aula, a pprrooffeessssoorraa  [[**--**]], mudou sim! A preocupação dela agora é bem maior com o laptop! Ela se preocupa em saber para poder passar! 
PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Deixa só eu fazer um comentário: no que começo foi proposto assim, o que é um blog, criar um blog. Todo o mundo 
criou. Eu criei o meu no final de 2010. No final de 2010, né foi?. [acena a cabeça para a colega que confirma também com um sim em gesto]. E aí o 
que a aconteceu: a gente não postou nada. Porque até então a tarefa era, criar um blog. [*@¨)#@*]Foi o que todo o mundo fez. Aí o que aconteceu: 
Eu ah! Não! Já que eu criei, vou começar a postar... (...).E comecei a postar coisas assim sem que viesse outra tarefa para postar. Porque até então a 
tarefa era só criar! E a gente não tinha esse costume de postar alguma coisa em blog. A gente não tinha blog, a escola não tinha blog, hoje tem! 
Então, a gente não tinha esse hábito de falar, de fazer, olha o meu trabalho é esse! Vou mostrar para o mundo todo! Então a gente não tinha essa 
mentalidade! Ou assim, até tinha, mas não expunha! Às vezes a gente, oh! o trabalho da [[**--**]], é ótimo, vamos tirar foto! Mas ficava interno, ficava 
só para a escola! Hoje não! A gente fala: Nossa! Oh! Olha o meu blog! Oh! Eu quero criar um!. Então, é assim, você vê que dá para passar para o 
colega! E não só para cá, para o colega! Dá para passar assim, para qualquer outra escola. Então, de início, a tarefa era só criar, e não postar nada. 
Por isso que a maioria só criou! Por quê? Porque eu não tinha esse hábito e eu acho que a maioria aqui não tinha. A partir de começar a postar, e um 
vê o do outro,  ver o comentário do outro, e aí o pessoal falou: começa a postar coisa lá! [coordenadora balança a cabeça em sinal de aprovação, de 
partilhar da mesma ideia]. Começa  a postar o seu projeto, o que você fez. Aí você vai começar a ter a curiosidade, porque é tudo novo para a gente! 
Uma coisa que a gente não tem hábito de mexer. Então, a gente vai conhecendo. Mas e se eu clicar errado? Então a gente foi meio pelo acerto e 
erro. Eu, [[**--**]], ah! Eu postava, mas não deu certo postar! Mas onde eu vou lá, editar? Então foi mais uma coisa assim, uma curiosidade! E aí, ah! 
Eu preciso pesquisar uma coisa nova! Vou lá no Youtube: como criar blog? Como? E assim, foi acontecendo, mas assim, que a gente tinha esse 
hábito de postar alguma coisa, não tinha! Até, no entanto, eu até ajudei algumas amigas a criar o blog, porque assim, não fui eu, a [[**--**]] criou 
separado da pessoa. Não foi assim. Não a pessoa estava do meu lado: Oh! Está aqui! Vamos criar um novo, não deu certo esse. A senha quem vai 
colocar é você! Oh! Você entra desse jeito! Porque você tendo alguém para te orientar, você vai por aqui, por aqui e por aqui, é mais fácil! Do  que 
você ir por tentativa e erro né! É muito mais fácil a gente ter um exemplo de quem já postou, de quem já fez alguma coisa, do que ir sozinha! É 
difícil isso!  
  [[PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu vejo assim, o blog é uma ferramenta interativa e facilita muito tanto nas pesquisas como nas questões que as 
meninas colocaram, da disseminação do trabalho para todas as pessoas que querem ter acesso. Eu, no blog não tenho ... (...) que eu sou meio ... (...). 
para isso. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEuu  nnããoo  sseeii  ssee  vvooccêê  tteemm  uumm  bblloogg..  VVooccêê  ttaallvveezz  ppooddeerriiaa  eessttaarr  ffaallaannddoo,,  [[**--**]],,  ccoommoo  sseennddoo  ddaa  ssaallaa  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa,,    ssee   
vvooccêê  aajjuuddoouu  aallgguuéémm  nneessssaa  ttaarreeffaa  !!  
SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  mmaannhhãã  ==  Bom quem eu mais ajudei foi a [[**--**]] que ela tinha muita dificuldade. E a pessoa em que eu me inspirei foi a 
prof.  [[**--**]].[rsrsrsr].Que  assim, como é um blog? Como se faz? Porque eu não sabia como postar. Eu estava bem iniciante no meu curso e aí ela me 
mostrou. Eu achei fantástico o trabalho dela! Nossa, quando eu falo do meu projeto UCA para os meu colegas de (...), eles falam: eu quero voltar 
para a escola! Porque é muito interessante! Que (...), eles acham assim uma coisa muito legal. E é uma coisa que é aqui nesta escola. Todo mundo 
fala: que diferente! Que legal! (...)Conhecendo o trabalho das professoras cada um vai querer falar assim: eu quero voltar para a escola! Só para  
mim (...), só para mim participar! Porque é uma coisa bem legal! E eu acho assim, eu não ajudei tanto, eu aprendi. Eu mais aprendi do que ajudei! 
Eu achei assim muito interessante!                                                                         [[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Exatamente! Quando a  [[**--**]] fala que 
eu ajudei, eu até assustei. Porque quem fez o blog, eu assustadíssima, com medo, foi [[**--**]] que estava aqui na informática, ele que fez o meu blog na 
época né. (...).Eu falei: gente como é que mexe nisso? Como que trabalha, como é que posta? Aí, é um ajudando o outro aqui! Aí a [[**--**]] me 
ensinou a postar, o [[**--**]] me ensinou a colocar vídeo, e aí eu tomei gosto! [rsrsrsr]. [rsrsrsr].  
 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  lleeiittuurraa  ddoo  sslliiddee 
  [[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, e ninguem se manifestou) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AAllgguueemm  ppooddee  ffaallaarr??  
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, e ninguem se manifestou) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AA  rreessppeeiittoo  ddoo  ffóórruumm  ee  ddoo  bblloogg??  
[[PPrrooff  22::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Respondendo a primeira e a segunda questão. Para nós professores...     
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrrooffeessssoorr  [[**--**]], eessttáá  ffaallaannddoo......  
[[PPrrooff  22::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Respondendo a primeira e a segunda questão. Para nós professores tudo o que é novo, tudo que é arendizagem, é bom! 
Não vou dizer que foi ruim não! (...) esse curso. Só que está assim, é ... (...) o que é pedido Às vezes, toma muito tempo de nós, nós professores, 
sendo que nós temos que fazer outras atividades também para escola. Ainda mais, professores de sala, [*@¨)#@*] toda hora, que a cobrança é 
muita, né! Sendo que é uma coisa que eles pedem na plataforma, para uma iniciação de técnica em informática, sendo que o que é aplicado dentro 
da sala de aula com os laptops, que já é uma, uma ferramenta obsoleta, não é condizente com aquilo que a gente tem que fazer na plataforma. Que 
para mim ensinar o aluno a ter uma iniciação básica de informática, eu consigo. Eu  não técnico em informática, ninguem aqui precisa disso. Então 
a plataforma faz a gente perder muito tempo às vezes com questões fora da nossa lógica real para se trabalhar com o aluno, entendeu? E até mesmo, 
eu parei de fazer as atividades porque as professoras me disseram que não receberam certificado. Para quê que eu vou perder um tempo, sendo que 
sábado e domingo a gente tem que fazer curso, aí eu vou fazer as atividades, [*@¨)#@*], perco tempo, faço a leitura, mando, posto tudo, ok, e aí 
depois, eu não vou ter uma certificação, né! Então, eu até mesmo parei de fazer as postagens. E aí há a necessidade de um bom tempo para você 
fazer um blog, você tem que postar fotos ... Tem todo um tempo que vai isso! E para a gente trabalhar com o aluno em sala de aula, não há 
necessidade dessa informação tão aprofundada para nós professores. Nós, aqui, ninguém é técnico em informática. A senhora viu, a senhora visitou 
as salas, nos conseguimos fazer o aluno a ter uma informação básica de informática,como ligar, como aprender, como acessar.  ... Até então, o 
sistema operacional Linux é muito difícil. Todas as crianças têm em casa o seu computador com o sistema operacional Windows, e aí, vocês 
mandam um laptop com o sistema operacional Windows, [*@¨)#@*], é Linux! Então é eu falo isso!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OOKK..  MMaaiiss  aallgguueemm  ggoossttaarriiaa  ddee  ffaazzeerr  uumm  ccoommeennttáárriioo?? 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = [*@¨)#@*], [*@¨)#@*], eu só queria reforçar  ... 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrrooffeessssoorraa  oo  nnoommee??  
  [[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]. Reforçar isso mesmo que o PPrrooffeessssoorr  [[**--**]] falou! [*@¨)#@*], [*@¨)#@*]. As vezes você fica lendo, 
estudando, no fórum, escrevendo, lendo e depois você não vai usar aqui na sua sala de aula, né! Principalmente nas séries iniciais. Então a gente vê 
a necessidade de coisas para utilizar na sala, com os alunos.   
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]falando. PPaarreeccee  qquuee  vvooccêê  eessttáá  qquueerreennddoo  qquuee  nnooss  ttoorrnneemmooss  uumm  ppoouuccoo  ttééccnniiccooss  nnoo  LLiinnuuxx!!  EE  mmaaiiss   
iinnffoorrmmaaddooss  aa  rreessppeeiittoo  ddiissssoo..  NNaa  nnoossssaa  pprrááttiiccaa  aa  ggeennttee  nnããoo  uuttiilliizzaa  iissssoo,,  ddee  ffoorrmmaa  nneennhhuummaa..  PPeelloo  mmeennooss,,  aattéé  aaggoorraa  nnããoo  uussaammooss,,  nnaaddaa  ddoo  qquuee  aa  ggeennttee   
tteemm  uussaaddoo,,ppaarraa  ffaazzeerr  eessssee  ccuurrssoo!!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OOKK..  MMaaiiss  aallgguueemm  ggoossttaarriiaa  ddee  ffaazzeerr  uumm  ccoommeennttáárriioo??  

                                                   
1 Haqueado – a professora quis dizer que o blog foi invadido na Internet por estranhos 
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[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]]. Na questão do blog! É interessante falar que o blog é uma ferramenta muito utilizada! Mas é a 
partir do momento em que a pessoa tem interesse em montar um blog e fala assim: não eu quero fazer alguma coisa e quero expor   ee  qquueerroo  mmoossttrraarr..   
AAggoorraa,,  qquuaannddoo  éé  uummaa  ccooiissaa  iimmppoossttaa ,,  qquuee  ffiiccaa  mmeeiioo  ccoommoo  oobbrriiggaaççããoo,,  ffiiccaa  mmeeiioo  sseemm  sseennttiiddoo..  HHoouuvvee  aattéé  ccoommeennttáárriiooss  qquuee  aa  ggeennttee  ffeezz  oo  bblloogg,,  mmaass  qquuee  
aa  ggeennttee  nnããoo  ppoossttaavvaa  aass  ccooiissaass!!  PPoorr  qquuêê??  PPoorrqquuee  ffooii  uummaa  eexxiiggêênncciiaa  ddoo  UUCCAA,,  nnoo  ccuurrssoo  qquuee  aa  ggeennttee  eessttaavvaa  ffaazzeennddoo  ddee  mmoonnttaarr  oo  bblloogg..  MMaass  ppaarraa  aa  ggeennttee   
nnããoo  ttiinnhhaa  ffuunnddaammeennttoo  nneennhhuumm  mmoonnttaarr  oo  bblloogg  ppoorrqquuee  aa   ggeennttee  nnããoo  ttiinnhhaamm  nneennhhuumm  iinntteerreessssee  ddee  mmoonnttaarr  bblloogg..  ((EEnnttããoo,,  aacchhoo  qquuee  éé  ppoorr  iissssoo  qquuee  mmuuiittaass  
vveezzeess  ooss  bbllooggss  eessttããoo  sseemm  [[**@@¨̈))#@*], sem nenhuma postagem.E está parado! Por quê? Porque não tem função da gente montar o blog! Não é uma 
vontade nossa, foi imposta! Então, perde o sentido! [*@¨)#@*],@¨)#@*].  
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffeessssoorraa  [[**--**]].@¨)#@*]. São atividades feitas assim. Você cria um blog, nós criamos um blog, mas não era da nossa 
necessidade premente. O nosso trabalho com os alunos não se desenvolve em cima de um blog, ou em cima de um fórum! Tá a gente conversa no 
fórum, e esse Linux complicado ele! A nossa prática é bastante simples né com eles! Então assim, seria uma curso para os professores, mas não 
referente a nossa prática. É você pode até fazer um curso de Linux, mas isso não se aplica à nossa prática, é uma outra coisa! A gente tem tentado 
atender às suas perguntas, as perguntas dos professores de lá, respondendo da melhor forma possível. Mas assim, a nossa relação no curso com a 
nossa prática não é equiparada; não acontece.   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguueemm  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoollooccaaççããoo??  
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, ninguem se manifestou) 
 
33..  QQuueessttããoo::  

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  UUmmaa  ccooiissaa  qquuee  ttooccoouu  vvooccêê..  UUmmaa  qquuee  tteevvee  uumm  ccaarráátteerr  eessppeecciiaall  ee  oouuttrraa  aassssiimm,,  uummaa  ttaarreeffaa  nnuunnccaa  mmaaiiss  uussoouu  ee  aacchhoouu  
ddeessnneecceessssáárriiaa..  OOuu  ssee  nnããoo  tteevvee,,  ddee  rreeppeennttee!!  
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Especial para mim, eu [[**--**]] foi o blog, tanto pessoal como para a escola. Eu acho que foi a mais importante. Agora, 
uma atividade que eu fiz e (...), eu não achei. Porque tudo o que eu fazia lá, tinha um retorno, sabe? Mesmo que falem assim, o pessoal falava 
assim: ah! Mas ninguém me respondeu, o que eu postei! Eu não sabia se estava certo ou estava errado! Mas eu estava começando a conhecer um 
ambiente que eu não conhecia. Entendeu? Essa questão de postar, de eu (...), lá em São Paulo, não é familiar para mim. Então, alguma coisa eu 
aprendi. Então insignificante, não teve nada! Toda ela foi proveitosa. 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Para mim, prof.  [[**--**]],, também está sendo o blog, por essa interação que eu estou tendo com os pais. Né, eu até contei 
para você ontem daquela fala da minha aluna. Que ela chegou toda suja em casa e a mãe perguntou: Nossa! Mas o que você apronta na escola com 
essa sujeira! Ela respondeu: Ah! Mãe! Olha no blog da professora que a senhora vai ver! Né, acompanha lá! (...). Isso você assusta! Agora, não 
seria tarefa insignificante, como eu falei, como eu havia falado antes, a gene tem a nossa formação desde o meio de 2010. Então, é, como vocês 
estão entrando agora, vocês precisavam se inteirar do que foi feito, e do que não foi feito, porque vocês repetiram algumas  
atividades que a gente já havia feito. Nessa segunda vez, eu fui lá e fiz a atividade por obrigação, porque na verdade eu já tinha feito a atividade, 
entendeu. Não é que é insignificante, mas foi uma tarefa realizada, que na minha mente, não tinha necessidade. Se você olhar lá no meu diário, você 
vai ver que tem duas respostas bem semelhantes. O quê que aconteceu de diferente? Dessa vez eu tive uma maturidade maior para responder, por 
causa que já está tendo essa vivência há mais tempo, acompanhando mais o UCA, mas, em relação assim, é, eu fiz por obrigação porque vocês 
tinham pedido, porque a gente já tinha feito. Entendeu? Não que foi insignificante! 
SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  mmaannhhãã  ==    Eu [[**--**]],, queria dizer(...),  que essas atividades que são pedidas, foi uma coisa muito interessante porque a prof.  
[[**--**]],, pediu para eu ajudar à ela no compartilhamento de pastas. Eu acho assim, que foi um lado tão assim empolgante para mim! Que a gente 
pesquisou, procurando coisas novas, ficamos procurando o que a gente poderia fazer, se a gente não conseguia. A gente foi entrando em um lado 
bem assim bem legal, porque a gente aprendeu coisas novas no compartilhamento dessas pastas. E a gente ficou pesquisando mesmo, procurando 
ver quais eram as possibilidades, e uma ajudando a outra. Eu aprendi bastante coisas, coisas que eu nem imaginaria, (...), foi o que deixou a gente 
na (...) que a gente consegue mesmo. 
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu [[**--**]],, é, é na verdade, todas as atividades que eu comecei a fazer, por eu estar começando agora, é eu tive, assim 
é, o acompanhamento, a ajuda da minha colega [[**--**]], né, o tempo todo, ela não me abandonou nem um segundo, ela estava sempre do meu lado, 
(...), é assim que faz! E essas atividades das pastas, quando nós pegamos o laptop, eu também adorei, eu achei assim, é fantástico! Eu cheguei a 
questionar ela.  E agora, como você vai ensinar seus alunos assim, né? Porque é difícil, não foi fácil para fazer. Aí ela falou assim: [[**--**]] tem aluno 
meu que já sabe! Aí eu falei: Nossa! Que bom né, como eles pegam o computador diariamente, tem alunos que já vão mexendo, depois que eles 
escreveram, eles já vão mexendo tanto, que até sabem o que é feito aqui na sala de informática, eles já transmitem lá no laptop. Então assim, as 
atividades insignificantes? Para mim não teve nenhuma porque eu tive o apoio o tempo todo da professora colega [[**--**]]. 
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Bom eu, professora [[**--**]],, como foi dito no início, (...), insignificante não teve nada, porque foi desafiador, porque em 
todas elas eu aprendi alguma coisa, a professora [[**--**]],, quis me ajudar o tempo todo porque eu não consigo fazer sozinha, então assim, 
insignificante, não! Porque eu aprendi alguma coisa com todas elas, e a gente ainda não chegou no blog, mas a gente vai chegar lá (...)[rsrsrsr]. 
[rsrsrsr]. 
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Para mim não teve nada de insignificante. E depois que eu consigo realizar eu acho uma vitória pelo meu tempo, pela 
maneira sabe como eu estou inscrita no projeto, de uma maneira não como eu gostaria. Eu tô muito de leve, por conta de tudo o que eu já falei com 
você! Mas eu assim estou gostando de tudo e quando eu faço alguma coisa eu até vibro porque nada para mim foi insignificante! E também, todas 
às vezes eu tenho ajuda da professora [[**--**]],, da professora [[**--**]],, e professora [[**--**]]..   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEuu  ssóó  qquueerriiaa  ffaazzeerr  uummaa (...)  
PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu queria falar só um pouquinho! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPooddee  ffaallaarr  pprrooffeessssoorraa!!    
PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  É tão engraçado ela estar falando isso porque é assim, o UCA, ele é , na verdade assim, ele foi, ele contaminou de uma 
certa forma nós que chegamos e ficamos apaixonados. De vez em quando eu estou lá na minha sala e eu escuto a  (...) levando o laptop para  a  [[**--**]], 
e tentando ver se ela consegue fazer  alguma coisa com o laptop. (...) [*@¨)#@*](...)[rsrsrsr]. [rsrsrsr]. 
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  E eu tenho um na minha sala sabe. Então na hora que eu tenho um tempinho eu já pego. Eu quero, sabe eu estou na  *-
*-*,  e eu quero, apesar não estar profundamente, de eu estar aqui há muito pouco tempo, mas eu quero saber tudo o que está acontecendo, eu tenho 
que saber tudo o que está acontecendo, entendeu? Eu acho bastante interessante! 
PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  O interesse dela é assim surpreendente, né! Porque eu sei que o tempo assim para ela é escasso totalmente. O tempo  
todo ela está atendendo o telefone, ou alguém chamando, sempre tem alguma coisa né! Então assim, na hora que eu escuto um barulho de lá,  ela 
está ligando o laptop para tentar fazer... 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AAnntteess  ddee  eeuu  ffaazzeerr  aa  pprróóxxiimmaa  ppeerrgguunnttaa,,  eeuu  ggoossttaarriiaa  ddee  ssaabbeerr,,  éé  aa  pprriimmeeiirraa  vveezz  qquuee  vvooccêêss  eessttããoo  ffaazzeennddoo  uumm  ccuurrssoo  
vviirrttuuaall  oouu  aallgguuéémm  jjáá  ttiinnhhaa  ffeeiittoo  aanntteess,,  nneessssee  eessttiilloo  ddoo  pprrooiinnffoo??    
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral de vários professores, confirmando que sim, já haviam feito algum tipo de curso virtual.) 
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PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu tenho duas pós 
PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu tenho um ano de curso EAD. 
  [[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu tenho uma faculdade EAD e já tive oportunidade de fazer um curso no e-proinfo quando eu trabalhava como 
professora no trilha de letras. 
  [[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  tenho um 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu já fiz dois cursos EAD mas não nesse[*@¨)#@*](...)padrão 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (após lido o slide, esperamos alguns segundos, e percebemos professoes se entreolharem) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AAss  ttaarreeffaass  qquuee  eelleess  ccoollooccaamm  lláá,,  ddee  mmaanneeiirraa  ggeerraall  nnéé??  
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos) 
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Prof.ª  [[**--**]]..  As maiorias das tarefas são responder as perguntas. [*@¨)#@*](...) Assim, sei lá, não é para executar 
alguma coisa. É para a gente responder as perguntas que estão ali. Como o pessoal disse, não tem muito a ver com a nossa prática. [*@¨)#@*](...) 
fica bem difícil assim. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  ÉÉ  Prof.ª  [[**--**]],,  nnéé??  
[[PPrrooffªª55..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Prof.ª  [[**--**]]..  EEuu  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  aacchhoo  bbeemm  ddiiffíícciill  ddee  rreessppoonnddeerr  ppoorrqquuee  vvooccêê  tteemm  qquuee  ffiiccaarr  pprrooccuurraannddoo  sseemmpprree  aallgguummaa  
ccooiissaa  ppaarraa  vvooccêê  rreessppoonnddeerr  aaqquuiilloo  aallii ,,  ppoorrqquuee  nnããoo  éé  [*@¨)#@*](...) da sala. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiill  aallgguueemm  ggoossttaarriiaa  ddee  ccoollooccaarr  aallgguumm??  

  
44..  QQuueessttããoo::  

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  SSee  aaccoonntteecceeuu  aallgguummaa  ccooiissaa  qquuee  vvooccêê  sseennttiiuu  qquuee  ttoommoouu  ccoonnttaa ,,  ccoommoo  ssee  ffoossssee  ddaa  ssuuaa  aallmmaa..  OOuu    nnããoo,,  ssee  nnããoo  aaccoonntteecceeuu 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Ontem eu até comentei com Você. É agora a gente usa muito mais recurso tecnológico do que antigamente. As vezes 
eu vou passar uma coisinha de nada, eu vou lá pegar o bedel, que é todo esse equipamento aí, e a gente leva lá para a sala e a gente usa muito mais. 
Antes a gente ia na sala de informática, era só isso, só jogava. Hoje assim, a gente tem assim, um foco, um objetivo, a gente não vai só usar a 
informática. Para  que fim eu estou levando essa informática? Eu acho que na minha maneira pedagógica de pensar hoje, é que agora a gente está 
pensando assim, para que fim, e não só vamos levar lá, só para usar, só por brincadeira. Não! 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu [[**--**]],, fiz algumas anotações aqui do que eu, é, que o UCA trouxe para mim de ponto positivo, na minha visão. É 
teve, para mim, essa inclusão digital dos alunos, como você percebeu que é uma comunidade bem carente né, não são todos que têm essa 
possibilidade é de ter um computador, um laptop, ter Internet em casa. E aqui na escola a gente tá dando essa possibilidade. De todos terem acesso. 
Eu achei que isso é, me deixou maravilhada. É, é o projeto menina dos olhos para mim. Eu nunca fiz nada igual. Eu estou assim, vestindo a camisa 
do UCA. Com isso, a aula se torna mais atrativa, as crianças têm é, mais informações, a gente pede uma atividade, eles trazem a mais do que eu 
quero, entendeu? Através  do UCA, porque eles pesquisam, e eles também se empolgam. Eles, ... é o conteúdo fica diversificado, porque cada um 
pesquisa uma coisa, cada um dá a sua opinião né, eles conseguem ter opiniões diferentes e isso também deixa a aula mais rica né! Muito mais rica! 
Teve maior frequência dos alunos. Então no início eu falei para eles: a gente vai desenvolver, a gente vai trabalhar com o UCA crianças, tal dia! 
Porque todos os outros dias tem uma programação que não dá para eu ficar usando o laptop todos os dias. Então o dia que eu falo a gente vai usar o 
laptop, até quem faltou. Eles passam na casa do colega para falar que amanhã a gente vai usar o laptop. Então houve a falta, aumentou a frequência 
na sala. Eu já percebi isso! Ah! Professora, a gente vai usar o laptop amanhã? Vai! Então no outro dia, (...) o que faltou fala: ah! Professora a gente 
vai usar o laptop né? Porque já se comunicaram! [rsrsrsr].É muito interessante! Então eles ficam mais interessados, mais empolgados, eles 
participam mais da aula, tem uma interação maior entre lês e deu para descobrir talentos. Eu já comentei com a [[**--**]], tem um aluninho que ele é tão 
assim é ..., a [[**--**]] achou e ficou admirada porque ele foi aluno dela no ano passado, o Carlos, e ele tinha uma certa dificuldade. Só que no laptop, 
ontem eu te mostrei ele! Ele é o meu instrutor na sala. Ele, é quem ajuda as crianças, porque ele tem uma facilidade,  acho que tão grande, que a 
gente ensina uma vez só! Você falou do desenho dele, que ficou lindo! Ele é realmente, oh ótimo! Ele é ótimo! Com um destaque né! Para os pais 
mudou olhar. Eu percebo que para os pais vem, mudou a forma de ver a escola. Na minha sala, quando eu finalizei o projeto eles  
vieram, você vê que eles tem um orgulho, sabe! E isso é gostoso para a gente perceber. Para mim, é uma ferramenta importantíssima, eu não sei 
mais viver sem os recursos tecnológicos. [rsrsrsr]. É sabe, eu acho que eu acredito que ele ajuda a desenvolver o assunto melhor com as crianças, 
modificou a minha aula, eu acredito que tornou a minha aula mais atraente, e é um grande desafio! Eu gosto de ser desafiada! (...) De superar 
barreiras! Para mim tem tudo isso, é o meu ponto de vista! (...) 
[[PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]]  na educação especial. O que seria da educação especial se as tecnologias não existissem, sem os recursos 
tecnológicos? Então é assim, na educação especial é fundamental é muito importante, para o desenvolvimento das potencialidades e capacidades 
dos alunos com necessidades especiais.  
  [[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]] Eu vou dizer assim, é, eu vou dizer como professora alfabetizadora, porque o segundo ano é uma 
alfabetização. E que às vezes eu percebo que o caderno é meio maçante para eles, porque vai cansando. E aí você pega a mesma atividade, 
transforma ela e leva ela para o laptop, e eles tem assim, ele tem uma agilidade, (...) uma entendeu? Uma coisa que seria feita ali e pra eles não 
ia...não ia ... Aí eles pegam o laptop e vão fazer, é como se estivessem fazendo uma coisa assim maravilhosa! Mas é, meu Deus! É a mesma 
atividade, mas que eu iria dar, mas no quadro negro e tal! Aí que eu vejo o quanto que é importante essa transformação. Porque assim, essa escola, 
essa sala de aula alfabetizadora, quadro negro, e todo mundo sentadinho ali, isso está ficando para trás e a gente vai ter que acompanhar! Então, 
essa, é muito importante, esse, essa interação da tecnologia na sala de aula. E não é só para os “maiorzinhos”1 não, para os pequeninos também! 
Porque instiga eles. Eles se sentem ..., nossa eu tô escrevendo! E, até aluno que não escreve, ele está ali tentando escrever! Então de alguma forma, 
alguma coisa ele está aprendendo. Alguma coisa está sim, ele está clicando ali. Até alguma coisa no caderno que ele tem dificuldade, eu tenho 
aluno que tem dificuldade terrível de seguir linha, (...) de descer para baixo (...) e tal. No computador, aperta a setinha, “desce para baixo”, e tal. 
Então ele já entendeu que ali, eu vou “descer para baixo”, que eu vou separar uma palavrinha da outra, coisa que no caderno ele não consegue fazer. 
Então a tecnologia é assim, ela tem que estar inserida em sala de aula, ela tem, é necessário porque eles estão vendo isso lá  fora. Então tem que 
trazer isso para dentro da escola. Porque senão a gente está ficando para trás. [*@¨)#@*](...)Nós vamos ficar parecendo aquele 
dinossauro[*@¨)#@*](...) [rsrsrsr] 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrróóxxiimmoo!!    
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]]. Eu  não trabalho com as crianças diretamente mas todas vezes que eu passo e eles estão usando o laptop 
eu entro na sala de aula, eu percebo assim, nas crianças, é a postura da criança, o interesse da criança naquele momento é uma coisa assim, que 
impressiona. Tanto que eu fiquei emocionada porque na sala da Profª [[**--**]] eu eu fiquei com (...) [fica com a voz embargada, olhos cheios de 
lágrimas, muito emocionada].  
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Ontem ela foi fazer entrevista lá (dirigindo-se à pesquisadora), ela até perguntava e eles não estavam nem aí para ela. 

                                                   
1 Crianças pequenas, do 4º ou 5º ano, comparativamente às crianças do 1º e 2º ano. 
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[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Então Você viu?  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  ÉÉ  vveerrddaaddee  mmeessmmoo!!    
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Porque é disso que eu estou te falando! É tão assim motivador, que você fica assim impressionada de ver! Sabe, por 
quê não se usa muito mais isso? Se você for ver, nós não escrevemos mais! Você fica o dia inteiro escrevendo? Na escola, você fica escrevendo, 
mas no computador!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEssssaa  éé  aa  pprriimmeeiirraa  eessccoollaa  qquuee  vvooccêê  eessttáá  ccoommoo  ddiirreettoorraa??    
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Não eu fiquei três anos no *-*-* . Também tinha computador, mas na sala de informática.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaass  nnããoo  ddeessssaa  ffoorrmmaa??    
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Não dessa forma.  E quando eu cheguei aqui também, pouquíssimos usavam o laptop. Eu cheguei e implantei que 
todas as salas deveriam usar, [coordenadora acena com a cabeça afirmando que de fato era o que acontecia].  porque tinha essas caixas lacradas aqui 
na escola. Então, todos estão usando.E assim, até professor que não queria, e resistiu, hoje está fascinado, porque a postura da criança, a maneira 
como a criança se comporta, fazendo no computador é muito diferente. É o que eu falo, hoje ninguém fica o dia inteiro escreve ndo. Você não fica 
no manuscrito, você está no computador! Então, claro que a criança gosta do computador! 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Até o Aluno [*.*]. O aluno [*.*] não tem mobilidade. A parte de controle dele foi debilitada. Ele é cadeirante. Mas a 
questão intelectual dele não foi afetada. E ele para digitar ali, com toda a dificuldade que tem, ele vai com a mãozinha e coloca o dedinho e ai 
coloca a imagem. Coloca e vai pintar. Ele com essa dificuldade, que assim eu falo muito e a Profª [[**--**]],fala assim que eu sou prematura. [rsrsrsr]. 
Eu falo assim: Profª [[**--**]], eu preciso fazer esse  
menino escrever, preciso fazer alguma coisa, mostrar a atividade que ele faz, porque eu sei que ele tem condições, é de fazer. Mas assim, motora é 
limitada! Aí ela fala: Ah! Profª [[**--**]], você é muito prematura! Eu tô vendo o seu trabalho!. Mas eu quero mostrar isso em papel!  Aí assim em 
computador é mais fácil porque ele digita, e ele tem essa autonomia, ele está fazendo, e de não ser assim uma coisa camuflada de eu pegar um lápis 
e a mão dele e fazer com ele! Ele faz! E ele adora, ele gosta porque é ele que está fazendo! Não tem  ninguém colocando a mão na mão dele para 
fazer! Ele adora! Você viu isso, quando conversou com ele! 
  [[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Se a gente pensar no futuro desse menino, ele poderá arrumar um emprego! Por quê? Ele vai fazer pelo computador! 
Ele não vai sabe pegar um telefone. Tem um MSN1, tem um monte de  
coisas, tem o “Face”2. Tem um monte de coisas que ele vai usar, [*@¨)#@*](...) tem Skype, tem tudo sabe! Então tem um monte de coisas que ele 
vai poder usar e arrumar um emprego, ele vai poder trabalhar, com o intelecto dele e com informática né! 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Oh! A gente pensa aqui, que nem a Profª [[**--**]] falou. A gente pensa no presente. Mas a gente quer que eles naveguem 
no futuro também! Porque a gente trabalha aqui. Porque tem que ser aqui, porque amanhã, ele não vai ser meu aluno, porque já passou! Daqui cinco 
anos ele vai sair dessa escola! Então, a gente pensa com o presente, eu posso fazer o máximo para ele aqui agora, para que no futuro ele pegue tudo 
isso, que ele absorveu aqui, que ele teve aqui, para no futuro ele se dar bem na vida, para que ele tenha uma profissão. Porque o nosso maior 
interesse aqui, como pessoa, não é nem como professora e como profissional, é tirar essas crianças desse mundo de violência, desse mundo de 
drogas que cercam eles.  
[[PPrrooffªª55::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Mudar o destino dessas crianças né? Ele não precisa perpetuar o que o pai e a mãe estão fazendo! Catando laranja, 
cortando cana!  Ele não precisa perpetuar isso! Se nós trabalharmos bem hoje, ele não vai ter a (...) mesma situação sabe! De receber bolsa família, 
de receber vale gás, de receber vale leite! Sabe a gente tem que mudar a vida deles hoje! Eu acho que a informática, nossa, é isso é fundamental 
para o sucesso deles e para sair disso sabe! 
[[PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Deixa eu fazer uma colocação em relação ao aluno Aluno [*.*]. Ele é um aluno que só tem dificuldade motora. Tanto 
que na sala de atendimento especializado é trabalhado também com o apoio do fisioterapeuta com atividades também com relação à coordenação 
motora que foi afetada pela paralisia cerebral que ele sofre. Porque o cognitivo dele, é desenvolvido e ele tem capacidade, assim, para no 
computador realizar, todas as outras atividades que os alunos da sala podem desenvolver. A única questão de dificuldade dele, mesmo, é o motor. 
[*@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  É, (...)[*@¨)#@*](...)na verdade assim, eu queria falar [*@¨)#@*](...)[*@¨)#@*](...) Porque é assim, eu sou 
apaixonada pela alfabetização na informática. Essa é a verdade. Trabalhei muito com isso, conheço, mas não conhecia o UCA. Quando eu conheci 
eu fiquei apaixonada, de verdade, e eu falei para as meninas. (...)[*@¨)#@*](...)[rsrsrsr]. Só que é assim, eu não tinha nem que falar alguma coisa, 
porque é assim, como você percebe, tem que ficar bem claro para nós [*@¨)#@*](...) que é um conjunto que está apaixonado por isso, logicamente 
que isso faz reflete no aluno. E eles ficam paralisados quando eles pegam o computador na frente deles, [*@¨)#@*](...) porque junta a emoção e a 
paixão da professora [*@¨)#@*](...) por aquilo que está fazendo, acreditando que aquilo dá muito certo no aprendizado dele, e eles fazem isso por 
merecer. Eles conseguem desenvolver atividades que as vezes *@¨)#@*](...) que no caderno eles não fazem. Então, daí a gente já vê a importância 
que esse projeto veio para esta escola, principalmente para esta escola. Então é, *@¨)#@*](...) é coisas assim, que dificultam a vida deles. Então, 
essa é a verdadeira paixão que e é através do computador que acreditamos muito que esses alunos terão sim, um presente e um futuro melhor.  
[[PPrrooffªª  77::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eles falam assim que a escola, que o aluno precisa gostar da escola de novo né! Porque não tem mais aluno gostando 
da escola. E aqui nessa escola existe essa dificuldade dos pais trazerem, dar valor à escola e o aluno também. Então através desse projeto, as 
crianças não faltam. *@¨)#@*](...) Eles tem esse computador *@¨)#@*](...) eles já sabem. Quarta-feira tem computador, eu não falto. Se a mãe 
tem que levar no postinho para pesar o “bicho pega”3, porque eles não querem ir [rsrsrsr]. Porque eles não querem ir se estiverem com o 
computador. Então isso daí melhorou muito. *@¨)*@¨)#@*]. 
 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (após lido o slide, esperamos alguns segundos, e percebemos professoes se entreolharem) 
  [[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. O que eu posso dizer a respeito é o seguinte: quando começaram esses cursos, até então eu nãoenendia, eu 
sabia nem ligar os computadores. Então essa forma de participar no e-proinfo foi uma maneira forçada quase que na verdade, de interagir. E de lá 
para cá eu gosto muito de computador. Eu não sei grande coisa, mas eu me interessei bastante após essa ocasião do saber fazer né! Não sei fazer 
muita coisa mas descobri um, um  instrumento bastante interessante.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguueemm  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoonnssiiddeerraaççããoo  ssoobbrree  iissssoo??  SSoobbrree  eessssee  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  ddee  vvooccêêss  ee  ssoobbrree  oo  qquuee  vvooccêê  
ffaazz  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa,,  sseeuu  ssaabbeerr  ffaazzeerr  ddee  pprrooffeessssoorr??    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, na tentativa de obter mais um depoimento e percebendo todo o clima resistencia, que 
parece combinado...) 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Reforçando a Prof.a.1[período tarde]! Não o meu saber pedagógico, mas o meu saber  pessoal. 
*@¨)*@¨)#@*]Certo! Enriqueceu o meu saber pessoal, por  *@¨)*@¨)#@*]vezes então, o meu pedagógico lá na sala. *@¨)*@¨)#@*] Mas assim 
mesmo eu, como a Profª [[**--**]], eu tive muita dificuldade, eu dependia muito das colegas, tudo o que eu ia fazer eu dependi de alguem. Hoje não, eu 
me viro um pouco. Pessoalmente para mim, para o meu ego foi bom.   

                                                   
1 MSN - Aplicativo que permite conversas, compartilhamento e envio de arquivos  pelo computador.  
2 Face – Abreviação de Facebook, aplicativo que forma uma rede de pessoas amigas para conversar, compartilhar  e enviar arquivos  pelo 

computador. 
3 Bicho pega – maneira popular de dizer que se configura uma complicação; que a situação fica ruim, complicada.  
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[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. É, é menos dependência tecnológica. *@¨)*@¨)#@*] 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. E mesno dependência de uma outra pessoa né! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguueemm  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoonnssiiddeerraaççããoo??  SSoobbrree  eessssee  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  ddee  vvooccêêss  ee  ssoobbrree  oo  qquuee  vvooccêê  ffaazz  eemm  ssaallaa  
ddee  aauullaa,,  sseeuu  ssaabbeerr  ffaazzeerr  ddee  pprrooffeessssoorr??    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos alguns segundos, na tentativa de obter mais um depoimento. Tentativa em vão...) 
 
55..  QQuueessttããoo::   

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  eexxpplliiccaaççããoo  ddoo  sslliiddee::  AAss  ttaarreeffaass  qquuee  vvooccêê  ffeezz  rreeaallmmeennttee  nnoo  aammbbiieennttee  pprrooiinnffoo  ee  aass   qquuee  aa  ggeennttee  pprrooppôôss  ppaarraa  vvooccêêss  ee  
aaqquueellaass  ccoommoo  oo  mmeemmoorriiaall  rreefflleexxiivvoo..  QQuuaaiiss  rreeaallmmeennttee   vvooccêê  ccoonnsseegguuiiuu  ffaazzeerr  ee  sseennttiiuu  qquuee  ccoommpprreeeennddeeuu  nnéé??  DDee  1100  aa  110000%%  qquuaannttoo  vvooccêê  aacchhaa  qquuee  ddaass  
ttaarreeffaass  pprrooppoossttaass,,  vvooccêê  ffeezz  ee  eenntteennddeeuu??  QQuuaannttoo  vvooccêê  ffeezz??  EE  qquuaall  aa  eexxpplliiccaaççããoo  vvooccêê  ddáá  ppaarraa  iissssoo?? 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Posso começar? [rsrsrsr]. Eu adoro começar! Eu todas as atividades, eu Profª [[**--**]], de todas as atividades propostas 
lá, eu não vou conseguir 100% não. Eu fiz todas. *@¨)#@*](...)Só que eu vou falar por tempo às vezes eu (...)ficava atrasada. Por falta de tempo eu 
ficava atrasada. Então eu vou colocar uns 80% aí. E assim, o que eu não compreendia, mesmo  *@¨)#@*](...) eu tô lá respondendo a atividade, eu 
não compreendi isso, eu ia buscar ouros meios para concluir *@¨)#@*](...) buscava na Internet, eu pesquisava. Ah eu não entendi esse nome, mas 
nossa, no linux seria o quê? Tá, vamos lá, e eu pesquisava. Só por estar fazendo aquela atividade, eu pesquisava o que era quando eu não entendia. 
Quando eu entendia, eu respondia tranquila. Mas por falta de tempo que foi os 20% aí tá. 80% eu fiz certo. 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]], com relação as atividades eu fiz e realizei todas e eu acredito que eu compreendi 97%! [rsrsrsr]. É por 
quê? Porque, é sabe por quê? Toda a vez que eu tinha um tempo, toda a vez que eu tenho alguma dificuldade, é , ou eu pesquiso como a falou Profª 
[[**--**]], ou eu pesquiso né, ou então eu pergunto para algumas das meninas que já tenha feito, se elas entenderam como elas poderiam me explicar, 
para elas me explicarem. Com as palavras delas, você entende. E quando eu percebo, as vezes acontece, de eu ver a tarefa primeiro e eu não 
entendi, eu corro na  Suporte de Informática, Profª [[**--**]], ou Prof[[**--**]], que são o pessoal da Informática, o pessoal que está preparado, e assim, eu 
acredito que eles tem um leque e uma informação muito grande. [coordenadora e outra professora acenam com a cabeça dando sinal de 
concordância com a fala].  Eles ajudam a gente muito, demais. Então, eu, acabo que eu, compreendendo todas as atividades por isso, por esse 
motivo. Eu busco, pesquiso, pergunto, coloco a “boca no trombone”1 [rsrsrsr].  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  qquueemm  éé  oo  pprróóxxiimmoo??    
PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]], como nós estamos no início, eu estou no início, a gente fez poucas atividades, todas as que eu passei até 
agora, eu já realizei. Com a ajuda, como eu não conseguia, eu não conseguia achar *@¨)#@*](...) eu pedia ajuda da Profª [[**--**]], da Profª [[**--**]], e 
elas me explicavam. O que eu fiz então? Eu acredito que assim, que 90% do que eu fiz, eu compreendi sim.Porque o que eu não compreendia, eu 
vou buscando no laptop, *@¨)#@*](...) *@¨)#@*](...). Por exemplo “permissões”2, eu estou tentando fazer várias vezes, eu ainda vou conseguir 
fazer tudo sozinha, mas eu acho que uns 90%. *@¨)#@*](...) *@¨)#@*](...). Mas como a gente está no começo, eu acho que ainda tem muita coisa. 
*@¨)#@*](...) *@¨)#@*](...). Tem muita coisa que vai vindo e a gente tá aprendendo e a gente vai buscando.  
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]], é... é o seguinte: Eu também, estou junto com a Profª [[**--**]], na questão das atividades, porém, é  muito 
produtivas para mim para que eu pudesse entender melhor o projeto não é?, é... na verdade, assim, tanto nesse trabalho de responder as questões 
que a gente não sabe buscar tudo, acaba tendo uma cumplicidade e um companheirismo  maior, porque você busca entre as colegas , é ideias, e é 
uma troca de experiências do que fez. Até quem não fez, até quem não sabia, na hora da  *@¨)#@*](...)  ali na mesa, você acaba sendo envolvido, 
porque às vezes eu está usando os computadores lá dos professores, quem tava ali acabava dando palpite no que eu poderia estar escrevendo lá né. 
Então isso foi uma troca assim, das nossas experiências, respondendo as questões, apesar do tempo, tá todo o mundo porque é muito difícil né. As 
meninas tem um monte de coisas para fazer, e seguir algumas regras *@¨)#@*](...). E nós também, na parte da *-*-*,  é um pouco complicado, mas 
não é impossível. Então, na medida do possível nós estamos fazendo e isso tem feito com que nós interagimos muito melhor. da  *@¨)#@*](...)   
[[PPrrooffªª77::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Posso falar? Ah! Eu fiz em duplas  *@¨)#@*](...)com a Profª [[**--**]] e com a Profª [[**--**]], vou te falar, uns 70%. 
 PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  PPrrooff..ªª  44,,  vvooccêê  nnããoo  ffaalloouu  aa  ppoorrcceennttaaggeemm!!  
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu, ah! é verdade! Olha eu acho que eu consegui também mais ou menos uns 70, 80% ali. Mas assim, com atrasos 
também, muitos atrasos. Chamada a atenção. Já que Você não fez, o que eu acho ótimo, é o que a Profª [[**--**]], disse: o fato de vocês mandarem um 
e-mail que vai encaminhado para outras pessoas, porque eles têm acesso a nossa conversa, e isso, é fabuloso porque eles acabam sabendo tudo o 
que estava acontecendo. Então Profª [[**--**]], parava na minha porta e falava: Profª [[**--**]], você viu o e-mail que ela mandou?[rsrsrsr]. [rsrsrsr]. Antão 
assim, eu pensava: Nossa que vergonha! Até ela está vindo me cobrar! Isso, é fantástico, né! Isso mostra mesmo o envolvimento, do trabalho 
conjunto, então eu acho, que é mais *@¨)#@*](...) ou menos uns 80%. Meio assim, no empurrão das meninas, *@¨)#@*](...) tudo professor 
prematuro né! Tudo nasceram muito antes né! *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)[rsrsrsr]. Tudo elas fizeram muito antes né, e aí acham que todo mundo 
tem que continuar [rsrsrsr]. Adiantado, e aí eu acho que uns 80% no empurrão.  
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Deixa eu complementar. Eu vou falar pela equipe da escola assim. Até a minha coordenadora, até a minha diretora e 
até as meninas, aqui esta escola já teve muitas mudanças. Desde 2010 que a gene começa a fazer curso de laptop, e a gente já está na 3ª fase, 
*@¨)#@*](...) é três anos. Aqui todos são comprometidos! Eu acho que todos estão 100% de fazer a atividade e pegar para si. Entre eu e a Profª [[**--
**]], não tem vergonha! Eu e ela; ela não tem vergonha de falar assim: eu não dou conta! Você pode me ajudar, sabe? E aqui é assim, é uma união! 
Um ajuda o outro!  Entendeu?[coordenadora acena com a cabeça endossando a fala].  Não tem esse “auto-ego”3 sabe! Não você não fez, 
vamos*@¨)#@*](...). Aqui a gente é uma “tropa de elite”4, onde um tá ajudando o outro, um tá apoiando o outro. Aqui eu falo assim: eu não saio 
dessa escola, não é porque há falta de oportunidade! Eu não saio daqui porque a equipe aqui é ótima! Sabe? De sustentação, de trabalho, e aqui, 
quem fica aqui assim, a Profª [[**--**]], está entrando agora e ela sabe o que eu estou falando, porque ela já sentiu esse clima, que aqui a equipe é ótima! 
Se a gente conseguiu tudo o que a gente conseguiu até hoje com esse projeto UCA, deve-se a nós de estar assim: oh! Colega eu não tô conseguindo! 
Não, vamos lá que a gente te ajuda! Oh colega, eu não tô lá não! Vamos entrar lá e responder! Oh! Eu vi que a *@¨)#@*](...).não respondeu! E 
isso, eu acho que motiva a *@¨)#@*](...) do outro, sabe? Ah! Eu vi a *@¨)#@*](...)seu! Nossa eu achei ótimo! *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)É isso 
mesmo que você falou! Aqui é assim! Às vezes a gente não escreve lá, mas a gente comenta aqui. *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Então 
eu acho que essa equipe não sai daqui. *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)É 100%. 
  [[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Por isso mesmo no meu depoimento eu não passei na fila da humildade pela questão do 97% sim, porque como eu 
disse, se eu não se eu não entendi na hora que eu li, eu já não faço. Aí eu venho perguntando, perguntando, eu saio perguntando e nem eu não achei 

                                                   
1 Colocar a boca no trombone - é uma maneira popular de dizer que faz de tudo para conseguir seu intento, sua ajuda, seu socorro. 
2 Permissões – tarefa proposta no e-proinfo para alterar permissões do seu arquivo, no qual se habilita um nível de permissão para o arquivo 

poder ser acessado por outra pessoa, e conforme for, pode ler, alterar, etc. 
3  Auto-ego - a professora quis dizer que não tem soberba por parte de um professor  enquanto o outro está tendo dificuldade.Quis dizer que se ajudam 

mutuamente na confecção das tarefas 
4   Faz alusão ao filme que tem uma equipe de primeira para combater as dificuldades, a corrupção, etc, atuando como equipe de alta competência 

profissional. 
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nunca, ninguém falou eu não tenho tempo para te ajudar. ?[coordenadora acena com a cabeça endossando a fala].  É todas, oh vem cá! 
*@¨)#@*](...) Quantas vezes, quando eu chego  tá louca na sala! [gesticula com a mão como se a cabeça estivesse aumentado de tamanho].  Tá 
todo mundo lá e os alunos subindo nas paredes, *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Não Profª [[**--**]], vem cá! Eu: não Profª [[**--**]], você está 
muito louca! Quê? Não! Vem cá, vem cá! Então nesse momento você acaba compreendendo, então eu falo, a minha compreensão a minha 
formação, todo o meu desempenho, se deve muito a todos, todos! 
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  E essas meninas foram muito guerreiras! Na verdade, elas abraçaram a causa, quase que completamente sozinhas! Eu 
não estava aqui, mas eu sei tudo o que acontecia! Eu sei de todos os fatos, eu vim para cá sabendo tudo pelo que elas passaram! E não foi fácil né! 
Elas se uniram entre si, e ao mesmo tempo, elas tinham algumas companheiras que são unidas a elas, mas que tinham uma resistê ncia em fazer as 
atividades, e em aceitar o uso do laptop. Mesmo elas tentando contagiar a pessoa, mesmo elas dizendo, eu estou aqui, eu vou te dar a mão, eu vou 
fazer, ainda faltava isso. É  o instinto, é @¨)#@*](...) Eu sei assim, que elas foram muito guerreiras nessa parte. Elas bateram de frente, elas foram 
até onde elas podiam ir, completamente sozinhas, né! E no fim o que aconteceu? Contagiou todo o mundo né! 
[[PPrrooffªª66::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Como na sala de  *-*-*,  não tem uso de informática, nem uso o laptop. Só os meus 
alunos. E por fatores pessoais *@¨)#@*](...)e pelo final da minha pós graduação, *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  eu não consegui realizar as 
atividades. Eu nem sei ainda como eu estou no projeto UCA. Eu estou indo bem devagar, bem lento. Até porque a minha estadia nas escola, 
*@¨)#@*](...)é assim, só três dias, *@¨)#@*](...)2ª, 4ª e 5ª e esses dias eu fico com os meus alunos e o meu tempo é bem escasso para estar 
desenvolvendo atividades. Eu penso assim, só me inteirar do que as meninas e dos meus alunos estão fazendo, para tentar auxiliar na sala de  *-*-*. 
Mas devido ainda a não ter acesso a informática na realização das atividades*@¨)#@*](...).  
 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (após lido o slide, esperamos cerca de 30 segundos, dessa vez, mais demorado que das outras) 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Aquela lá do domínio público, assim, como eu era analfabeta né. Falar assim né, eu sabia o que era o 
domínio público né, mas quando eu vi o portal do domínio público ai você vai assim: deixa eu ver o quê que é isso!Eu começo a entender que tem 
muita coisa na Internet, que eu nem imaginava que tinha. Então foi assim, existem tarefas assim que foram interessantes no se ntido de 
conhecimento mesmo!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  mmaass  vvooccêê  ppooddiiaa  eexxpprreessssaarr  iissssoo  eemm  ppoorrcceennttaaggeemm??  
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Em porcentagem? 70%, 80%? 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  qquueemm  mmaaiiss  ppooddee  eessttaarr  ffaallaannddoo  ssoobbrree  iissssoo??  
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos cerca de 35s segundos, *@¨)#@*](...) 
 
66..  QQuueessttããoo::   

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  *@¨)#@*](...)ffaalleemm  bbrreevveemmeennttee   oo  qquuee  pprreecciissaa  sseerr  rreevviissttoo  nnaa  ffoorrmmaaççããoo,,  nnéé  ee   oo  qquuee  éé  qquuee  vvooccêêss  ssuuggeerreemm  nneessssaa  ffaassee  
ddee  ssuusstteennttaaççããoo,,  qquuee  aa  ggeennttee  aassssuummiiuu  nnéé,,    *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)[rsrsrsr]. OO  qquuee  éé  qquuee  aa  ggeennttee  tteemm  qquuee  ffaazzeerr  ppaarraa  rreeaallmmeennttee  aatteennddeerr  vvooccêêss,,  nnéé!!  
*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)[rsrsrsr]. TTuuddoo  oo  qquuee  ffaallttaa..  AAcchhoo  qquuee  éé  oo  mmoommeennttoo  ddee  vvooccêêss  ssee  eexxpprreessssaarreemm  rreeaallmmeennttee  nnéé..  OO  qquuee  vvooccêêss  sseenntteemm  qquuee  hháá  
nneecceessssiiddaaddee  ddee  sseerr  ffeeiittoo,,  qquuee  aaiinnddaa  nnããoo  ffooii  ffeeiittoo  ddaa  mmaanneeiirraa  qquuee  sseejjaa  aa  ccoonntteennttoo  ddee  vvooccêêss,,  oo  qquuee  pprreecciissaa  sseerr  rreevviissttoo  ee  oo  qquuee  vvooccêê  ssuuggeerree??  
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu Profª [[**--**]], tá eu vou começar! A formação em si, foi ótima! Mas a gente quer mais! A gente não quer só aquilo 
lá! A gente precisava de didática! Hoje como fazer com o aluno. Porque às vezes, a gente até faz. Mas eu queria assim: oh! Pode fazer. Mas a parte 
pedagógica: vocês fazem desse jeito, desse jeito, e desse jeito! *@¨)#@*](...) Sugestões! E a parte de formação, eu não sei eu até já respondi lá 
assim: Nossa! É o terceiro ano que eu estou fazendo e eu estou respondendo a mesma coisa e tal! Não tá sendo legal assim! Eu queria encontrar 
algo novo!  
Como a Profª [[**--**]] falou: que cutuque, que me desafie para pesquisar, para ir lá e ter que fazer, entendeu? Eu acho que é isso! 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Dessa vez, não dá para ser breve! Em relação a formação como eu havia dito antes, eu  Profª [[**--**]], Esse é o grupo, de 
formação como eu disse, Profª S, Prof. [*.*] e Susana, que eu estou sentido que está mais aqui junto com a gente, mesmo sendo distante, vocês 
sempre estão dando a opinião de vocês e ajudando numa coisa ou outra. Não houve isso antes, não houve, tanto que quando a gente veio de São 
Paulo, que a gente chegou aqui cobrando de Votuporanga, olha! E o comprometimento com o UCA, vocês vão colaborar ou não vão? Vai ter, vai 
ter mais verba para a gente poder viajar, como eles querem, com todo o mundo que eles querem ou não? Infelizmente, isso també m precisa vir da 
PUC, do Governo Federal, não sei de onde sai a verba, porque por exemplo: quando eles escolheram a nossa escola, eles perceberam que a nossa 
escola era longe. Então, porque que já não se organizou para dar uma verba maior para vocês virem visitar a gente. A gente já está na 3ª vez, agora 
dia 08 e dia 10 para São Paulo, e eu tenho certeza que até dezembro a gente vai mais uma. Você é a primeira vez que você está  vindo aqui neste 
ano. A culpa não é sua. Eu acho que a culpa é deles que não estão se organizando direito. Ou eles começam a falar, realmente o projeto UCA é 
importante, a gente tem que desenvolver melhor... 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  vvooccêêss  nnããoo  ttiivveerraamm  nneennhhuummaa  vviissiittaa??  
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  A gente teve uma visita por ano. 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Não uma só! *@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==   Da Profª [[**--**]]! *@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Não tem três anos, e só veio uma vez! 
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Mas, *@¨)#@*](...) um menino e uma menina veio! *@¨)#@*](...) Isso, no lançamento! E depois veio em agosto de 
2010 e depois em 2011uma única vez, e agora você, entendeu? Então eu acho assim: eles escolheram a nossa escola, a nossa escola foi escolhida e 
não viram que era longe, entendeu? Tinham que perceber que tem um gasto maior aqui. Tinha que ter mais a sua presença aqui. Igual você falou 
várias vezes que você vai nas outras escolas de formação de UCA e você dá oficinas. E dessa vez você veio. Vai dar duas horas de oficina para a 
gente entendeu, e quando volta? Então a gente fica perdido, a gente precisa mais dessa didática, a gente precisa mais de apoio, mais de 
acompanhamento tá! [coordenadora acena com a cabeça endossando a fala]. E aí então, ótimo! Eu acredito que nós estamos sendo heroínas para o 
trabalho que a gente está desenvolvendo aqui tá. Porque se quer um bom trabalho, tem que ter um bom acompanhamento né, uma boa supervisão, 
para ter um bom resultado né! E vocês chegam. Vocês estão mesmo inteirados do que a gente está fazendo aqui? As vezes a gente percebe. Eu 
mando um e-mail, e aí alguns dias depois vocês me perguntam aquilo que eu mandei, entendeu? As vezes parece que  *@¨)#@*](...)   Vocês 
mesmo lá não se comunicam! Mas só que isso é um ponto de vocês que as vezes a gente percebe! Agora, em relação as outras turmas, acho que 
nem essa comunicação havia! Entendeu? Eu tenho essa impressão! As vezes eu falo: Nossa Profª [[**--**]], eu mandei tal coisa para a fulana, e agora 
ela tá perguntando para você? Mas eu já mandei! Não acontece? [fala dirigindo a outra professora que confirma com a cabeça].Entendeu? Eu acho 
assim, em relação a formação, precisa da PUC estar mais presente aqui sim! A gente precisa disso!  
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário)   ooffiicciinnaass  nnéé??   
[[PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Precisa! Precisa mesmo! *@¨)#@*](...) [rsrsrsr]. [rsrsrsr]. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  QQuueemm  mmaaiiss  vvaaii  ffaallaarr??    
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SSuuppoorrttee   ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  mmaannhhãã  ==  A gente vai começar agora falando sobre   *@¨)#@*](...) . O [[**--**]], vai ser o suporte da sala de aula. Bom, eu 
gostaria de falar e sugerir, que poderia ter cursos on-line, já que é longe, para a gente ficar aqui. Por exemplo, eles contam uma coisinha, só para a 
gente estar se comunicando e falando da dificuldade que a gente tem, passando para eles, e eles dando uma explicação mais da parte técnica, para 
ão ter tanto assim sufoco. Por exemplo: o “wirelles1” não está pegando, o quê que eu faço? Aí corre para um. Ah! mas não tem como! Aí corre para 
outro! Eu acho, que seria uma ajuda muito grande on-line! Que eu acho que é mais prático e fácil! Como você disse, e tem como mostrar né, esse 
daqui não tá funcionando, esse *@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário)   *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Tem o Skype como vocês falaram... 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  QQuueemm  ffaalloouu  ffooii  aa    PPrrooffªª  [[**--**]],,  ee  aaggoorraa  qquuee  vvaaii  ffaallaarr  éé  aa  PPrrooffªª  [[**--**]].. 
[[PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Tem sim tem o Skype, também concordo, não está totalmente falho quando vocês oferecem um suporte pelo Skype tá. 
*@¨)#@*](...) #@*](...) . O que a SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  falou seria maravilhoso 
e importantíssimo, mas desde que vocês não façam com “webcam”, 2porque nós não temos aqui. Então, tudo é maravilhos e seria bom se a gente 
tivesse o contato, mas nós não temos o suporte. #@*](...) . No notebook, poderíamos estar falando pelo Skype, e conhecer vocês pelo Skype, mas 
na hora não funcionou. Meu computador, que veio da sala do  *-*-* e já veio com defeito. E os nossos técnicos e os meninos que trabalham aqui e 
na Secretaria de Educação Municipal também não conseguiram arrumar. Então ficou por isso mesmo, a gente não tem. Então seria muito bom e 
válido você levar essa, esse pedido nosso aí, para ver o que a gente consegue para dar suporte tanto para o SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  da manhã como 
o da tarde. Porque o da tarde, ele veio especialmente para ajudar no UCA, apesar de ele ficar 30 h semanais, que estamos acertando o horário. Então 
assim, o máximo que ele vai poder ficar na sala de aula com os professores é 1:30h, não chega a 2h. Se estipularmos 2h, aí ultrapassa a carga 
horária do trabalho dele. Então quem vai estar aqui com maior período para dar suporte e já tem um maior conhecimento para nós, é a o SSuuppoorrttee  ddee  
IInnffoorrmmááttiiccaa  da manhã. Então nós já estamos quase designando. O SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  da tarde vai dar um suporte maior para o UCA e o 
projeto em sala de aula. Nós até já estamos estudando esse papo aí. Então assim, esse papo de vocês estarem vindo aqui muito mais, então a gente 
entende tudo, esse problema de gasto e tal. Só que realmente elas têm razão. Elas foram mesmo guerreiras, né! Encararam o projeto aí quase que 
sozinhas, agora que vocês estão dando um suporte que a gente percebe assim, isso deu ânimo para as meninas realmente, né é assim, elas se 
preocupavam e faziam as coisas porque agora elas sabiam que tinham uma supervisão, alguém que iria estar aí para socorrê-las, para apoiar, né. 
Então isso foi muito importante, essa interação que vocês tiveram a partir de agora. Então para a formação, é muito importante vocês estarem aqui 
mais vezes, com essas oficinas que, nós não iniciamos, mas pelo que você já disse, seria maravilhosa para o nosso trabalho de sala de aula. 
PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu, Profª [[**--**]], queria dizer o seguinte: na questão da formação, nós somos iniciantes, eu sou iniciante, e eu estou 
começando e ainda não sei o que essa formação vai oferecer daqui para a frente. Agora uma coisa que eu gostaria de dizer assim a respeito de que, a 
gente não tem base de como trabalhar com o aluno na sala de aula. [coordenadora e outras colegas acenam com a cabeça endossando a fala]. Eu 
assim, pelas primeiras vezes, eu fico perdida. Eu fiquei desesperada. Por exemplo: ontem que eu consegui encontrar um programa, não foi Profª [[**--
**]], que tem um monte de coisa que funciona no computador pela Internet. Eu achei maravilhoso! Mas eu acho assim, a gente tinha que ter uma base 
didática para trabalhar na sala de aula! Olha, o segundo ano, o quê que é bom o professor desenvolver? Um norte! Porque é assim, a gente tem a 
apostila para cumprir e a gente tem um monte de coisas para fazer. Então seria importante o quê? Ter uma ajuda didática, uma ajuda pedagógica, de 
vocês. Olha! Para o 2º ano é interessante isso, é interessante aquilo. As vezes eu estou trabalhando, e eu me pergunto: será que isso está certo para 
eles? Será que eu não estou forçando o  aluno? Será que não é muito para ele, ou será que#@*](...) ., será que eu não poderia explorar mais? 
#@*](...) . Eu sou iniciante como eu disse, agora que eu estou começando a caminhar, mas, eu acho que poderia explorar muito mais esse laptop na 
sala de aula. A questão é saber como,que a gente não está sabendo como! 
[[PPrrooffªª77::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Precisa mesmo de um suporte didático! Eu acho muito importante e eu gostei da ideia da SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  da 
manhã, da ajuda on-line3. #@*](...) . É igual a sua amiga ajudou lá, né? 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AA  nnoossssaa  ccoooorrddeennaaddoorraa  eessttáá  oonn--lliinnee,,  eeuu  nnããoo  eessttoouu  oollhhaannddoo  mmuuiittoo  ppaarraa  vvooccêêss,,  mmaass  eessttáá  sseennddoo  ggrraavvaaddoo  nnéé..  EE  eeuu  nnããoo  
ppoossssoo  iinntteerrffeerriirr..  EEnnttããoo,,  eeuu  vvoouu  ccoollooccaarr  ppaarraa  eellaa,,  ppoorrqquuee  ssee  eellaa  qquuiisseerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ppeerrgguunnttaa,,  eellaa  ppooddee  ffiiccaarr  àà  vvoonnttaaddee  nnéé??  MMaass,,  aaggoorraa ,,  ppaarraa  aa  ggeennttee   
nnããoo  ssee  eesstteennddeerr,,  eeuu  vvoouu  ppuullaarr  uummaass  ppeerrgguunnttaass,,  ppoorrqquuee  vvooccêêss......  EEssttaa  mmuuiittoo  aalléémm  ddoo  qquuee  eeuu  iimmaaggiinnaavvaa,,  mmuuiittoo  mmeessmmoo..  EEnnttããoo  eeuu  qquueerriiaa  qquuee  vvooccêêss  
rreeggiissttrraasssseemm  lliivvrreemmeennttee,,  ssóó  ppaarraa  aa  ggeennttee  eenncceerrrraarr  ee  ddaarr  tteemmppoo  ppaarraa  ffaazzeerr  aa  ooffiicciinnaa  qquuee  vvooccêêss  qquueerreemm  ttaannttoo..  NNaa  vveerrddaaddee,,  ccoommoo  ffooii  ffaallaaddoo  ppaarraa  mmiimm  
qquuee  eerraa  ppaarraa  eeuu  ffaazzeerr  ooffiicciinnaa,,  eeuu  ffiizz  uumm  aappaannhhaaddoo  ggeerraall  ddee  aallgguummaass  ccooiissaass,,  ee  aa  ggeennttee  vvaaii  vviivveenncciiaarr  aallgguummaass  ccooiissaass  hhoojjee  aaqquuii..  MMaass    eeuu  vvoouu  ffaallaarr  ddee  
ttrrêêss  ppoonnttooss  iimmppoorrttaanntteess  nnéé,,  ee  eeuu  qquueerroo  qquuee  aa  ggeennttee  vviivveenncciiee  iissssoo,,  ppaarraa  vvooccêêss  sseennttiirreemm  ssee  iissssoo  éé  rreeaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee,,  eennttããoo  eeuu  ggoossttaarriiaa  qquuee  vvooccêêss  ssóó  
ffiizzeesssseemm  uumm  ccoommeennttáárriioo  ppaarraa  ffeecchhaarr  aaggoorraa ,,  aa  ssuuaa  ooppiinniiããoo,,  ssoobbrree  eessssaa  eexxppeerriiêênncciiaa  ee  ssoobbrree  oo  qquuee  nnóóss  ffaallaammooss  hhoojjee  aaqquuii  ssee  ffooii  iimmppoorrttaannttee..  ÉÉ  lliivvrree   
aaggoorraa..   
PPrrooffªª11::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Eu Profª [[**--**]], eu acho que foi tudo válido hoje. Você está vindo aqui e está ouvindo cada relato de professor, os 
nossos anseios, as nossas dúvidas. E quando a gente foi para lá, para São Paulo, e conversou com a Cecília, a gente viu que a gente ia ter uma base. 
Oh! O pessoal vai dar ter uma segunda formação agora, e aí eu a Profª [[**--**]], sentamos com a diretora e falamos e passamos a pauta do que foi 
comentado lá em São Paulo. E a gente pediu e cobrou e a gente falou: agora a gente quer saber agora da Prefeitura! Porque até então a gente está se 
sentindo meio sozinha. Só os professores, só a escola e a secretaria? O que ela pensa sobre o projeto? No entanto, agora mandou esse  
SSuuppoorrttee   ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  da tarde responsável por esse projeto, mas na parte técnica. E o que eu e a Profª [[**--**]], estávamos pensando é que poderia 
ser um professor, professor da parte didática, para falar: professor eu estou aqui do seu lado! Vamos lá! Oh! Você pode trabalhar desse jeito aqui, 
aqui, e aqui. Então, um Professor, um Coordenador do UCA foi o que a gente comentou , não foi Profª [[**--**]]?[professora acena com a cabeça 
concordando]. E não a parte técnica. A gente não quer assim: Olha, você ligou o computador! #@*](...) .  A gente precisa disso, com certeza, mas 
eu não queria só isso! Eu queria alguém, que falasse assim; Olha professor, eu estou aqui do seu lado, eu não vou dar a aula para você, mas eu estou 
aqui do seu lado para te orientar! Você é alfabetização? Você é 1º ano? Olha, então vamos trabalhar isso porque no 2º ano ele vai precisar desse 
ponto que ele aprendeu aqui no 1º ano, dessa ferramenta? Ele vai  ter mais autonomia para avançar nesse projeto UCA. Ter um Norte! Olha esse é o 
projeto UCA, o 1º ano vai trabalhar com isso, o 2º ano vai trabalhar com isso, o 3º isso e o 4º isso. No 5º ano olha a gente pode estar criando blog, 
pode estar conversando por face, por grupo fechado lá. Então, eu acho assim, eu precisava, não sei, dessa parte pedagógica e didática. Que viesse 
alguém e desse um apoio para mim.É são muitos alunos e nossa você fala assim, eu queria ter dado mais coisas...ir além e você fica assim, 
amarrado. Porque você fica assim, você tem apostila para cumprir, tem os conteúdos para cumprir. Você tem, que responder da prova, avaliações, 
avaliação interna, externa, entendeu? Eu  queria me dedicar muito mais ao projeto, e olha que eu me dedico! Mas eu queria ir além, Ah! Eu queria 
pegar todos os dias, eu gostaria de pegar todos os dias, mas não dá entendeu? Então para mim, eu precisava de uma sustentação mais pedagógica, 
didática! 
 
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (após lido o slide, esperamos cerca de 30 segundos) 
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Na formação, eu acho que a gente precisa de uma apoio maior. Porque a gente recebeu algumas orientações 
de como que precisava ser feito, mas no início a gente lutou sozinhos. Tinha coisa que a gente penou para fazer, foi assim atrás de outras 

                                                   
1 Wirelles – Sistema de conexão de Internet sem fio 
2 WebCam – Acessório que se acopla ao computador que tem a função de uma câmera e permite a visualização da imagem  
3 On-line – conectada à Internet  
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pessoas#@*](...) .  A [Profª a]pesquisava com o marido dela, para poder passar para a gente porque a gente não sabia como tinha que  fazer. Então 
eu acho que a gente precisa sim de uma pessoa que dê uma sustentação para a gente na prática, porque na teoria foi complicado. #@*](...) .  
Sofremos bastante. #@*](...) .  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  QQuueemm  mmaaiiss  vvaaii  ffaallaarr  ssoobbrree  iissssoo??  
[[PPrrooffªª  55::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Acho que de novo vou falar daquela pergunta do que ser revisto. Eu acho que der novo cai no que ele falou 
porque lá no ambiente é muito técnico e o que a gente precisa é de uma coisa mais simples, mais fácil #@*](...)  que é para o nosso aluno mesmo. 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral de vários professores #@*](...) #@*](...) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguueemm  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoonnssiiddeerraaççããoo??   
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Precisa ver para quê que tem essa formação! Qual que é o sentido dessa formação? Nos formar em Linux, 
nos tornar capacitados nessa parte, e daí orientar os alunos, nós então até agora, nós não temos essa capacitação adequada, nós não tivemos uma 
parcerial legal, não aconteceu. Então assim: formar em Linux?Precisava haver uma parceria melhor! Passar esses conteúdos para  os alunos? Não 
tem acontecido isso, e de que forma até agora, isso pode ser utilizado!   
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral, em coro, dos professores #@*](...) #@*](...) Se pode, de que forma? 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Sabe, a coisa foi muito jogada e deixaram nas nossas mãos. Como eu falei para você: nós até agora, não 
sabemos que norte tomar, cada professor dá mais ou menos alguma coisa, em função da sua sala, de seus alunos. Não tem um programa, formador! 
Sabe, está tudo assim no ar! Sabe? Então você de repente chegando hoje, nos orientando: Oh! Nós pretendemos que vocês alcancem esses 
objetivos, dessa forma, talvez a gente possa até trabalhar melhor! Não sei! Porque até agora nós estamos bastante perdidos em tudo isso! Dos 
conteúdos do e-proinfo que nós respondemos e da nossa prática, pior ainda. 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a Profª [[**--**]]. Porque o quê que interessa para nós? É aquilo que eu vou dar em sala de aula.O quê que me interessa? 
Aquilo que eu possa aplicar na minha sala! Se não, não me interessa! Não me chama a atenção! E que vai me enriquecer também! E aí, #@*](...) 
#@*](...)  
[[PPrrooffªª((......))::]]  = vários falando #@*](...) #@*](...)  
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a Profª [[**--**]]. Realmente, como falou a Profª 1[[**--**]]: nós estamos perdidos! E o que eu estou fazendo: está certo ou 
está errado? Não sei! Eu não tive uma orientação de como trabalhar esse #@*](...) #@*](...) em sala de aula! O que eu estou fazendo: é legal ou 
não? De outra forma seria melhor?Tal atividade é melhor? Porque eu não sei....,né!    
  [[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. ( #@*](...) #@*](...) aquela atividade do ENEM! ] E aí foi tão interessane porque foi assim: o que você 
sugeria?Aí a gente colocou lá né! #@*](...) #@*](...) o a gente acha de trabalhar né! Trabalhar conteúdos difíceis, principalmente nós que somos 3º 
ano...são pequenos. Alguem  me mandou alguma outra sugestão? E aí então responderam assim: Não mas tem sim alguma coisa. Aí teve o 
#@*](...) #@*](...) e falou assim: que não dava para aplicar, que ela só queria saber como ia ser aplicado, #@*](...) #@*](...) que era sugestão de 
atividade. Então se a gente está falando que não sabe como fazer, que a gente acha que não dá como, como fazer?  *@¨)#@*](...) [rsrsrsr]. [rsrsrsr]. 
*@¨)#@*](...) [rsrsrsr]. [rsrsrsr].A gente tá sem norte, a gente não sabe o que fazer! *@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Estamos órfãs né! *@¨)#@*](...) Estamos órfãs! 
PPrrooffªª((......))::]]  = #@*](...) #@*](...)#@*](...) #@*](...)#@*](...) #@*](...) 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. A gente  né! *@¨)#@*](...) formadora#@*](...) #@*](...)de conteúdos e assim por diante!  
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a Profª [[**--**]]. É como se a gente tivesse assim uma formação #@*](...) não tivesse recebido uma formação de 
verdade. Deixa a desejar essa formação. Porque tem coisas que a gente tenta resolver sozinhos e não consegue porque a gente não sabe, né! 
Principalmente para mexer no laptop, nossa! Aí as crianças falam assim: Ah! Aconteceu isso! 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral, em coro, dos professores #@*](...) #@*](...) Hummmmmmmmm! 
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a Profª [[**--**]]. Vamos ver o que aconteceu! Aí a gente vai tentar! Só que a nossa formação também é devagar em 
relação a isso também! Nós também estamos aprendendo junto com eles! Ah! Espera só um pouquinho que a gente vai ver o que aconteceu! Aí a 
gente vai atrás vai buscar! Então, quer dizer, isso é uma coisa que não poderia acontecer! Porque o aluno vem até a gente porque sabe que nós 
somos socorro né, o norte deles! E aí acaba que a gente não é norte nenhum, porque a gente também não sabe! Então isso acaba deixando (...). 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a Profª [[**--**]]. E outra coisa! Qual é o sentido? É dar um suporte para os alunos, estou falando em relação aos alunos, 
eu estou ensinando informática para eles ou estou dando atividades? Se for para ensinar informática para os meus alunos, eu sou a pessoa menos 
capacitada para isso! 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Eu também! Eu também! 
PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Eu não posso! Se eu mal sei para mim, como eu vou passar para eles? Ah, não! Não é para você ensinar 
informática! Então, como que eu vou ensinar o aluno a fazer uma pasta  
*@¨)#@*](...) como a *@¨)#@*](...) fez no laptop? Eu não fiz! Mas nunca! *@¨)#@*](...) E não foi falta de tentar aquela pasta de 
compartilhamento! Nós sentamos aqui e perdemos horas e horas e horas. 
PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. É! É! E aí nós temos que seguir um programa de computadores da escola, não tem *@¨)#@*](...) E as 
atividades. *@¨)#@*](...)  
PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Então o quê que é para mim dar? Fornecer para os meus alunos? Ensinar informática?Se for esse o intuito 
não pode contar comigo, né! E, se é para mim dar uma atividade, eu gostaria assim de ter sugestões!  
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. = #@*](...) #@*] Com esse sistema operacional que a gente está conhecendo agora! [É que a gente está 
conhecendo agora] Que a gente não sabe mexer direito? 
PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]].É que a gente não sabe mexer direito! Aí a gente patina! Estou patinando aqui. 
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Profª [[**--**]]. Não adianta ter a atividade, imaginar a atividade, mas na pratica a gente também tem dificuldade. 
*@¨)#@*](...) É difícil! A gente tem dificuldade! 
[[PPrrooffªª  55::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = Deixa eu falar! Profª [[**--**]]. = #@*](...) #@*] Na semana passada nós tivemos o congresso e eu fiz uma das oficinas 
que é #@*](...) #@*]. Então nós estávamos lá na faculdade, que é tudo computador avançado, #@*](...) #@*] E aí a professora, formado em 
informática, sabe informática, ela foi criar.Aí chegou num momento que ela falou: aí você clica aqui, clica ali. E aí teve uma hora que cada 
computador foi numa tela diferente, foi numa tela diferente.  Aí eu perguntei: E agora, o que você faz?Ela falou assim: Agora eu tenho que ir em 
cada computador e arrumar um por um. Eu falei assim, então né,  fiquei pensando: lá são todos adultos logo todos vão ficar sentadinhos esperando e 
numa sala de vinte crianças que você tem que passar de computador por computador, arrumando, #@*](...) #@*]  para você esperar, porque eu não 
tem outro caminho. Vinte crianças não ficam sentados esperando eu passar de computador por computador! O quê que eu faço? Como que eu faço? 
E o tempo que isso leva? 
SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ttaarrddee  ==  Prof [[**--**]]. Eu estou começando na sala de informática agora, nem sei se eu devia falar, mas o sistema operacional 
Linux é muito bom, é gratuito, é mais seguro, não pega vírus tão facilmente. Mas acredito sim que existe uma certa dificuldade, porque é 
complicado mexer nele e não é uma coisa muito didática. Seria muito  
interessante, os professores terem um software específico para ensinar, para desenvolver suas atividades dentro da sala. Ficou que meio ao Deus 
dará, pelo que eu cheguei aqui e percebi. Tem um laptop e as professoras tendo que aprender na marra que não é muito fácil e tem que tentar criar. 
Tem que ter uma criatividade que não teve #@*](...) #@*]  uma ajuda. #@*](...) #@*]. Porque o Linux também tem um outro problema que tem 
uma incompatibilidade muito grande com outros sistemas. Bom aqui eu não consegui abrir o videozinho. Tem flash mas ainda não consegui abrir e 
ele cria essa certa dificuldade também.Eu acho que deveria ter um posicionamento mais interessante assim para orientar os professoes no que fazer.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OO  PPrrooff  [[**--**]],,eessttáá  eennttrraannddoo  aaggoorraa  ccoommoo??  
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SSuuppoorrttee  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ttaarrddee  ==  Como instrutor de informática.dessa parte. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OOkk..  ÓÓttiimmoo!!  
  

  

77..  QQuueessttããoo::  ((eellaabboorraaddaa  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  oo  ppeessssooaall  ddaa  ttaarrddee))   
  

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  VVooccêê  sseennttiiuu  qquuee  tteevvee,,  ccoonnsseegguuiiuu  eennssiinnaarr  ccoomm  aallgguummaa  mmuuddaannççaa  uussaannddoo  oo  llaappttoopp??  
[[PPrrooffªª  22::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooff  [[**--**]]..  OO  llaappttoopp,,  eellee  éé  aattrraattiivvoo  ppaarraa  aa  ccrriiaannççaa..ÉÉ  nnóóss  eessttaammooss  nnoo  ssééccuulloo  XXXXII  nnéé,,  ee  mmuuiittaass  ccrriiaannççaass  ddaaqquuii  ssããoo  ccaarreenntteess   
ee  ààss  vveezzeess,,  nnããoo  ttêêmm  iissssoo  eemm  ccaassaa..  EEnnttããoo,,  oo  mmeeuu  ccaassoo  qquuee  éé  EEdduuccaaççããoo  FFííssiiccaa,,  eeuu  ddeeii  oo  iinníícciioo  ddoo  xxaaddrreezz  nnooss  ttaabbuulleeiirrooss  ee  uuttiill iizzeeii  ddoo  ssooffttwwaarree   qquuee  tteemm  
nnoo  llaappttoopp  ppaarraa  qquuee  eelleess  ddeesseennvvoollvvaamm  oo  xxaaddrreezz..  EE  éé  aattrraattiivvoo??  ÉÉ..  ÉÉ  lleeggaall??  ÉÉ..  SSóó  qquuee  éé  ddaaqquueellee  jjeeiittoo  nnéé!!  EEllee  éé  lliimmiittaaddoo!!  AA  ccrriiaannççaa  ffaazz  aaqquuiilloo  aallii  ee  
ddeeppooiiss  nnããoo  tteemmmmaaiiss  nneennhhuumm  aapplliiccaattiivvoo  qquuee  ppoossssaa,,  mmaaiiss  nnaa  mmiinnhhaa  áárreeaa  qquuee  ppoossssaa  sseerr  ddeesseennvvoollvviiddoo..    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OOkk..  MMaaiiss  aallgguueemm  vvaaii  ffaazzeerr  uummaa  ccoollooccaaççããoo??  
[[PPrrooffªª  33  ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  ==  PPrrooffªª  [[**--**]]..  OOllhhaa  eeuu  aacchhoo  qquuee  éé  iinntteerreessssaannttee  aa  ggeennttee  eessttaarr  ddaannddoo  aallgguumm  ccoonntteeúúddoo  ddaa  aappoossttiillaa  ee  aassssiimm,,  aallgguummaa  ccooiissaa  qquuee  
sseejjaa  mmuuiittoo  ddiissttaannttee  ddaa  rreeaalliiddaaddee  ddeelleess  nnéé  ee  aallggoo  qquuee  vvooccêê  mmoossttrraa  nnoo  ccoommppuuttaaddoorr..  CCoomm  cceerrtteezzaa  aa  ccllaarreezzaa  éé  mmuuiittoo  mmaaiioorr,,  aa  ccllaarreezzaa  éé  mmuuiittoo  mmaaiioorr..VVooccêê  
eessttáá  vveennddoo  nnéé!!  OO  qquuee  vvooccêê  eessttáá  ffaallaannddoo  éé  mmaaiiss  aacceessssíívveell  ppaarraa  oo  aalluunnoo..  EEuu  aacchhoo  qquuee  ccoomm  cceerrtteezzaa  aauuxxiilliiaa  bbaassttaannttee  nneessssee  sseennttiiddoo..  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguueemm??  
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos cerca de 20s segundos, *@¨)#@*](...) e ninguem se manifestou. 

  
88..  QQuueessttããoo::   

  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  eexxpplliiccaaççããoo  ddoo  sslliiddee::  AA  úúllttiimmaa  ppeerrgguunnttaa  vvooccêê  ppooddee  rreeggiissttrraarr  lliivvrreemmeennttee  aa  ssuuaa  ooppiinniiããoo,,  éé,,ssoobbrree  eessssaa  ffoorrmmaa  ffoorrmmaaççããoo  ee   
éé  iimmppoorrttaannttee  qquuee  vvooccêêss  rreeggiissttrreemm  iissssoo  ppoorrqquuee  aa  ggeennttee  vvaaii  eessttaarr  lleevvaannddoo  nnéé,,  uumm  rreellaattóórriioo  ddoo  qquuee  vvooccêêss  aacchhaarraamm  ddaa  ffoorrmmaaççããoo  nnéé,,  ccoommoo  uumm  ttooddoo!!  ÉÉ  
lliivvrree  ppaarraa  vvooccêê  eexxpprreessssaarr  oo  qquuee  qquuiisseerr!!  
PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]]. Toda a vez que eu falo a Profª S, fica, meu Deus! *@¨)#@*](...) [rsrsrsr]. [rsrsrsr]. É porque tudo o que eu 
via de falho e de positivo eu ia anotando, ia comentando com as meninas é e a Profª [[**--**]], falou assim: Profª [[**--**]], vai anotando! Para não perder 
nada, para não esquecer nada! Tanto que eu vou sair daqui com a alma lavada! Tudo o que eu tinha para falar, eu tô falando! E aí o que aconteceu? 
Antes, no início do ano, na primeira vez que eu e a Prof. [*.*] fomos para São Paulo, a gente via que todos estavam assim com um olhar de, de...  
Todos estavam esperando algo assim do UCA né! Todo mundo muito empolgado! De repente, a gente teve alguma fala que a gente co nversou pelo 
Skype, da última vez que a gente conversou pelo Skype, as meninas do CNPq, *@¨)#@*](...), pela primeira e última, é não sei! Aí a gente 
conversou e  perguntou do certificado, porque já vai fazer dois anos que a gente tá no curso né. E aí, a Maria Cecília, ela falou assim com a gene de 
uma forma que eu e a Profª [[**--**]] não deveria ter ouvido né! Ela falou assim, mas como que a gente queria o certificado, se tinha um monte de prazo 
para a gente fazer as atividades, que os prazos estavam se esgotando e a gente não fazia. Então tinha que abrir mais os prazos e  
estavam se esgotando de novo e a gente não tinha feito! Mas já que tinha que ser tão bonitinho assim, então porque que não vem ela aqui cobrar das 
pessoas que não estão fazendo o que ela queria? Porque não era eu e a Profª [[**--**]], que tinha que ouvir isso entendeu? E o quê que acontece? A 
gente ouviu e aí passou para o pessoal: olha a gente não vai mais receber certificado porque alguns colegas, às vezes por motivo de saúde, por 
motivo, como eu disse tudo é novo né, é, e a gente tem medo do novo. E aí, a gente não vai receber certificado! E aí o pessoal que estava fazendo 
tudo certinho falou: Mas poxa vida! Eu tô me dedicando, eu tô fazendo e a gente não vai receber certificado? Tanto que a gente ajudou as meninas 
ne! A Profª [[**--**]]! Gente, ela se superou! [professora acena com a cabeça concordando]. E de repente, esse certificado seria para ela uma vitória, não 
é  Profª [[**--**]]? Aí, mas *@¨)#@*](...), não fez e a gente não vai receber! Isso daí desmotivou muito! Demais! Tinha colega minha que era uma das 
primeiras a resolver todas as atividades, e de repente ela ficou: Olha! Se for assim, eu tô fazendo e não vou receber, então eu vou parar! Isso foi um 
momento que a gente passou crítico no UCA, e até convencer todo o mundo de novo, não vamos fazer, vamos lutar. Aí chegou a diretora querendo 
e colocou e estimulou demais e aí o pessoal voltou com esse ânimo. Mas que teve essa decadência, teve. Por causa desse certificado que a gente 
ainda está assim sem resposta.   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEnnttããoo  oollhhaa!!  [apontei para a parede, onde o meu computador estava sendo projetado e exibindo a conversa, em 
tempo real com a coordenadora, colaboradora do Projeto UCA. No diálogo, os presentes puderam ver os encaminhamentos em tempo real]. AA  ggeennttee   
eessttáá  oonn--lliinnee  ee  aa  nnoossssaa  ccoooorrddeennaaddoorraa  eessttáá  jjuussttaammeennttee   ffaallaannddoo  ddaa  aattiivviiddaaddee,,  ee  aaíí   oollhheemm  oo  qquuee  eeuu  rreessppoonnddii::  EEssttaammooss  ffaallaannddoo  ddiissssoo..  EEllaass  qquueerreemm  qquuee  
sseejjaa  nnoommeeaaddoo  qquueemm  nnããoo  ffeezz  aa  aattiivviiddaaddee,,  qquuee  nnããoo  sseejjaa  ggeennéérriiccoo  oo  ppuuxxããoo  ddee  oorreellhhaa!!  SSee  aallgguuéémm  nnããoo  eessttiivveerr  ffaazzeennddoo,,  qquuee  ccoollooqquuee,,  ddêê  oo  nnoommee  ppaarraa  eessssaass  
ppeessssooaass  ee  sseejjaa  ffeeiittoo  ddeessssaa  ffoorrmmaa..  MMaass  oo  qquuee  vvooccêêss  eessttããoo  rreeggiissttrraannddoo  aaqquuii,,  ddeeppooiiss  aa  ggeennttee  vvaaii  ppaassssaarr  ppaarraa  aa  pprrooff..  BBeetthh,,  ttuuddoo  iissssoo  vvaaii  sseerr  ttrraannssccrriittoo  ee  
eellaa  vvaaii  eessssaa,,  nnaa  oorriiggiinnaall..  EEnnttããoo  nnaaddaa  ddiissssoo  éé  mmaanniippuullaaddoo,,  vvaaii  nnaa  íínntteeggrraa..  EE  ttuuddoo  vvaaii!!  ÉÉ  uummaa  ccooiissaa  mmuuiittoo  sséérriiaa  oo  qquuee  eessttaammooss  ffaazzeennddoo,,  éé   uumm  ttrraabbaallhhoo  
cciieennttííffiiccoo..  EE  aa  ggeennttee  vvaaii  eessttaarr  rreeggiissttrraannddoo  ttuuddoo  iissssoo,,  eessssaass  ccooiissaass  qquuee  vvooccêêss  eessttããoo  ffaallaannddoo..  
PPrrooffªª22::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  É porque eu e a Profª [[**--**]], na época a diretora e a coordenadora estavam chegando. A coordenadora não tinha, né 
Profª [[**--**]]? Você chegou e então, acabava que eu e a Profª [[**--**]],ia para São Paulo representar a escola e então, a gente chegava e passava para a 
diretora. Mas como você percebeu, é muita coisa para ela. Ela também não tem esse tempo de ficar procurando e acompanhando todo mundo, e aí, 
eu e a Profª [[**--**]] passávamos para elas. Mas aí eu e a Profª [[**--**]], não se vê no poder de ficar cobrando as colegas! Fica chato para a gente! Para 
mim! Eu acho chato eu cobrar. Oh! Você já fez? Oh! Tem que fazer! É chato isso para mim, entendeu? A própria colega talvez não entende, né? 
Então aí, a gente ia cobrar, de uma forma isso aí para mim foi muito desagradável.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaaiiss  aallgguuéémm  qquueerr  ffaazzeerr  uumm  ccoommeennttáárriioo??  
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Profª [[**--**]]. Eu gostei. Eu assim achei o projeto muito interessante. Nesse ano. E na questão da alfabetização, o que eu 
acharia interessante? Eu concordo com tudo o que a Profª1 falou, que ela também é alfabetizadora. Por exemplo, nós temos uma apostila a ser 
seguida. Então, o que a gente pode estar fazendo, pedagogicamente, paralelo a essa apostila que vai funcionar para eles, mas no computador. As 
atividades que estão naquelas apostilas, o que a gente pode fazer para transferir. De repente um programa, ou alguma coisa, que possa ser usado no 
computador que está pertinente ao que eles estão vendo em sala. Porque aí o que eles vão fazer, eles vão progredindo, né! A gente vai poder usar 
mais o computador. Porque é o que seria interessante, estar usando ele mais. Porque só uma vez na semana, é pouco! Porque pode ser sim uma 
ferramenta de alfabetização, uma ferramenta muito boa! Mas aí, a gente acabava onde? Na apostila, qeua a gente tem que fazer! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaass  uussaa  uummaa  vveezz  ppoorr  sseemmaannaa,,  mmaass  ssee  qquuiisseerr  uussaarr  mmaaiiss  ppooddee??  
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral)   PPooddee!!  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) DDeennttrroo  ddoo  ppoossssíívveell!!  
[[PPrrooffªª44::]]((ppeerrííooddoo  mmaannhhãã))  ==  Então, mas a questão seria qual? A gente tem as apostilas, as provas, as avaliações, o horário para estar trabalhando 
com o computadorzinho fica pequeno, fica apertado! Mas por quê? Porque não está tendo essa ligação, do conteúdo que eu estou aplicando na sala, 
para eu estar trabalhando também no computador. E assim, seria interessante também um projeto, assim, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º.  
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                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) No 1ºano eles aprendem isso no computador, no 2ºisso. *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Porque assim,no 1ºano ele vai 
aprender algumas coisas iniciais, No 2ºano a gente vai partir daquilo que ele aprendeu, para frente, *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) como se fosse uma 
alfabetização no computador! Eu acho assim, para a gente usar mais o computador! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEnnttããoo  oollhhaa,,  aa  nnoossssaa  ccoooorrddeennaaddoorraa  eessttáá  ccoollooccaannddoo  aallii ,,    oollhhaa,,  eellaa  aaccaabboouu  ddee  rreessppoonnddeerr,,  ee  eessssaa  ccoonnvveerrssaa  eeuu  vvoouu  ddeeiixxaarr  
aaíí  ddiissppoonníívveell  ppaarraa  vvooccêêss..  AAllgguueemm  mmaaiiss  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoollooccaaççããoo??  DDiirreettoorraa ,,  vvooccêê  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguummaa  ccoollooccaaççããoo  ppaarraa  aa  ggeennttee  ffeecchhaarr  eessssee  ggrruuppoo  
ffooccaall??  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)   
[[DDiirreettoorraa]]  ==  Meu Deus! Eu nem participei! Eu tive que sair. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AA  ggeennttee  eenntteennddee  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). MMaass  aa  ccoooorrddeennaaddoorraa  eessttáá  aaccoommppaannhhaannddoo!!  EEuu  eessttoouu  ffeecchhaannddoo  
pprraattiiccaammeennttee  eessssee  ggrruuppoo  ffooccaall ,,  ppoorrqquuee  eeuu  qquueerroo  qquuee  ssoobbrree   tteemmppoo  ppaarraa  aa  ggeennttee  ffaazzeerr  aa  ooffiicciinnaa..  NNoossssaa  ccoooorrddeennaaddoorraa,,  eemm  SSããoo  PPaauulloo  eessttáá  oonn--lliinnee  ee   eellaa   
eessttáá  aallii  ffaazzeennddoo  aassssiimm  uumm  aappaannhhaaddoo  nnéé,,  eennttããoo  eellaa  eessttáá  ccoollooccaannddoo  aa  qquueessttããoo  ddaass  ccoonnffeeccççõõeess  ddaass  lliiççõõeess,,  nnéé..  EE  aaíí  eeuu  ccoollooqquueeii  qquuee  jjuussttaammeennttee ,,  nnããoo  sseejjaa   
ccoollooccaaddoo  ddee  uummaa  ffoorrmmaa  ggeennéérriiccaa  ccoommoo  eessttaavvaa  sseennddoo  ffeeiittoo..  QQuuaannddoo  ttiivveerr  qquuee  cchhaammaarr  aa  aatteennççããoo,,  qquuee  ccoollooqquuee  nnoommeeaannddoo  aass  ppeessssooaass..  OOhh!!  VVooccêê  nnããoo  
eessttáá  ffaazzeennddoo  iissssoo!!  IIssssoo  nnããoo  eessttáá  ddee  aaccoorrddoo,,  mmaass  qquuee  sseejjaa  nnoommeeaaddoo  nnéé,,  ppaarraa  qquuee  eelleess  ssaaiibbaamm  oo  qquuee  eessttáá  aaccoonntteecceennddoo!!  EEnnttããoo  eellaa  eessttáá  oonn--lliinnee  ee  VVooccêê  
ggoossttaarriiaa  ddee  ffaazzeerr  aallgguummaa  ppeerrgguunnttaa  àà  eellaa  ee  aapprroovveeiittaarr  aa  cchhaannccee??    
[[DDiirreettoorraa]]  ==  Na verdade, eu estou desesperada com um documento que eu tenho que entregar. Mas a coordenadora faz por mim.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii   MMaaiinniinnee  ==  OOkk!!  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). [Nesse momento a coordenadora on line começa a falar e a suporte de 
informática providencia uma caixinha de com]. *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...).   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinneeuussaannaa  ==  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). AA  ggeennttee  pprreecciissaa  tteerr  oo  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ddee  ccaaddaa  ppeessssooaa  ppaarraa  ssaabbeerr  ssee  qquueerr  
ffiinnaalliizzaarr  oo  ccuurrssoo..  PPoorrqquuee  rreeaallmmeennttee  nnããoo  vvaallee  aa  ppeennaa..  PPoorrqquuee  qquueemm  tteevvee  ttooddaa  eessssaa  ddeeddiiccaaççããoo  nnããoo  rreecceebbaa!!  AA  ggeennee  qquueerr  qquuee  ttooddoo  mmuunnddoo  rreecceebbaa  oo  
cceerrttiiffiiccaaddoo..  ÉÉ  jjuussttoo,,  éé  cceerrttoo,,  vvooccêêss  ssee  eessffoorrççaarraamm  nnéé!!  EEnnttããoo  aa  ggeennttee  qquueerr  qquuee  vvooccêêss  sseejjaamm  ccoonntteemmppllaaddaass  ee  ttaammbbéémm  qquueerreemmooss  ssaabbeerr  ssee  tteemm  aallgguummaass   
ddeessssaass  pprrooffeessssoorraass  ee  pprrooffeessssoorreess  qquuee  nnããoo  ppoossttaarraamm  aattiivviiddaaddeess  eemm  sseeuuss  bbllooggss..  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...).*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). EEuu  pprreecciissoo  
ffrriissaarr  iissssoo..  ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  qquuee  aa  eessccoollaa  eesstteejjaa  ccoommoo  uumm  ttooddoo  nnoo  pprroojjeettoo,.  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...).*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) [Conexão de 
Internet instável, coordenadora publica os nomes dos professores que estão em débito com as atividades, e solicita ampla participação no blog, no 
fórum e por e-mail].  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  DDaannddoo  ccoommoo  eenncceerrrraaddoo  oo  ggrruuppoo  ffooccaall,,  ccoommuunniiccoo  qquuee  aa  rreeiivviinnddiiccaaççããoo  ddeellaass  éé  qquuee  aa  ggeennttee  eesstteejjaa    mmaaiiss  pprreesseennttee  aaqquuii..   
DDiizzeemm  qquuee  éé  aa   pprriimmeeiirraa  vveezz  qquuee  vveemm  uummaa  ppeessssooaa  ppaarraa  ffaazzeerr  uummaa  ooffiicciinnaa,,  qquuee  nnuunnccaa  tteevvee  iissssoo..  AAíí  eeuu  eessttoouu  ffaallaannddoo  qquuee  aa  ggeennee  vvaaii  ccoonnvveerrssaarr  iissssoo  aaíí   
nnaa  PPUUCC,,  ccoomm  aa  PPrrooffeessssoorraa  RReessppoonnssáávveell,,  ppaarraa  vveerr  aa  qquueessttããoo  ddee  vveerrbbaa  ppaarraa  vviirr  ppaarraa  ccáá  mmaaiiss  vveezzeess..  IIssssoo  ttuuddoo  ssããoo  ccooiissaass  qquuee  aa  ggeennttee  vvaaii  ccoonnvveerrssaarr,,  ee  
qquuee  ttuuddoo  vvaaii  sseerr  aass  ccllaarraass  ee  qquuee  aa  ggrraannddee  rreeiivviinnddiiccaaççããoo  ddeelleess  éé  ttaammbbéémm  qquuee  eelleess  ffaallaarraamm  qquueerreemm  mmaaiiss..  EE  rreeaallmmeennttee  eeuu  ppuuddee  aassssiimm  pprreesseenncciiaarr  eemm  ssaallaa  
ddee  aauullaa,,  eeuu  ffiiqquueeii  bbaassttaannttee  mmaarraavviillhhaaddaa,,  ccoomm  qquuee  eeuu  vvii  ee  eeuu  tteennhhoo  cceerrtteezzaa  qquuee  vvooccêê  vvaaii  ffiiccaarr  mmuuiittoo  ffeelliizz  ccoomm  ooss  ddeeppooiimmeennttooss..EEllaass  eessttããoo  pprreeooccuuppaaddaass  
ccoomm  rreellaaççããoo  aaooss  cceerrttiiffiiccaaddooss..  #@*](...).*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinneeuussaannaa  ==  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). AA  ggeennttee  pprreecciissaa  ddooss  ddaaddooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  ppaarraa  ffeecchhaarr  ee  
*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) QQuueemm  vvaaii  tteerrmmiinnaarr  ee  qquueemm  nnããoo  vvaaii  tteerrmmiinnaarr  
CCoooorrddeennaaddoorraa]]  [[==  Os blogs existem e eu já testei. Mas tem professores que não estão mais na casa ou estão de licença. Os que tiram licença, 
precisamos definir se eles podem continuar com as atividades no Proinfo em casa, mas não fazendo atividades com os alunos em sala de aula.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii   MMaaiinniinneeuussaannaa  ==  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). AA  ggeennttee   pprreecciissaa  ddooss  ddaaddooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  ppaarraa  ffeecchhaarr  eemm  ffoorrmmaattoo  ddee  uummaa  lliissttaa   
ddeesssseess  pprrooffeessssoorreess..*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)   
[[CCoooorrddeennaaddoorraa]]  ==  Vamos mandar uma lista real e verdadeira de quem vai participar do projeto.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinneeuussaannaa  ==  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...). AAggrraaddeeççoo  aa  ttooddooss..  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OObbrriiggaaddaa  SSuussaannaa..  VVaammooss  aaggoorraa  ffaazzeerr  aa  ooffiicciinnaa  ee  eemm  sseegguuiiddaa  vvaammooss  tteerr  uummaa  ccoonnvveerrssaa  ccoomm  aa  SSeeccrreettáárriiaa  MMuunniicciippaall   
ddee  EEdduuccaaççããoo,,  oonnddee  lleevvaarreemmooss  aass  rreeiinnvviiddiiccaaççõõeess  ddooss  pprrooffeessssoorreess  ee  aalluunnooss,,  ccoollhhiiddaass  oonntteemm  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa..  OOkk  SSuussaannaa..  OObbrriiggaaddaa!!  TTcchhaauu!!  
  
GGrruuppoo  ddaa  TTaarrddee    
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  NNaa  vveerrddaaddee,,  nnóóss  jjáá  nnooss  eexxpprreessssaammooss  aa  eessssee  rreessppeeiittoo  nnéé,,  @¨)#@*](...). ccoomm  aass  rreessppoossttaass  qquuee  eessttaammooss  ddaannddoo..   
EEuu  aacchhoo  qquuee  ppeessssooaallmmeennttee  eeuu  ddeessccoobbrriirr  aa  tteeccnnoollooggiiaa ,,  oo  ccoommppuuttaaddoorr,,  pprraattiiccaammeennttee  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa,,  oo  LLiinnuuxx  nnããoo  ffeezz  mmuuiittaa  ddiiffeerreennççaa  nnaa  mmiinnhhaa  pprrááttiiccaa..  
EEuu  tteennhhoo  uussaaddoo  ttaallvveezz  oo  GGooooggllee ,,  aa  ppeessqquuiissaa  qquuee  eelleess  ffaazzeemm..  EEnnttããoo,,  ppaarraa  mmiimm,,  éé  ddeessssaa  ffoorrmmaa  qquuee  eeuu  vveejjoo..    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  QQuueemm  mmaaiiss  ppooddee  ffaallaarr??   
[[PPrrooffªª  ..::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = (esperamos cerca de 10s segundos, *@¨)#@*](...) ) 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  NNiinngguueemm  mmaaiiss  qquueerr  ddaarr  aa  ssuuaa  ooppiinniiããoo  ssoobbrree  aa  ffoorrmmaaççããoo,,  ccoommoo  eellaa  ffooii??  
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  NNaa  mmiinnhhaa  ccoonncceeppççããoo,,  ssoobbrree  aa  ffoorrmmaaççããoo,,  eeuu  aaccrreeddiittoo  qquuee  ttooddoo  oo  ccoonnhheecciimmeennttoo,,  aapprreennddiizzaaddoo  éé  bbeemm  vviinnddoo..  EE  
iissssoo  aa  ggeennttee  bbuussccaa  nnoo  ddeeccoorrrreerr  ddaa  vviiddaa..  MMaass,,  ddiiaannttee  ddaa  nnoossssaa  pprrooffiissssããoo,,  oo  qquuee  aa  ggeennttee  ffaazz,,  ccoommoo  pprrooffeessssoorr,,  qquuee  aa  ggeennttee  pprreecciissaa  ddee  aallgguueemm  ppaarraa   
oorriieennttaarr,,  eennttããoo  eeuu  aacchhoo  qquuee  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  UUCCAA,,  nneessssaa  ffoorrmmaaççããoo,,  aa  ggeennttee  pprreecciissaavvaa  ddee  uumm  ffoorrmmaaddoorr  aassssiimm  ppaarraa  aajjuuddaarr  aa  ggeennttee..  PPoorrqquuee  eeuu  aacchhoo  qquuee  aa   
nnoossssaa  ffoorrmmaaççããoo  ffooii  mmeeiioo  qquuee    
ssoozziinnhhoo  aassssiimm..  MMeeiioo  iinnddeeppeennddeennttee..  EEnnttããoo,,  ppoorr  sseerr  uumm  ccuurrssoo,,  aa  ggeennttee  pprreecciissaavvaa  ddee  uumm  rreessppaallddoo  mmaaiioorr..  PPoorr  sseerr  uumm  ccuurrssoo  ddeessssaa  aassssiimm,,  ddeessssaa  eexxtteennssããoo,,  
ttããoo  ggrraannddiioossoo,,  ttããoo  bbeemm  ccoommeennttaaddoo  eemm  oouuttrraass  cciiddaaddeess,,  qquuee  aa  ggeennttee  tteevvee  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  eennttããoo......  MMaass  oo  ccuurrssoo  éé  iinntteerreessssaannttee,,  éé,,  aa  ggeennttee  ppooddee  ssiimm  ddaarr  
ccoonnttiinnuuiiddaaddee  nneellee ,,  mmaass  ccoomm  uumm  ppoouuqquuiinnhhoo  mmaaiiss  ddee  aauuxxíílliioo,,  qquuee  aa  ggeennttee  tteemm  mmuuiittaa  ddiiffiiccuullddaaddee  mmeessmmoo  ppaarraa  aapprreennddeerr..  PPoorrqquuee  aa  ggeennttee  aapprreennddeeuu  
ssoozziinnhhoo@¨)#@*](...).   
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a PPrrooffªª  [[**--**]]..  EEuu  aacchhoo  qquuee  ccoomm  aa  nnoossssaa  eexxppeeccttaattiivvaa,,  qquuaannddoo  aa  ggeennttee  ffiiccoouu  ssaabbeennddoo  qquuee  aa  nnoossssaa  eessccoollhhaa  ttiinnhhaa  ssiiddoo  
eessccoollhhiiddaa  ppaarraa  ppaarrtt iicciippaarr  ddoo  pprroojjeettoo,,  aa  ggeennttee  tteevvee  mmuuiittoo  mmeeddoo..  EEuu  aattéé  ccoommeenntteeii  ccoomm  aa  PPrrooffªª  SS  qquuaannddoo  eellaa  ffooii  nnaa  mmiinnhhaa  ssaallaa,,  qquuee  eeuu  ffiiqquueeii  ccoomm  mmeeddoo  
ddoo  ccoommppuuttaaddoorr  qquueebbrraarr........  EE  aa  eexxppeeccttaattiivvaa  qquuee  aa  ggeennttee  tt iinnhhaa  éé  qquuee  aa  ffoorrmmaaççããoo  sseerriiaa   ppaarraa  nnooss  aauuxxiilliiaarr  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  ee  aa  ffoorrmmaaççããoo  nnããoo  ffooii  nneessssee  
sseennttiiddoo..  EEuu  qquueerriiaa  aattiivviiddaaddeess  ppaarraa  eeuu  ttrraabbaallhhaarr  ccoomm  ooss  mmeeuuss  aalluunnooss..  EE  aa  ffoorrmmaaççããoo  nnããoo  ffooii  nneessssee  sseennttiiddoo..  EEuu  qquueerriiaa  aattiivviiddaaddeess,,  ccooiissaass  ppaarraa  mmiimm  ffaazzeerr  
lláá  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa..  OO  qquuee  eeuu  ppoossssoo  ffaazzeerr..  EE  aa  ffoorrmmaaççããoo  nnããoo  ffooii  aassssiimm  nnéé!!  EEnnttããoo,,  aa  mmiinnhhaa,,  ppeelloo  mmeennooss  aa  mmiinnhhaa  eexxppeeccttaattiivvaa  ccoomm  rreellaaççããoo  aa  ffoorrmmaaççããoo  
eerraa  eessssaa..  EE  ttuuddoo  qquuee  aa  ggeennttee  ffeezz  ffooii  uumm  aauuxxiilliiaannddoo  oo  oouuttrroo..  AA  PPrrooffªª  [[**--**]]..,,  aa  PPrrooffªª  [[**--**]],,    ee  aa  PPrrooffªª  [[**--**]],,  mmee  aajjuuddaarraamm  mmuuiittoo  ppoorrqquuee  eellaass  ttiinnhhaamm  mmaaiiss   
ccoonnhheecciimmeennttoo  qquuee  aass  oouuttrraass  nnéé!!  EE  aassssiimm,,  aa  ggeennttee  ddeeppeennddiiaa  mmuuiittoo  ddeellaass !!  AA  ggeennttee  ccoommeeççoouu  ddeevvaaggaarr,,  mmaass  ssoozziinnhhooss!!  NNóóss ,,  mmaass  ccoomm  oo  aappooiioo  ddee  uummaa  
ccoolleeggaa  ccoomm  aa  oouuttrraa!!    
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  EE  eessssaa  ddiiffiiccuullddaaddee  aaccaabbaa  ddeesseessttiimmuullaannddoo!!  
PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  DDeesseessttiimmuullaa  ee  mmuuiittoo,,  nnéé!!  PPoorrqquuee  vvooccêê  ccoommeeççaa  aa  ffaazzeerr  ee  vvêê  qquuee  aaqquuiilloo  nnããoo  éé  aattrraattiivvoo,,  nnéé!!  EE  aaíí   vvooccêê  tteemm  qquuee  
lleevvaarr  ppaarraa  aa  ssaallaa  ddee  aauullaa::  oo  qquuee  éé  qquuee  eeuu  vvoouu  ttrraabbaallhhaarr  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  ccoomm  ooss  aalluunnooss  nneessssaa  sseemmaannaa??  NNããoo  sseeii  nnéé!!  VVooccêê  ccoommeeççaa  aa  ccrriiaarr,,  vvooccêê..  MMaass,,  
vvooccêê  ggoossttaarriiaa  ddee  ccooiissaass  ppaarraa  ttrraabbaallhhaarr  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa..  
PPrrooffªª    ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  VVooccêê  ppeennssaa  eemm  ttrraabbaallhhaarr  uumm  rreeccuurrssoo..  AAíí  vvooccêê  ppeennssaa::  vvoouu  ttrraabbaallhhaarr  nnaa  IInntteerrnneett!!  AAii  tteemm  eessssee  pprroobblleemmaa  ddaa  
IInntteerrnneett!!  VVooccêê  tteemm  qquuee  tteerr  uummaa  aattiivviiddaaddee  rrááppiiddaa  ppoorrqquuee  ddeessccaarrrreeggaa  llooggoo,,  ee  aaíí  vvaaii  jjuunnttaannttoo,,  jjuunnttaannddoo  ee  nnaa  hhoorraa  VVooccêê  ffiiccaa  sseemm  ssaabbeerr  oo  qquuee  ffaazzeerr..  NNeemm  
sseemmpprree  aaqquuiilloo  qquuee  vvooccêê  pprreeppaarraa  ddáá  cceerrttoo!!  EEuu  ffaalloo  aassssiimm::  nnaa  hhoorraa  eeuu  vvoouu  ffaazzeerr  iissssoo..  NNaa  hhoorraa  vvooccêê    vvaaii  , *@¨)#@*](...) dá , *@¨)#@*](...)  e você não 
sabe o que você faz. Eu estou tendo muita dificuldade mas eu abro a janela e eu vejo a ela toda e aí não sei diminuia a tela toda, porque pequena eu 
não consigo mexer nela. *@¨)#@*](...)Eu estou tendo muita dificuldade mesmo porque eu nessas operações eu não consigo. *@¨)#@*](...) . Eu 
não consigo! 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  TTaallvveezz  ssee  aa  ggeennee  ffiizzeessssee  ccuurrssooss  aanneess  ppaarraa  ddeeppooiiss  aapplliiccaarr  eesssseess  ccoonntteeúúddooss!!  NNããoo  sseeii!!  TTaallvveezz  aa  ggeennttee......  
[[PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  MMaass  aa  ggeennttee  eessttáá  ffaazzeennddoo  oo  ccuurrssoo!!!!  
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  MMaass  eennttããoo,,  oouu  oo  nnoossssoo  ccuurrssoo,,  eennttããoo  aa  ggeennttee,,   
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         Doutorado em Educação: Currículo 

                                                                  --  AA  TToommaaddaa  ddee  CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  PPrroocceessssoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  DDoocceennttee  --   
 

[[PPrrooffªª((......))::]]  = (comentário geral)   FFaazz  ssoozziinnhhaa  nnéé!!  *@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Eu tive que aprender sozinha! 
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  OO  ccuurrssoo  nnããoo  nnooss  ffoorrnneeccee  ssuubbssííddiiooss  ppaarraa  aa  nnoossssaa  pprrááttiiccaa!!  NNããoo  éé??    
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Tem outros problemas: de internet, de carregar, né! *@¨)#@*] Não funciona! (...)*@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª   [[**--**]]..  VVoouu  vvoollttaarr  lláá  nnaaqquueellaass  ppaassttaass  ddee  ccoommppaarrttii llhhaammeennttoo..  NNóóss  ppeerrddeemmooss  aaqquuii  uummaass    ttrrêêss,,  qquuaattrroo  hhoorraass..  PPrrooffªª   [[**--
**]],,  eeuu,,  ddeeppooiiss  aa  PPrrooffªª  [[**--**]]  cchheeggoouu,,  aa  PPrrooffªª   [[**--**]]  eessttaavvaa  eemm  oouuttrroo  ccoommppuuttaaddoorr,,  mmaass,,  ffooii  aassssiimm  uummaass  ttrrêêss,,  qquuaattrroo  hhoorraass..  AAíí  cchheeggaa  oo  *@¨)#@*](...) da 
Secretaria e fala: Vocês não vão conseguir nunca compartilhar pasta, porque tem que ser, se eu estiver falando bobagem, o PPrrooff  [[**--**]]  mmee  ccoorrrriijjaa::   
mmaass  ttiinnhhaa  qquuee  sseerr  uummaa  rreeddee  pprróópprriiaa ,,  aa  rreeddee  ddoo  UUCCAA,,  ppaarraa  ffaazzeerr  oo  ccoommppaarrttii llhhaammeennttoo  ddee  ppaassttaa..  CCoomm  ee  nnããoo  eessttaavvaa  nnaa  rreeddee  UUCCAA,,  eeuu  nnããoo  iiaa  ccoonnsseegguuiirr  
ffaazzeerr  ccoommppaarrttiillhhaarr  nnuunnccaa..SSóó  qquuee  nnóóss  nnããoo  ssaabbiiaa  ddiissssoo..  PPeerrddeeuu--ssee  nnããoo  sseeii  qquuaannttaass  ttaarrddeess  aattrrááss  ddaa  ttaall  ddaass  ppaassttaass..  AAíí  ddeeppooiiss    qquuee  oo  *@¨)#@*](...) falou : 
Você não vão conseguir nunca e tanto que oo  *@¨)#@*](...) da Secretaria veio e não conseguiu também depois! E ele é técnico!  
(*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Só que depois ele descobriu um meio! Mas até hoje nós não descobrimos um meio de compartilhar essas pastas né!    
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  SS,,  ttiirraannddoo  eessssaass  nnoossssaass  ddiiffiiccuullddaaddeess  ddee  ffaallttaa   ddee  ccoommppeetteenncciiaa  nnaa  ppaarrttee  tteeccnnoollóóggiiccaa,,  ssee  vvooccêê  ccoonnsseegguuiirr  ccoomm  ooss   
nnoossssooss  aalluunnooss..  VVooccêê  ppeerrgguunnttoouu  nnaass  nnoossssaass  ssaallaass  qquueemm  tteemm  ccoommppuuttaaddoorr  ??  EEnnttããoo  iissssoo,,  éé  mmaarraavviillhhoossoo,,  éé  ddeessccoobbeerrttaa,,  eelleess  ssee  eennccaannttaamm  eelleess  qquueerreemm  qquuee  
vvooccêê  ddeeiixxee  eelleess  uussaarreemm  oo  tteemmppoo  iinntteeiirroo!!  PPaarraa  eelleess  éé    
ttuuddoo  ddee  bboomm!!  DDeeiixxee  lleevvaarr  ppaarraa  aa  ccaassaa  ssee  ppuuddeerr,,  mmaass  ddeessddee  qquuee  sseejjaa  ffeeiittoo  uummaa  iinnffrraaeessttrruuttuurraa  mmeellhhoorr,,uummaa  IInntteerrnneett  qquuee  nnããoo  ccaaiiaa  aa  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  uummaa  
ssaallaa  qquuee  tteennhhaa  ttoommaaddaass  ppaarraa  qquuee  eelleess  ffiiqquueemm  ffuunncciioonnaannddoo  ddiirreettoo,,  ooss  pprrooffeessssoorreess  mmeellhhoorr  pprreeppaarraaddooss ,,  ppaarraa  aa  aapplliiccaabbiilliiddaaddee  ddeesssseess  iinnssttrruummeennttooss  éé  ttuuddoo  
ddee  bboomm!!  MMaass  nnããoo  ddeessssaa  ffoorrmmaa  bbaagguunnççaaddaa  qquuee  aaccoonntteecceeuu  aaqquuii,,  aa  ggeennttee  sseemm  oorriieennttaaççããoo,,  aass  ssaallaass  sseemm  ttoommaaddaass  ppaarraa  lliiggaarr  ooss  ccoommppuuttaaddoorreess..  MMuuiittaass   
vveezzeess  aaqquuii  nnaa  ssaallaa  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  uumm  aauuxxiilliiaarr  qquuee  ppuuddeessssee  nnooss  aajjuuddaarr,,  oo  ccoommppuuttaaddoorr  ppaarraa  ee  aa  ggeennttee  nnããoo  ssaabbee  lliiggaarr  ddee  nnoovvoo..  EEnnttããoo  iissssoo  éé   
mmaarraavviillhhoossoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  nneessssee  bbaaiirrrroo  qquuee  nnóóss  eessttaammooss  qquuee  éé  ssuuppeerr  ccaarreennttee..  AAggoorraa,,  pprreecciissaa  ddee  uumm  pprroojjeettoo  mmaaiiss  ddeesseennvvoollvviiddoo,,  nneessssee  sseennttiiddoo  eeuu  
aacchhoo,,  cceerrttoo??  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OObbrriiggaaddaa!!  VVooccêê  qquueerr  ffaazzeerr  aallgguumm  ddeeppooiimmeennttoo  pprrooffeessssoorraa??  
[[PPrrooffªª  ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = NNããoo!!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EE  vvooccêê  pprrooffeessssoorraa,,  qquuee  nnããoo  ffaalloouu  nnaaddaa  ttaammbbéémm,,  ssóó    oouuvviiuu??  
PPrrooffªª77::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = ÉÉ  qquuee  eeuu  nnããoo  tteennhhoo  eessssaa  nnooççããoo,,  nnéé!!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaass  vvooccêê  eessttáá  nnoo  ccuurrssoo??  
PPrrooffªª  77::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = SSiimm,,  eeuu  ffiizz  ccoomm  aa  aajjuuddaa  ddaass  mmiinnhhaass  aammiiggaass..  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  CCoommoo  éé  sseeuu  nnoommee??  
PPrrooffªª  77::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  =  PPrrooffªª  [[**--**]]..  (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)Eu tenho muita dificuldade.   
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  CCoommoo  éé  sseeuu  nnoommee??  
PPrrooffªª88::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  ÉÉ  ppoorr  eesssseess  mmoottiivvooss  qquuee  eellaass  ffaallaarraamm  qquuee  aa  ggeennttee  nnããoo  tteevvee  rreessppaallddoo  nneennhhuumm..  EEnnttããoo,,  eeuu  nnããoo  eennhhoo  oo  
ppaallaavvrreeaaddoo  ddeelleess  eemm  rreellaaççããoo  aa  eessssaa  tteeccnnoollooggiiaa!!  EEnnttããoo  eeuu  ffiiqquueeii  qquuiieettaa..  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  TTeemm  mmaaiiss  aallgguumm  ccoommeennttáárriioo??  
PPrrooffªª33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..(*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) A ajuda que a gente precisa. Nós como dia a PPrrooffªª  77::]],,::  aahh!!  EEuu  ffiiccoo  aassssiimm,,  nnããoo  
vvoouu  ffaallaarr  nnaaddaa  ppoorrqquuee  eeuu  nnããoo  sseeii..  AA  ggeennttee  qquuee  tteemm  uumm  ppoouuqquuiinnhhoo  mmaaiiss..  NNããoo  éé  mmuuiittoo  nnããoo,,  uumm  ppoouuqquuiinnhhoo  mmaaiiss  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  eemm  rreellaaççããoo  mmeexxeerr  
ccoomm  oo  ccoommppuuttaaddoorr,,  tteevvee  ddiiffiiccuullddaaddee..  IImmaaggiinnaa  qquueemm  nnããoo  mmeexxiiaa  nnoo  ccoommppuuttaaddoorr!!  NNããoo  ssaabbiiaa  ffeecchhaarr  uummaa  jjaanneellaa,,  ccoommoo  aabbrriirr,,  ccoommoo  aabbrriirr  uummaa  ppaassttaa,,  
ffaazzeerr  nnaaddaa!!  CChheeggaarraamm  ooss  ccoommppuuttaaddoorreess  ee  eelleess  ffaallaarraamm::  vvaammooss  ttrraabbaallhhaarr  eellee  ccoomm  oo  aalluunnoo!!  NNããoo  tteemm  aaqquueellaa  ffoorrmmaaççããoo  bbáássiiccaa  ddee  ccoommppuuttaaççããoo!!QQuueerr  
ddiizzeerr,,  aaíí  vveemm    uumm  ssiisstteemmaa  ooppeerraacciioonnaall  ccoommpplliiccaaddoo,,  mmaaiiss  ccoommpplliiccaaddoo  qquuee  éé  oo  LLiinnuuxx!!  IImmaaggiinnaa!!    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OO  pprrooffeessssoorr  eessttáá  iinnssccrriittoo  nnoo  pprroojjeettoo??  
[[PPrrooffªªrr  ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = EEuu  vvoouu  sseerr  ssiinncceerroo,,  eeuu  aabbaannddoonneeii!!FFiizz  aattéé  oo  aannoo  ppaassssaaddoo..    
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  CCoommoo  éé  oo  sseeuu  nnoommee  pprrooffeessssoorr??   
[[PPrrooffªªrr  ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooff  [[**--**]]..Para mim, para começar, eu fiquei muito chateado, muito “bolado”, que já fazem três anos, nós fizemos um 
curso durante um ano e seis meses, e tivemos que voltar tudo de novo, refazer tudo o que a gente fez. Ah! Tá chegando professor novo!   
(*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  [comentário de fundo: começamos outra vez] E começamos outra vez! Contra a minha vontade eu comecei. Terminei 
o ano passado. Não sei porque eu estava sem nota. Fiz tudo o que foi proposto.Postei, fiz blog, fiz todas as atividades e fiquei sem nota. Eu achei 
assim: muita falta de comprometimento com quem estava na época. Eu me lembro disso. (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  Falta de respaldo, porque 
nós estávamos jogados.E esse ano eu não postei nada de novo e eu abandonei. 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a PPrrooffªª   [[**--**]]..Essa é a questão mesmo que a gente comentou. Por quê todo o mundo, nós voltamos lá na primeira 
pergunta? Você faz tudo novamente! 
[[PPrrooffªªrr  ::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooff  [[**--**]]..Se for para refazer [[**--**]]..(*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Para mim não tem [[**--**]]..(*@¨)#@*](...)* 
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  OOss  cceerrttiiffiiccaaddooss  qquuee  nnããoo  vviieerraamm!!  
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a PPrrooffªª  [[**--**]]..O certificado, a gente nunca recebeu!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  VVooccêêss  ccoommeeççaarraamm  nnoo  ffiinnaall  ddee  22001100,,  nnããoo  ffooii??   
  [[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..2010. 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  22001100  ffooii  bbeemm  nnoo  ffiinnaallzziinnhhoo,,  nnããoo  ffooii??EE  ddeeppooiiss  22001111??  
  [[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  22001100  nnóóss  ffiizzeemmooss  ttaammbbéémm..  FFooii  ddeeppooiiss  ddee  jjuullhhoo  qquuee  cchheeggaarraamm  ooss  ccoommppuuttaaddoorreess..  EEmm  aaggoossttoo  oouu  sseetteemmbbrroo??  
EEmm  aaggoossttoo??  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEuu  nnããoo  eessttaavvaa  aaqquuii  nnaa  eessccoollaa  nnéé,,  mmaass  vvooccêêss  eennttrraarraamm  eemm  aaggoossttoo??  
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  OOss  ccoommppuuttaaddoorreess  jjáá  eessttaavvaamm  aaqquuii!!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  MMaass  vvooccêêss  jjáá  ttiinnhhaamm  ccoommeeççaaddoo  oo  ccuurrssoo??  FFooii  eemm  oouuttuubbrroo  nnããoo  ffooii??   
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Foi em outubro! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EEnnttããoo  vvooccêêss  ttiivveerraamm  pprraattiiccaammeennttee  ddooiiss  mmeesseess  ddee  ccuurrssoo..  MMeessmmoo  aassssiimm,,  sseerráá  qquuee  cchheeggaarraamm  aa  tteerr  ddooiiss  mmeesseess  ppoorrqquuee  aa   
mmaaiioorriiaa  ddss  eessccoollaass  eemm  SSããoo  PPaauulloo  tt iivveerraamm  uumm  mmêêss..  PPoorrqquuee  qquuaannddoo  ffooii  ddeezzeemmbbrroo,,  ccoommeeccoouu  eemm  oouuttuubbrroo  ee  pprraattiiccaammeennttee  jjáá  eessttaavvaa  tteerrmmiinnaannddoo  oo  aannoo  
lleettiivvoo  ee  oo  ccuurrssoo  ffooii  eenncceerrrraaddoo  ccoomm  uummaa  iinnttrroodduuççããoo  qquuee  ffooii  ddaaddaa..  EEnnttããoo,,  oo  ccuurrssoo  eeffeettiivvaammeennttee  mmeessmmoo,,  ttooddooss  ooss  mmóódduullooss  ffooii  eemm  22001111,,  nnããoo  ffooii??  OOuu  
aaqquuii  ffooii  ddiiffeerreennttee??   
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = É a PPrrooffªª   [[**--**]]..Só que em 2011,nós começamos tudo novamente. Começaram os professoes novos e voltamos lá no 
começo! (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  EE  qquuaannttoo  vvooccêêss  vviirraamm  eemm  22001100..  VVooccêêss  cchheeggaarraamm  aa  vveerr  ttooddooss  ooss  mmóódduullooss??  EEuu  nnããoo  sseeii    
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  NNããoo  ffoorraamm  33  mmóódduullooss??  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  CChheeggoouu  eemm  ddooiiss  mmeesseess  aa  vveerr  ttrreess  mmóódduullooss??    
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Acho que sim!Tinha um pessoal da secretaria que nos acompanhava e orientava. Passavam as 
atividades e as orientações.  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  VViinnhhaa  aallgguueemm  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall??   
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Vinha. Vinha! Toda a semana vinha!  
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  TTooddaa  aa  sseemmaannaa  vviinnhhaa  uumm  ppeessssooaall..    OO  ppeessssooaall  nnããoo  sseeii  ssee  ttiinnhhaa  ffeeiittoo  oo  ccuurrssoo  lláá  nnaa  PPUUCC......CCoommoo  éé  qquuee  eerraa......  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  NNããoo,,  lláá  nnaa  PPUUCC  nnããoo!!  
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[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  EEnnttããoo  nnããoo  sseeii..  MMaass  ttiinnhhaa  uumm  ppeessssooaall  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa,,  qquuee  eessttáá  ttrraabbaallhhaannddoo  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  aattéé  hhoojjee,,  mmaass  nnããoo  sseeii..  
MMaass,,  nnããoo  ccoonnttiinnuuaarraamm  eessssaass  aattiivviiddaaddeess..  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  AAggoorraa,,  eeuu  qquuee  vvoouu  ffaazzeerr  uummaa  ppeerrgguunnttaa,,  qquuee  eeuu  ffiiqquueeii  ccoomm  ddúúvviiddaa  ddee  uummaa  qquueessttããoo::  VVooccêêss  ffaallaarraamm  qquuee  vvooccêêss  ffoorraamm,,  
aacchhoo  qquuee  eessttáá  ggrraavvaaddoo  iissssoo,,  qquuee  vvooêêss  ffoorraamm  pprraattiiccaammeennttee  ffoorrççaaddooss  aa  eennttrraarr  nneessssee  ccuurrssoo..CCoommoo  qquuee  ffooii  aa  eennttrraaddaa??  VVooccêêss  ffoorraamm  ccoonnssuullttaaddooss  ppaarraa   
eennttrraarr  nneessssee  ccuurrssoo  oouu  ffooiiiimmppoossttoo  ppaarraa  vvooccêêss??  
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  NNiinngguueemm  ppeerrgguunnttoouu  ppaarraa  nnóóss  ssee  qquueerrííaammooss  ffaazzeerr......AAlliiááss  éé  uumm  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddoo  UUCCAA  
(*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  OO  pprrooffeessssoorr  ppooddiiaa  ffaallaarr  aassssiimm::  eeuu  nnããoo  qquueerroo  ppaarrttiicciippaarr  
[[PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)   
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  AAcchhoo  qquuee  nnããoo  ffooii  ddaaddaa  eessssaa  ooççããoo  ddee  nnããoo  ffaazzeerr!!  
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii  MMaaiinniinnee  ==  NNããoo,,  ffooii  ppoorr  aaddeessããoo  eennttããoo??  PPoorrqquuee  tteemm  mmuuiittoo  ccuurrssoo  qquuee  éé  ppoorr  aaddeessããoo!!  OO  pprrooffeessssoorr  tteemm  lliibbeerrddaaddee  ddee  ffaallaarr::  eeuu  nnããoo  
qquueerroo  ffaazzeerr,,  eeuu  qquueerroo  ffaazzeerr...... (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) 
PPrrooffªª((......))::]]  = (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...)   
[[PPrrooffªª  11::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  CCoommoo  iiaa  ttrraabbaallhhaarr  ccoomm  ooss  ““nneettss””,,  nnóóss  aacchháávvaammooss  nnoo  mmíínniimmoo  qquuee  aa  ggeennttee  ttiinnhhaa  qquuee  ffaazzeerr  oo  ccuurrssoo..  NNóóss  
ppeennssaammooss  aassssiimm..  OOhh!!  AA  ggeennttee  vvaaii  tteerr  uumm  ccuurrssoo  qquuee  vvaaii  sseerr  rreeffeerreennttee  aa  eessssee  ttrraabbaallhhoo  qquuee  nnóóss  vvaammooss  ddeesseennvvoollvveerr  ppaarraa  ooss  aalluunnooss..SSóó  qquuee  aa  ccooiissaa  ffooii  ssee   
ddiissttaanncciiaannddoo  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss..  TTaallvveezz  nneessssee  sseennttiiddoo::  nnóóss  nnããoo  ffoommooss  qquueessttiioonnaaddooss,,  mmaass,,  eessttaavvaa  ssuubbeenntteennddiiddoo  qquuee  ccoommoo  aa  ggeennttee  eessttaavvaa  aaqquuii,,  aa  eessccoollaa   
úúnniiccaa  ddee  VVoottuuppoorraannggaa,,  aa  55ªª,,  cciinnccoo  eessccoollaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo..  EEnnttããoo,,  ttáá,,  nnóóss  vvaammooss  ffaazzeerr  oo  ccuurrssoo,,  ppaarraa  ttrraabbaallhhaarr  ccoomm  ooss  ““nneettss””  ppaarraa  oorriieennttaarr  ooss   
aalluunnooss  @¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) 
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Porque está me sendo oferecido um curso, trabalhar com o computador que a 
escola recebeu, lógico que a adesão foi de 100%. MMaass  nniinngguueemm  ppeerrgguunnttoouu::  vvooccêê  qquueerr??  FFooii  uumm  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ppaarraa  oo  UUCCAA,,  ppaarraa  ttooddooss  ooss  
pprrooffeessssoorreess.. 
PPrrooffªª  33::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  TTaannttoo  qquuee,,  cchheeggaavvaa  nnoo  iinniicciioo  ddoo  aannoo,,  cchheeggaavvaa  pprrooffeessssoorr  qquuee  iinnggrreessssaavvaa  ee  ccoommeeççaavvaa  ddee  nnoovvoo..   
[[PPrrooffªª  66::]]((ppeerrííooddoo  ttaarrddee))  = PPrrooffªª  [[**--**]]..  (*@¨)#@*](...)*@¨)#@*](...) Nós voltamos no começo, tudo novamente! Porque chegou professores 
novos! 
PPeessqquuiissaaddoorraa  SSuueellii   MMaaiinniinnee  ==  ookk..  BBoomm  aacchhoo  qquuee  aa  ggeennttee  *@¨)#@*](...)*.#@*](...) Agradeço todos vocês por terem se manifestado, 
verdadeiramente, e isso que é importante. Esse relatório vai ser feito, vai ser transcrito, e a original da gravação vai para  #@*](...) e encerramos 
aqui. Obrigada. 
2.   FFiinnaalliizzaarr  ccoomm  uummaa  ssíínntteessee  ssoobbrree  aass  iinncciiddêênncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  nnaass  ccaatteeggoorriiaass   ee  nnooss  tteemmaass  eemmeerrggeenntteess  eemm  ccaaddaa  qquueessttããoo  aannaalliissaaddaa,,  bbeemm  
ccoommoo  tteecceerr  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  eemm  uumm  tteexxttoo  aannaallííttiiccoo  sseegguunnddoo  oo  oollhhaarr  ddooss  ppeessqquuiissaaddoorreess  rreessppoonnssáávveeiiss  ppeellaa  ccoolleettaa  ddee  ddaaddooss.. 
A técnica do grupo focal trouxe elementos importantes para compreendermos o contexto onde o professor está inserido, tendo em vista o conju nto 
de circunstâncias relevantes para a construção do conhecimento na formação PROUCA. Além disso, ela revelou aspectos significa tivos dos mais 
diversos ângulos, principalmente da realidade tão diversa do período da tarde, professores que são os mais antigos de casa, segundo a coordenadora. 
Com relação à prática pedagógica percebemos que os professores não demonstraram um entendimento mais efetivo da proposta de formação. 
Confirmaram com suas falas, especialmente os professores da tarde, que não entenderam a intenção da proposta de formação, o que motivou 
desinteresse e descompasso entre a ação virtual e a resistência no decorrer do processo. Reclamaram que a formação não propiciou manuseio nem 
aplicação pedagógica com softwares e aplicativos no laptop. Também fizeram críticas severas ao acompanhamento da formação tanto no ambiente 
virtual como no presencial. Foram fatores que inviabilizaram um melhor aproveitamento do conteúdo virtual dos módulos combinados com 
recursos tecnológicos na escola. 
Entretanto, se por um lado o início do processo foi atribulado e sem lógica para o professor, de outro, a formação traz outras respostas para equipe 
de formação. Ela incomoda, cutuca e instigar o professor a sair da zona de conforto e rever a sua postura, em especial para esses professores mais 
antigos. Embora as ações com o laptop na prática educacional sejam discreta e sem uma vinculação mais efetiva com o currículo,  elas acenam para 
um novo quadro que foi se conformando com a chegada dos equipamentos. Diante das expectativas dos alunos e da comunidade o professor 
percebeu que a sua trajetória tem que se afinar com as TIC, e para isso solicitam que a sustentação seja de caráter especificamente pedagógico, em 
forma de oficinas e também com mais ações presenciais. Alegam que nunca vivenciaram essas ações e precisam, de fato, de um co ntato nesses 
padrões. 
Nossa ida em Votuporanga para realizar o grupo e apenas para ilustrar exemplos de usos com algumas possibilidades pedagógicas marca a primeira 
experiência nesse sentido e desperta um novo sentido para a formação. Trata-se de um passo significativo já que redesenha a fase de sustentação 
com novas possibilidades pedagógicas. E a partir desse compromisso assumido, reconhecemos que a formação tem que assumir esse caráter e 
abraçar os novos desafios pedagógicos que pleiteia novos conhecimentos com o laptop. 
Concluímos, portanto, que a implantação de uma fase exclusivamente pedagógica de sustentação à formação vem em hora certa e é acertada. As 
demandas dos professores se modificaram e estabeleceram novas lógicas para a equipe de formadores e pesquisadores. Novos estudos de contexto, 
currículo e práticas pedagógicas serão necessários, tendo em vista o aprimoramento do processo, a criação de condições adequadas, o atendimento 
sensível aos pleitos docentes no âmbito da unidade escolar  e a  valorização do conhecimento e reflexão dos formadores que ta mbém estão em 
formação. 

  
  

ddiiffiiccuullddaaddeess  eennffrreennttaaddaass   
11..  Na prática pedagógica para: 
a) Entendimento mais efetivo da proposta (falta de percepção da intenção da proposta de formação) 
b) Manuseio e aplicação pedagógica dos softwares e aplicativos do laptop (não foram mencionados, nem trabalhados na formação) 
c) Gerenciar espaços, tempos, e harmonizar conteúdo com recursos pedagógicos. 
Comentário Profª S: Para alguns professores ainda há muita dificuldade de perceber a intenção da proposta. Percebemos que apenas 25% dos 

professores estavam entendendo o desenrolar das ações ligadas aos módulos previstos na formação. Como o tempo de formação 
presencial praticamente foi inexistente e o tempo de didicação à formação é muito pequeno, a proposta de formação não foi 
implementada para um uso pedagógico mais efetivo nas salas de aula. 

 
 
22..  No planejamento para:  
a) Implementar um projeto consistente com a tecnologia na escola.  
Comentário Profª S: A SEM de Votuporanga deve propiciar condições para o professor se dedicar à formação, propiciando espaço e tempo, 

ajustando adequadamente toda a infra-estrutura, oferecendo suportes técnicos pedagógico, investindo em comunicação de qualidade.. 
 
 
 
33..  Na coerência para:  
a) Administrar com tranquilidade as informações advindas da formação com as ações desenvolvidas na classe. 
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b) Refletir sobre a ação desenvolvida.  
Comentário Profª S: A dificuldade da formação presencial e o baixo grau de apropriação tecnológica não permitiram que o professor 

encontrasse coerência com a formação virtual no e-proInfo com as ações que desenvolve na sala de aula. Apenas um pequeno grupo 
consegue fazer a transposição didática. O tempo destinado à exemplos de uso efetivo na sala de aula com crianças tão pequenas  não foi 
suficiente para provocar uma reflexão sobre a ação desenvolvida. 

 
* * * 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  33  
PPeerrffiill  ddaa  CClliieenntteellaa  EEssccoollaarr    ee  DDaaddooss  ddaa  EEssccoollaa Período: 01 à 29 de Junho/2012 

Escola: CEM Profª Neyde Tonanni Marão 
No início do projeto a escola foi mapeada, conforme quadro a seguir e atualizado em 2012.. 

informações atuais 2012.        

FORMAÇÃO UCA SP -  CEM “Profª. Neyde T. Marão”       

Grupo de Trabalho de 
Assessoramento 

Pedagógico                                                                                 
GTUCA 

Coordenador Geral:     PUC-SP                                                   
Prof.ª Drª Maria E.B. Almeida (PUC-SP)                                       
Formador  local:                                                        
Prof.ªMs Prof. [*.*] Mainine (PUC-SP)  

Equipe Apoio UCA / PUC-SP :                  
Gilda Piorino, Maria Paulina Assis, Mariza Mendes, Renata Aquino Ribeiro, e  
Prof. [*.*] Mainine 

Universidade Responsável pela Formação: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 

Representante da Secretaria Municipal de Educação de  
Votuporanga - SP1 
Nome da Secretária: XXXX YYY ZZZZ 

Representantes da SE Municipal de Votuporanga - SP1: 
Secretária: XXXX YYY ZZZZ 
PCOP2: (nome) 
Coordenador Pedagógico: (nome) 

Escola: 
 

CEM 
“Profª. Neyde T. Marão” 

Data de Início do Projeto: nov/2010 Níveis de Ensino: Fundamental I 

IDEB da escola: 3,32 

Participantes do projeto em números: 
Gestores: 2 
Gestor 1 Diretor: (nome) 
Gestor 2  Vice-Diretor: (nome) 
Professores  (quantos professores participam do projeto?) 

Proposta curricular da escola:                                     
SE Municipal de Votuporanga-SP Outros projetos de uso de TIC em andamento na escola: Nenhum 

Equipe Gestora Equipe gestora (nº de pessoas por cargo): 2 

Professores Número de professores em 2012: 25                   
 23 efetivos  e   02 não efetivos 

Alunos Número de alunos matriculados em 2012: 315 

Funcionários da Escola Total de Funcionários da escola (administrativo, serviços de apoio e 
auxiliares): 9 

Técnicos de apoio ao uso das TIC:  

Suporte de apoio ao uso das TIC: 2 

Suporte técnico: 1 

Monitores: 1 estagiário UCA ingressante em agosto/2012 

Situação da escola para adequação ao projeto UCA 

Data de recebimento do servidor: novembro/2010 

Data de recebimento de laptops: novembro/2010 

Quantidade recebida de Laptops: 460 

Data de instalação da Internet banda larga: novembro/2010 

Data de instalação da Internet wi-fi: novembro/2010 

Infraestrutura 

Espaço físico: Ambiente em reforma 
Computadores compartilhados: Estão sendo utilizados os laptops (existe 
algum aluno que tem que usar o computar junto com outro aluno porque o 
laptop dele quebrou?) 
Laptops individuais:  

Mobiliário da sala de aula:   carteiras tradicionais 
Outros ambientes com recursos tecnológicos disponíveis na escola ou na 
sala de aula: nenhum (não tem sala de informática?) (como os alunos acessam 
a Internet na sala de aula?) 

Biblioteca: 1  

Notas:  SE Municipal de Votuporanga-SP1:  Secretaria de Educação Municipal de Votuporanga – SP. 

  PCOP2: Professor Coordenador da Oficina Pedagógica Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga    

Quadro 1 – Dados da CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, 
Fonte: Equipe Gestora da CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  44  
AAuuttoorriizzaaççããoo  ddaa  CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  PPeessqquuiissaa    

““O currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo – inovação, conhecimento científico e aprendizagem” 
ppaarraa  uussoo  ddaass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoolleettaaddaass  dduurraannttee  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  GGrruuppoo  FFooccaall   
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  55  
FFóórruumm  VViirrttuuaall  nnoo  AAmmbbiieennttee  EE--PPrrooiinnffoo..     

FORMAÇÃO UCA SP -  CEM “Profª. Neyde T. Marão”       
_*_*_*_Todas as falas foram mantidas na íntegra, sem correção de ortografia ou gramática _*_*_*_ 

Apresentação 
Enviada por Tutora em 03/04/2012 às 21:31:51 
Oi pessoal, 
é com grande satisfação que inicio o primeiro fórum da formação do Programa UCA - Um Computador por Aluno. 
Durante a formação, uma equipe acompanhará todos os passos de vocês, auxiliando no que for preciso e proporcionando um espaço  de diálogo e 
reflexão sobre suas práticas em sala de aula. Esta equipe é formada por: 
Formadora inicial – Professora de Matemática aposentada da rede estadual de ensino, com graduação em Matemática e Pedagogia, Mestrado 

em Educação Matemática e Doutorado em Educação Currículo. Atuo no projeto UCA-PUCSP e em outros projetos relacionados à formação dos 
Profissionais da educação para o uso da tecnologia, tanto na prática docente como na gestão escolar. 
Coordenadora      - doutora em Educação/Currículo (PUC-SP) e mestre em Educação Musical (PPG-Música/UFRGS, RS) e integro os grupos de 
pesquisa FAPROM (Formação e Atuação de Professores em Música) (PPG-Música/UFRGS, RS, apoio CNPq) e o Projeto UCA (PPG Educação-
Currículo/PUC-SP, apoio CNPq). Também sou Professora autora, supervisora e revisora de disciplinas da Licenciatura em Música da UnB (UAB) e  
atuo como consultora nas áreas de educação, educação musical, tecnologias educacionais, gestão e formação de Professores. 
Formadora - Graduada em Ciências com Habilitação e Bacharelado em Química, Especialista, em Informática na Educação pela UFES e mestre em  
Educação: Currículo pela PUC-SP. Atualmente é doutoranda pela PUC-SP em Educação: Currículo e é Professora titular da Rede Estadual de 

Ensino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Informática Educativa. 
(Tutora) – graduada em Comunicação e Multimeios pela PUC/SP e mestranda em Educação: Currículo na mesma universidade, tendo como foco 
de pesquisa o Projeto UCA. Agora é a vez de vocês se apresentarem para nós    (podem falar da sua formação, das suas expectativas e interesses 
no curso, suas necessidades, seus desejos, seus medos, seus gostos, etc).Vamos lá?! Um abraço! 
Enviada por Tutora em 03/04/2012 às 21:59:35 
É com muita alegria, que estamos aqui com vocês para realizar essa Formação de Sustentação que tem como objetivo principal da r continuidade 
à formação proposta no ano anterior, sanando dúvidas, dificuldades e necessidades do processo de integração da tecnologia em sala  de aula. 
Essa formação será realizada por meio de materiais e oficinas, e utilizando o E-Proinfo como um canal de comunicação, entre nós e vocês. 

Esperamos, nesse primeiro Fórum, identificar objetivos e sonhos comuns, para que juntos possamos desenvolver um curso de qual idade, rico em 
aprendizagens e conhecimentos para todos nós. Juntos, podemos tornar esse “espaço virtual” em um amb iente democrático e divertido, 
prazeroso e transformador. Diante disso, gostaríamos de ouvir um pouco de suas expectativas para o curso, seus interesses, necessidades e 
disponibilidades de tempo, para pensarmos coletivamente a construção das atividades. Queremos ouvir vocês, também, sobre possíveis ideias 
para o trabalho com o laptop, dificuldades, anseios, preocupações e desejos. Estaremos em contato! Abraços. 
Prazer em conhecê-los (as) 
Enviado por Formadora em 04/04/2012 às 12:08:54 
Estou muito feliz de fazer parte da equipe de formação UCA-Votuporanga 2012. Espero que juntos, tenhamos um ano de muito aprendizado e 

trocas colaborativas. Agora que a Tutora me colocou em contato com vocês neste ambiente, aguardo a apresentação de todos para  nos 
conhecermos melhor. Este Fórum Virtual deve ser um canal de diálogo que nos possibilitará, via Internet, entender, perceber e projetar um 
caminho eficaz de superação das dificuldades, de trocas colaborativas, de exercício de apropriação digital e de viabilização de uma inteligência 
coletiva. Ele é um instrumento que dá voz ao Professor na dinâmica da formação, potencializando a participação e interação em  prol do 
aprendizado. Portanto, aproveitem este contato inicial para registrar informações sobre a sua formação, para  falar de suas expectativas neste 
curso, das suas experiências, seus interesses, etc. Marquem presença! 
Enviada por Prof.8 em 19/04/2012 às 09:19:31 
Prof.8: Professora Efetiva da Rede Municipal de Votuporanga desde 2007, Cursou CEFAM-Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistério, Graduada em Matemática pela UNIFEV, Fez um ano de Graduação ( à distância) em Filosofia, pelo Claretianos; atualm ente cursa Pós-
Graduação em Docência no Ensino Superior; e Licenciatura em Pedagogia. Colabora e participa do Projeto UCA-(Um Computador por Aluno) 
desde 2010. Já participou do Projeto Escola da Família em 2005/2006, na cidade de Araçatuba. Lecionou Matemática/Física em 2004 à 2006, pelo 
Estado de São Paulo, nas cidades de Araçatuba e Valparaiso. 
Enviada por Prof.1 em 19/04/2012 às 10:22:30 
Prof.  Prof.17: Sou Professora efetiva da rede Municipal de Votuporanga desde 2009, fiz magistério (CEFAM), sou graduada em Letras e Pedagogia 
pela FEF (Fundação Educacional de Fernandópolis). Estou participando do Projeto UCA desde 2010, quando iniciou aqui na escola, onde leciono 

desde que efetivei no município. Gosto de participar do Projeto UCA porque acredito que hoje a tecnologia está integrada a no ssa vida.  
Enviada por Prof.2 em 19/04/2012 às 10:53:12 
Olá, meu nome é   Prof.2, sou formada em Pedagogia e trabalho com o Ensino Fundamental à 10 anos. Sou da primeira turma de formação do 
UCA. Trabalho no Neyde à 7 anos. 
Enviada por Prof.3 em 19/04/2012 às 11:03:50 
Meu nome é Prof.3. Sou formada em Biologia e trabalho na educação há 15 anos. No ensino fundamental trabalho desde 2003. Estou no Neyde 
desde 2008. Sou da 1ª turma do Uca. 
Enviada por Prof.4 em 19/04/2012 às 12:29:14 

Meu nome é Prof.4, fiz magistério e depois, com muito esforço, fiz Pedagogia.  Leciono há um bom tempo e estou quase para me aposentar. Este 
ano estou com um 4º ano. 
Enviada por Prof.5 em 19/04/2012 às 14:54:00 
Olá! Sou Professor5, minha formação é o Normal em nível Médio e Licenciatura em Ciências Biológicas, sou Professora a 7 anos, trabalhando no 
ensino fundamental I, mas também já trabalhei no ensino fundamental II e no médio, e efetivei na prefeitura de Votuporanga em  junho de 2011, 
foi quando tive meu primeiro contato com o projeto UCA, fiz o curso o ano passado, e estou aqui novamente para me aperfeiçoar neste projeto, 
pois os nossos alunos adoram e nos pedem cada vez mais para trabalharmos com ele. 
Enviada por Prof.7 em 20/04/2012 às 09:54: 34 

Meu nome é Prof.7, mais conhecida por Ieca, dou aula no 2º ano B, no período da tarde. Sou a Ieca, sou Professora CLT da Prefeitura Municipal 
de Votuporanga, leciona há 25 anos e gosto muito da minha Profissão. Já trabalhei no ensino infantil e fundamental, esse ano dou aula no 2º ano. 
Já fiz vários cursos, sou formada em Pedagogia e tenho pós-graduação em Psicopedagogia. 
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Enviada por Prof.6 em 20/04/2012 às 10:45:42 
Meu nome é Prof.6, sou Professora PEB I efetiva da rede municipal de Votuporanga, em dois cargos. Um leciono para o 5º ano no  período da 

manhã e no outro leciono para o 2º ano, no período da tarde, ambos na escola CEM Profª Neyde Tonanni Marão, no qual estou à 6 anos.  Me 
formei em Biomedicina, em Ribeirão Preto, em 1988, trabalhei na área por 11 anos, depois por motivos particulares, retornei a  minha cidade 
natal-Votuporanga, onde com o curso de Magistério comecei dar aulas como seletista. Em 2007 me efetivei, fiz o curso de Pedagogia e inúmeros 
cursos de aprimoramento.   Trabalhei 4 anos como Educadora Profissional no programa Escola da Família, na E.E. Profª Esmerald a Sanches da 
Rocha, em Votuporanga. Dei aula três anos no EJA, na escola Neyde, no período noturno. Esse ano conclui minha pós-graduação pela 
Universidade Federal de Goiás, em Biologia, e estou cursando o Proinfo, em fase de preparação de monografia. Tenho dois filhos, minha vida é 
bem corrida mas quando almejamos algo, conseguimos! Bom curso à todos! Onde estão os demais colegas? 
Enviado por Formadora em 23/04/2012 às 17:27:54 

Bem vindo(a)s! Temos um grupo diversificado que muito poderá contribuir para a formação PROUCA: Magistério , Matemática, Filosofia, 
Pedagogia, Docência do Ensino Superior, Letras, Biologia, Psicopedagogia, Biomedicina... E os colegas das outras áreas onde estão? Aguardamos a 
apresentação de todos! Teremos muitas ideias das diferentes áreas para desenvolvermos um plano de sustentação visto e estudado por diversos 
ângulos do conhecimento. 
Enviada por Prof.9 em 03/05/2012 às 10:39:14 
Bom Dia, meu nome é [Prof. 1 t]s, trabalho nessa escola desde 2006. 
Sou Professora do 5ºano e gosto do meu trabalho. Comecei a trabalhar só no ano de 2003, vim começar a trabalhar meio tarde apesar da minha 
idade avançada, mas isso não impede de gostar do que faço. Bem-vinda! 

Enviado por Formadora em 07/05/2012 às 02:16:34 
[Prof. 1t], você tem razão. Nunca é tarde para aprendermos! Conte conosco. 
Enviada por Prof.11 em 07/05/2012 às 15:08:03 
Olá, sou Profª 3t, pedagoga, pós- graduada em AEE, cursando psicologia e leciono em uma escola municipal de Votuporanga-SP para uma turma 
de 3º ano. 
Enviada por Prof.10 em 09/05/2012 às 09:37:25 
Olá... Sou a Professora Prof.10, tenho 26 anos, fiz CEFAM e sou formada em LETRAS pela UNIFEV de Votuporanga... Leciono a 6 anos na escola 
CEM Profª Neyde Tonanni Marão... Sou Professora e acredito na formação e na boa educação para nossas crianças...  

Enviada por Prof.13 em 14/05/2012 às 09:14:48 
Sou Prof.13 Professora graduada em educação fisica pela FEV no ano de 1999 e também graduada em letras pela FACLE no ano de 1984. Atuo na 
escola Neyde Tonani Marão  como Professora de educação fisica desde do ano de 2000. 
Enviada por Prof.13 em 14/05/2012 às 10:00:07 
Sou Professora de Educação Fisíca na Escola "Neyde Tonanni Marão" desde o ano de 2000. Sou Professora de Educação Fisíca na E scola "Neyde 
Tonanni Marão" desde o ano de 2000 Graduada em Letras pela Facle no ano de 1984; Graduada em Educação Fisíca pela UNIFEV no ano de 1999. 
Enviada por Prof.12 em 16/05/2012 às 13:24:52 
Sou Professora de Educação Básica I, leciono a 24 anos no municipio. Tenho magistério e curso superior de Pedagogia incompleto. 

Enviada por Prof.16 em 18/05/2012 às 12:43:19 
Olá?  Meu  nome  é  Prof.16,trabalho  na  rede  estadual  e  municipal  de  ensino. Sou licenciada em História e Pedagogia, f iz  Pós  em  
Psicopedagogia  Clínica e Institucional,  atualmente  curso  pós  em  Psicomotricidade  e  Relações Psicopedagógicas. Trabalho  em  Votuporanga a  
5  anos  e  acredito  que  o  projeto  UCA  é  uma  inovação para  o  ensino. 
O bom diálogo 
Enviada por Formadora em 18/04/2012 às 02:45:02 
É uma grande satisfação participar dessa etapa de Formação/Sustentação em continuidade ao anterior. Nossa intenção agora é vivenciarmos 
novas experiências por meio de oficinas, e ao mesmo tempo, encontrarmos meios de integrar as tecnologias ao cotidiano da sala  de aula, dando 

consistência à aprendizagem. Também é a etapa para esclarecermos as dúvidas e as dificuldades que ainda persistem, assim como, para 
utilizarmos esta plataforma virtual como um canal de comunicação e diálogo. Esperamos, portanto, neste 1ºFórum, estabelecermo s afinidades 
entre objetivos e ideias, relacionando teoria e prática, para que juntos possamos escrever uma proposta pedagógica transformadora de uso da 
tecnologia integrada ao plano de aula. Para, além disso, esperamos que o nosso diálogo virtual possibilite a transformação da  informação em 
conhecimento, largueza no olhar e resulte numa prática com sentido. 
Enviada por Prof.1 em 19/04/2012 às 10:43:14 
As expectativas para o curso em 2012 são as melhores, espero poder interagir, envolver mais com todas as atividades, para rea lizar essas 
atividades tenho disponíveis alguns dias no período da manhã, nos meus  horários de HTP. Espero que esse ano consiga desenvolver mais 

projetos com o laptop e incluí-lo nas minhas aulas com mais frequência. 
Enviada por Prof.2 em 19/04/2012 às 10:59:08 
Tenho domínio com o computador mas em utilizá-lo em sala de aula é um pouco complicado. Primeiro porque o carregamento dos laptops é 
dificultoso, mesmo com o nosso estagiário nos auxiliando já tem muitos aparelhos que só funcionam na tomada. Segundo porque a inda não 
temos acesso rápido a internet, para realizar pesquisas. E por fim, ainda não tenho muita segurança em utiliza -lo constantemente como 
ferramenta de trabalho. Espero que neste ano eu possa utilizá-lo na minha sala de aula. 
Enviada por Prof.3 em 19/04/2012 às 11:08:15 
Quando começamos os trabalhos com o UCA tive muita dificuldade. Estava iniciando meu contato com computadores. Foi bom aprend i muito, 

mas ainda encontro certas dificuldades em trabalhar com os computadores em sala de aula. Os problemas são muitos, mas o maior talvez seja a 
conexão com a internet. Tenho esperança que este ano possa progredir mais e consequentemente levar meus alunos a aprenderem também. 
Enviada por Prof.4 em 19/04/2012 às 12:35:48 
Como eu citei na apresentação, estou quase para me aposentar e nesses anos todos pude vivenciar muitas mudanças e muitos avanços, um 
deles, e talvez o mais marcante, foi o uso do computador em sala de aula. Tenho muita dificuldade em usar o computador e poss o afirmar que 
aprendo muito com os alunos. O curso foi bom para eu conhecer o computador e para perder o medo, mas ainda sinto-me insegura. Espero que 
neste ano eu possa fazer uso do laptop nas minha aulas, com mais frequencia. 
Enviada por Prof.5 em 19/04/2012 às 15:13:28 

Estamos começando uma nova etapa do nosso curso, e espero como no ano passado, aprender muitas coisas, tenho conhecimento básico de 
informática, mas com a ajuda de minhas colegas e dos próprios alunos, conseguimos utilizar o leptop, espero aperfeiçoar mais as minhas 
habilidades este ano,e aumentar o tempo de trabalho com o leptop em sala de aula, com o esforço de todos e ajuda de vocês vamos melhorando 
nossa pratica, as vezes o tempo é curto, pois na maioria das vezes utilizamos os HTPs para realizar as atividades, mas nada q ue nos impeça de 
seguir em frente em nossa aprendizagem. 
Enviada por Prof.6 em 20/04/2012 às 08:47:46 
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Dou aula na 2º e 5º ano, uso o laptop nas duas turmas. Minhas maiores dificuldades são ainda para carregar porque depois de carregado ele fica 
ligado mais ou menos uma hora e como temos que atender vários alunos, principalmente os menores, o tempo fica pequeno. E o problema maior 

é o acesso a internet, quase nunca entra e quando entra a  internet é muito lenta. Se quero fazer uma pesquisa para depois pr oduzir um texto 
acaba não dando certo. Mas são problemas técnicos, que com o tempo poderão ser resolvidos, e acho excelente esse projeto pois  tem muitos 
alunos que nem computador conheciam. Espero que o curso nos dê sugestões para o uso do laptopo, agora que tem Prof essores que seus 
projetos foram aprovados para a bolsa, elas nos poderão passar como funciona esses projetos, já que como escolhidos, estão  d entro do padrão 
que vocês querem . Um abraço 
Enviada por Prof.7 em 20/04/2012 às 09:45:30 
Estou muito feliz em reiniciar o curso, pois como não tinha muita experiências com os laptopos, mas aprendi muito no ano que passou. Sempre 
uso com os meus alunos e os problemas são os mesmos de todos, dificuldade de carregar, difícil acesso à internet, alguns laptops já apresentam 

problemas. Mas é muito importante o curso e o uso dos laptopos com os alunos, ajuda bastante no desenvolvimento da aula. Espe ro que o 
certificado chegue logo! vamos pensar juntos? 
Enviada por Formadora em 23/04/2012 às 16:05:26 
Prof.1,   Prof.2 , Prof.3, Prof.4,   Prof.5, Prof.6 e Prof.7: A nossa expectativa é recíproca. Queremos poder interagir bastante com vocês e também 
nos inteirarmos das atividades que desenvolvem aí em Votuporanga. E, da mesma forma, desejamos que a prática com o laptop em sala de aula 
seja mais frequente tanto nas aulas quanto nos projetos. O uso em sala de aula vai se desmistificando à medida que vamos pensando coisas 
possíveis de acordo com a realidade que nos rodeia, encontrando alternativas diante das dificuldades. A segurança vai sendo conquistada passo-
a-passo. É um processo. Não se esqueçam de quando iniciaram na formação para avaliarem o quanto já avançaram. O trabalho aliado  ao aluno 

pode trazer soluções originais e não imaginadas, uma vez que eles desejam muito utilizar o laptop. É lógico que isso também tem que ser 
desenvolvido, pois ainda a insegurança persiste e é natural. Como são os alunos da escola? Alguns tem computadores em casa? M oram próximos 
e poderiam iniciar uma pesquisa em casa com os seus computadores? Bem são apenas ideias, mas pensem nisso. Outro fator importante 
apontado é de usar um projeto que já está sendo desenvolvido de forma interdisciplinar. Diante da dificuldade de acesso e de descarregamento 
do laptop, o que é possível fazer? Vamos pensar juntos? 
Enviada por Prof.8 em 29/04/2012 às 20:35:34 
1) Como está sendo o trabalho no projeto UCA na sua turma - em qual atividade vocês estão utilizando o computador? (se não estiver usando 
agora, por favor escreva quando usou ou pretende utilizar)  R: Trabalho o Projeto UCA desde 2011 e estou trabalhando este ano de 2012. No ano 

passado trabalhei com a série de 2º Ano do Ensino Fundamental I (antiga 1ªsérie), trabalhei nas disciplinas de Língua Portugu esa, Matemática, 
Ciências, Geografia/História e Artes. 
2) Quais tem sido as suas dificuldades e as dos alunos, e como elas tem sido vencidas? (se não estiver usando agora, conte o que já aconteceu ou 
deixou de acontecer) R: As minhas dificuldades iniciais foram: o conhecimento de um novo sistema operacional; o carregamento dos Laptops 
(havia poucas tomadas na sala de aula); Já para os alunos, as dificuldades foram á falta de conhecimento de conceitos básicos de informática (os 
alunos de faixa etária de 6 para 7 anos). Nenhuma dessas dificuldades foram barreiras para o uso do Laptop. As dificuldades foram sendo sanadas 
na medida do possível.  
3) Quais tem sido os principais pontos positivos desta formação para você, enquanto Profissional, e para seus alunos (e a escola, como um todo)? 

R: Os pontos positivos para mim foi o conhecimento de novo sistema operacional e o uso dele com meus alunos. Criação de blog da escola e o 
envolvimento da equipe escolar. 
4) Quais são as expectativas para a formação de sustentação deste ano, a partir do que já foi construído no ano passado? O que vocês gostariam 
de aprender e compartilhar na continuidade da formação? R: As expectativas são de poder utilizar e aperfeiçoar o que já foi aprendido. Colocar 
em prática o conhecimento do uso da tecnologia em favor da educação. A sustentação 
Enviado por Formadora em 07/05/2012 às 02:09:33 
Nesta fase de sustentação o objetivo é justamente aperfeiçoar o que já foi aprendido, agregando novas ideias de trabalho com o laptop em sala 
de aula.  

Enviada por Prof.8 em 29/04/2012 às 20:35:38 
1) Como está sendo o trabalho no projeto UCA na sua turma - em qual atividade vocês estão utilizando o computador? (se não estiver usando 
agora, por favor escreva quando usou ou pretende utilizar) R: Trabalho o Projeto UCA desde 2011 e estou trabalhando este ano de 2012. No ano 
passado trabalhei com a série de 2º Ano do Ensino Fundamental I (antiga 1ªsérie), trabalhei nas disciplinas de Língua Portugu esa, Matemática, 
Ciências, Geografia/História e Artes. 
2) Quais tem sido as suas dificuldades e as dos alunos, e como elas tem sido vencidas? (se não estiver usando agora, conte o que já aconteceu ou 
deixou de acontecer)R: As minhas dificuldades iniciais foram: o conhecimento de um novo sistema operacional; o carregamento d os Laptops 
(havia poucas tomadas na sala de aula); Já para os alunos, as dificuldades foram á falta de conhecimento de conceitos básicos de informática (os 

alunos de faixa etária de 6 para 7 anos). Nenhuma dessas dificuldades foram barreiras para o uso do Laptop. As dificuldades foram sendo sanadas 
na medida do possível.  
3) Quais tem sido os principais pontos positivos desta formação para você, enquanto Profissional, e para seus alunos (e a escola, como um todo)? 
R: Os pontos positivos para mim foi o conhecimento de novo sistema operacional e o uso dele com meus alunos. Criação de blog da escola e o 
envolvimento da equipe escolar. 
4) Quais são as expectativas para a formação de sustentação deste ano, a partir do que já foi construído no ano passado? O qu e vocês gostariam 
de aprender e compartilhar na continuidade da formação? R: As expectativas são de poder utilizar e aperfeiçoar o que já foi aprendido. Colocar 
em prática o conhecimento do uso da tecnologia em favor da educação. 

Enviada por Prof.9 em 07/05/2012 às 14:06:49 
No começo do curso, no ano passado as minhas dificuldades eram bem maiores. Estou o tempo todo aprendendo e procurando desenvolver 
trabalhos com essa nova ferramenta. O trabalho em sala de aula, eu diria que é razoável, pouco tempo, os computadores as vezes não acessam a 
internet, é bastante lento. Mas acredito que com o tempo essas dificuldades serão sanadas e os prognósticos serão os melhores, as dificuldades 
minimizadas , o progresso acontecerá. 
Enviada por Prof.10 em 09/05/2012 às 10:00:21 
Olá... Estou feliz em reiniciar o curso neste ano de 2012... Estou ansiosa e com muitas espectativas com o curso e projeto UCA neste ano! Vamos 
trabalhar!!! 

Enviada por Prof.11 em 15/05/2012 às 08:32:56 
No ano passado tive um pouco de dificuldades. Mas estou o tempo todo aprendendo. A atividade em sala de aula  é estimulante, mas devido a 
bateria acabar logo, problemas com a conexão na internet, atrapalha um pouco, mas isso não é suficiente para deixar de ser in teressante para os 
alunos. 
Enviada por Prof.12 em 16/05/2012 às 13:26:50 
Minhas expectativas para este ano são de adquirir novos conhecimentos e práticas inovadoras. 
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Enviada por Prof.13 em 18/05/2012 às 08:07:28 
Sendo Professora de educação física o contato com os laptop nas minhas aulas ficam com pouco mais de dificuldade de manuseio,  (porque não 

possuo sala de aula) mas mesmo assim ultrapasso esta barreira por achar de grande importância esta ferramenta de trabalho. 
Enviada por Coordenadora em 05/04/2012 às 15:12:50 
Caros(as)! É com muita satisfação que me uno a vocês neste ambiente. Já ouvi falar e li bastante sobre o programa UCA, e ter sido convidada para 
fazer parte da equipe de formação foi mesmo muito especial.Espero que juntos possamos refletir sobre as possibilidades de uso  do laptop em 
nossas aulas, integrando-o efetivamente em nosso cotidiano, de modo a cada vez mais motivarmos nossos alunos a aprender e a crescer. E que 
estas reflexões se transformem em práticas instigadoras, repercutindo não apenas no contexto escolar mas em toda a comunidade  de 
Votuporanga. Assim como a Tutora e a Formadora, estou a disposição! Vamos interagir? Um grande abraço, Suzana 
Vamos participar para nos conhecer melhor?! 

Enviada por Coordenadora em 13/04/2012 às 13:03:36 
Oi, pessoal! tudo bem com vocês? Espero que sim! Aguardamos vocês entrarem neste fórum para responderem a pergunta que a   ..   colocou no 
início do tópico: "Você já pensou na relação entre tecnologia e aprendizagem, no trabalho com as crianças? Como é ou como pod e ser isso?" 
Gostaria que vocês respondessem esta pergunta aProfundando-a e especificando-a um pouco mais: 
1) como está sendo o trabalho no projeto UCA na sua turma - em qual atividade vocês estão utilizando o computador? 
2) quais tem sido as suas dificuldades e as dos alunos, e como elas tem sido vencidas? 
3) quais tem sido os principais pontos positivos desta formação para você, enquanto Profissional, e para seus alunos (e a escola, como um todo)? 
4) Quais são as expectativas para a formação deste ano? 

Como vocês sabem, o MEC acompanha nossas discussões neste ambiente, portanto será muito importante participarmos aqui. Tenho certeza que 
vamos aprender muito juntos(as)!! Quem vai recomeçar? Aguardamos vocês! 
Um grande abraço, 
Coordenadora 
MetaSys e sua interface gráfica 
Enviada por Formadora em 23/04/2012 às 14:21:48 
É desafiante utilizarmos sistemas operacionais diferentes. Precisamos repensar a operação quando não encontramos os recursos que já 
estávamos habituados no outro sistema até encontrarmos uma relação de lógica e semelhança naquilo que estamos fazendo. Nesta fase de 

formação PROUCA Votuporanga acabamos de receber novos ingressantes. Assim estamos iniciando uma nova discussão para que todos possam 
retomar o M1( Metasys e sua interface gráfica). Aqueles que estavam em 2011 poderão rever o sistema e trazer suas contribuiçõ es aos novos 
colegas interagindo neste espaço de diálogo e aprendizagem. Registrem aqui as impressões sobre o Metasys evidenciando suas qualidades , 
facilidades e as dificuldades no trabalho com o laptop. Assim, vamos avançando no aprendizado com as atividades abaixo, sempr e interagindo. 
Atividade 1 (prazo até 06/05/2012) 
- Acessar o link a seguir para ler e conhecer mais sobre o programa UCA e o curso. Lembre-se de navegar por todas as páginas: 
(http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html)  
- Atividade 2 (prazo até 13/05/2012) 

Acessar o próximo link para ler e conhecer mais sobre o programa UCA e o curso 
(http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html) 
Enviada por Prof.14 em 23/04/2012 às 20:05:36 
Seja por meio de celular, computador ou TV, as diferentes tecnologias já fazem parte do dia a dia de alunos e Professores de qualquer escola. 
Tanto Professor quanto aluno ganha uma nova dinâmica com a incorporação das novas tecnologias. Isso acontece porque os alunos têm uma 
familiaridade muito grande com essas novidades entãotemos de inserirestes recursos no ambiente da sala de aula, como instrumentos 
facilitadores do aprendizado. 
Enviado por Formadora em 07/05/2012 às 02:37:27 

Prof.14 você tem razão. Estamos rodeados de tecnologia em todos os lugares. Agora temos de pensar como iremos utilizá -las pedagogicamente 
na sala de aula com um caráter inovador! Esse é o nosso desafio! 
Enviada por Prof.15 em 15/05/2012 às 11:16:42 
Bom dia queridos amigos é de grande satisfação estar participando desse curso onde vem a propiciar um aperfeiçoamento Profiss ional muito 
grande sofre o assunto que chama atenção nesse século dentro da educação (a tecnologia aliada a aprendizagem). 
Dentro do contexto atual a tecnologia esta  presente em todos os momentos, nosso função como educadores é de sempre estar se  
aperfeiçoando e fazendo com que nossos alunos tenham o contato com essa tecnologia e se beneficie com uma aprendizagem dirigida. 
Enviada por Tutora em 15/05/2012 às 11:08:42 

Olá pessoal, hoje seria o dia de encerramento dos fóruns, porém  não tivemos nenhuma participação, exceto da Prof.14 que participou do fórum 
Início de Conversa. Vocês estão com algum problema de acesso? Estão visualizando os fóruns? Vamos ampliar o prazo de acesso aos fóruns até 
esta 6º feira (18/05). Como a coordenadora já comentou, vocês poderão participar dos fóruns em qualquer tempinho livre e não apenas na escola 
ou no período de HTPC. Participem o quanto antes, para darmos continuidade ao curso. Abraços 
Enviada por Prof.15 em 15/05/2012 às 11:26:35 
Bom dia amigos, meu nome é Prof.15 sou Professor formado em Educação Física atualmente estou atuando na CEM Neyde Tonani Marão em 
Votuporanga-SP, gostaria de dizer que estou muito feliz por estar participando deste curso de aperfeiçoamento e por ter conhecido esse projeto 
que é de grande valia para nossos alunos que tem dificuldade em ter o acesso com meios tecnologicos inovadores como um laptop 

Enviada por Tutora em 02/05/2012 às 21:31:51 
Título: Encerramento do fórum: IV Encontro das Escolas de SP do Programa UCA/PUCSP  
Olá pessoal. Nesta 6º feira (dia ...) será realizado o IV Encontro das Escolas de SP participantes do Programa UCA, orientadas pelas PUC/SP. Neste 
encontro, priorizaremos os projetos participantes da pesquisa CNPq. Para a elaboração da apresentação, inserimos no Acervo do curso (Conteúdo 
=> Acervo), um roteiro com os pontos que deverão ser ressaltados durante a apresentação das escolas. 
Eu, Coordenadora e Formadora estamos dispostas a ajudá-los nesta apresentação. Se puderem, nos envie até quarta a noite, assim podemos dar 
o feedback até quinta ao meio dia e então poderão refazer até sexta. Vamos usar este espaço do fórum para a discussão e a  realização desta 
apresentação. Contem sempre conosco! Abraços Tutora 

IV Encontro das Escolas de SP do Programa UCA/PUCSP 
Enviada por Prof.8 em 02/05/2012 às 10:24:15 
O roteiro com os pontos que deverão ser ressaltados durante a apresentação das escolas, esta em branco. Fiz download, mas o arquivo esta em 
branco.    Arquivo alterado 
Enviada por Tutora em 02/05/2012 às 11:17:35 
Prof.8, alterei o arquivo para PDF. Veja se consegue abrir agora. Abçs Tutora IV Encontro 

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html
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Enviada por Prof.6 em 02/05/2012 às 13:14:43 
Essa atividade é só para as Professoras que tiveram o projeto aprovado né? 

Metasys 
por Formadora em 23/04/2012 às 14:34:33 
É desafiante utilizarmos sistemas operacionais diferentes. Precisamos repensar a operação quando não encontramos os recursos que já 
estávamos habituados no outro sistema até encontrarmos uma relação de lógica e semelhança naquilo que estamos fazendo. Nesta fase de 
formação PROUCA Votuporanga acabamos de receber novos ingressantes. Assim estamos iniciando uma nova discussão para que todos  possam 
retomar o M1( Metasys e sua interface gráfica). Aqueles que estavam em 2011 poderão rever o sistema e trazer suas contribuiçõ es aos novos 
colegas interagindo neste espaço de diálogo e aprendizagem. Registrem aqui as impressões sobre o Metasys evidenciando suas qualidades, 
facilidades e as dificuldades no trabalho com o laptop. Assim, vamos avançando no aprendizado com as atividades abaixo, sempr e interagindo.                  

1. Atividade 1 (prazo até 06/05/2012). Acessar o link a seguir para ler e conhecer mais sobre o programa UCA e o curso. Lembre-se de navegar por 
todas as páginas: (http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html)  
2. Atividade 2 (prazo até 13/05/2012). Acessar o próximo link para ler e conhecer mais sobre o programa UCA e o curso 
(http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html)" 
Enviada por Prof.15 em 15/05/2012 às 11:29:40 
Ok links acessados. 
por Formadora em 28/04/2012 às 14:54:33 
Navegando pelos links na sequência proposta, encontramos atividades para serem resolvidas. Elas deverão ser postadas em seus portfólios 

individuais. Aqui no fórum, paralelamente, continuaremos a discussão.  
Enviada por Prof.2 em 26/04/2012 às 20:12:37 
Olá Formadora. Concordo com sua colocação, acredito que uma no interface nos tira da rotina e nos faz pensar. 
É assim que me sinto em relação ao UCA, é sair da rotina e pensar na possibilidade de integrar sala de aula e o computador. 
Estou gostando do desafio e o melhor, o software é gratuito. 
Em relação ao conteúdo no ambiente confesso que agora já me sinto à vontade para realizá-lo com segurança, mas no início eu "apanhei um 
pouco". 
Enviada por Prof.3 em 26/04/2012 às 20:23:17 

Oi Formadora. Antes do UCA eu só conhecia o windows, agora já me acostumei com o linux, confesso que ainda tenho dificuldades, mas estou 
caminhando. Em relação ao conteúdo deste módulo entendi que o UCA proporciona aos alunos de escola pública o acesso à informações, 
desenvolve competências exigidas pela sociedade atual, incentiva e desenvolve no aluno a interação com o mundo virtual. 
Para mim é uma honra fazer parte desse desenvolvimento tecnológico. 
Enviada por Prof.4 em 26/04/2012 às 20:30:52 
Assim como já comentei anteriomente nunca imaginei que iria participar do uso do computador em sala de aula. 
Estou gostando muito da experiência mas para mim é muito difícil, pois nunca havia mexido com computador. 
Lendo o texto pude notar que com o UCA o aluno tem a oportunidade de se interar com o mundo virtual e de estar preparado para  o futuro. 

Ele tem acesso à informação, conteúdos, redes sociais, e-mail, enfim, tudo que ele precisa para ser autônomo no seu conhecimento. 
Acho interessante, também a questão da mobilidade, que permite levar o computador móvel para diversos locais. 
Enviada por Prof.6 em 27/04/2012 às 14:44:06 
No início estranhei bastante e tinha dificuldade embora dominar bem o computador, mas era no windows. Agora está mais fácil, o curso ajudou 
bastante, mas ainda não estou 100% com o Sistema Operacional que usa o Linux, embora sendo gratuito como a   Prof.2          falou. Parece que 
me acostumei com o Windows. Mas gosto muito do projeto pois favorece a inclusão digital e dá acesso ao uso de tecnologia e facilita o trabalho 
em aula. 
Enviada por Prof.8 em 29/04/2012 às 19:01:17 

Metasys é um Software para inclusão digital nas áreas: Educacional, Pessoal, Empresarial e de Tele centros. 
Os produtos Metasys foram desenvolvidos para pessoas que desejam aprender e evoluir com o que há de melhor no mundo tecnológico. 
Utilizando a plataforma linux, os softwares Metasys são desenvolvidos, integrados e customizados, facilitando a vida de milhares de pessoas que 
utilizam o computador e necessitam de programas eficientes em seu dia a dia. Os produtos educacionais são criados para utilização em escolas 
públicas, tele-centros e outros ambientes de ensino, além de viabilizar e facilitar a integração do Professor com o aluno e vice-versa, 
possibilitando ainda monitorar ambientes e acessos, criar portais web, entre várias outras opções. Nos Laptops educacionais o  sistema 
operacional é o Metasys Classmate é um sistema operacional baseado em Linux Metasys, especialmente criado para dar suporte à arquitetura de 
hardware dos Classmate PC. O Classmate PC é um computador portátil, idealizado pela Intel®. O sistema operacional Metasys Classmate já vem 

instalado com inúmeros softwares e ferramentas como pacotes de Escritório, recursos de multimídia. Possui interface gráfica com visual moderno 
e agradável, permitindo rápido acesso aos principais recursos do sistema.  
Também possui o aplicativo EduSyst Desktop consiste em um conjunto de aplicativos para a área educacional que auxilia no desenvolvimen to de 
atividades pedagógicas e didáticas do ensino fundamental e médio. Com o objetivo de facilitar e estimular o processo de aprendizagem, é 
composto por dezenas de aplicativos pedagógicos e diversos links para acesso a portais educacionais na internet. 
Principais Aplicativos: Navegador de Internet • Suíte de escritório: editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações.• E-mail e 
organizador pessoal• Software de mensagem instantânea• Software de comunicação de voz pela Internet• Editor de foto e imagem• Software de 
suporte para webcam• Software de edição de imagem• Software para criação de gráficos e mapas• Editor de fluxograma e diagramas• Software 

de edição de áudio• Software de gravação de CD e DVD• Leitor de multimídia para arquivos, CDs e DVDs• Gerenciador de downloads• Utilitários 
e acessórios: calculadora, alarme, editor de texto, notas• Software de colaboração para interação do Professor e alunos• Software de 
sincronização de arquivos• Utilitário de backup• Software de controle antifurto• Aplicativo de conteúdo educacional • Jogos educacionais• Links 
selecionados para os melhores serviços da Internet. Interface: Interface gráfica, intuitiva e fácil de usar. Conectividade: Acesso à Internet, via rede 
Wi-Fi sem fio, conexões de rede local ou banda larga cabeada. Software Educacional: Metasys Classmate possui uma série de aplicativos e jogos 
com os quais o aluno pode aprender enquanto joga, além disso, possui links para uma variedade de segmentos pedagógicos que ajudam no 
processo educativo. Links de Provedores de Conteúdo: Para dar suporte ao processo educativo, Metasys Classmate apresenta links para as 
bibliotecas digitais, dicionários e enciclopédias online, pesquisas e portais educacionais. Suíte de Escritório: O usuário do Classmate PC tem à sua 

disposição um conjunto de software usados para criar documentos tais como texto, planilha eletrônica e apresentações.  
Recursos Multimídia: O Metasys Classmate possui aplicativos que contêm uma infinidade de recursos multimídia. Com eles, o usuário  pode ouvir 
música, assistir a vídeos e filmes, ouvir estações de rádio online, gerenciar o iPod ou MP3 player e muitas outras funcionalidades. 
Rede Mesh: O Metasys Classmate estimula a criatividade pois provê aplicativos de multimídia que permitem ao estudante criar arte digital, 
compor música e tirar fotos que podem ser compartilhadas entre si, via rede mesh sem fio. Metasys Classmate permite conexão entre os alunos 
onde não existe infraestrutura de rede sem fio, permitindo que os notebooks conectem-se, usando os recursos uns dos outros e criem uma rede 
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entre eles. Colaboração: Programas de mensagens instantâneas estão tornando-se altamente populares, e cada vez com mais recursos. Utilizando 
o Classmate PC um estudante pode interagir e colaborar com seus colegas de grupo de trabalho. 

Interação em Sala de Aula: O Metasys Classmate vem com o v-Class Student instalado, uma aplicação de gerenciamento de sala de aula, que 
permite que um aluno interaja com o Professor e seus colegas. Alunos recebem comandos do computador do Professor e podem tamb ém enviar 
comandos ao computador do Professor. Controle dos Pais: O Metasys Classmate vem com o PolicyControl, um software que permite a criação de 
políticas para configurar permissões e restrições de acesso a sites na internet ou aplicativos. Pode ser também utilizado para armazenar 
informações e ações do computador, tais como: sites acessados, arquivos, aplicações e outros acessos. 
Controle Antifurto: Cada vez que o computador é iniciado, é feita a verificação do certificado antifurto do Classmate PC. O u suário do Classmate 
PC tem que ter um certificado válido que o autoriza a usá-lo. O software verifica a autorização e determina por quanto tempo o Classmate poderá 
ser usado. O objetivo deste recurso é reduzir o risco de furto do Classmate PC. 

Recursos Especiais do Hardware: O Metasys Classmate suporta a arquitetura de hardware do Classmate PC da Intel®, incluindo a câmera web 
embutida, USB e PATA flash, caneta digital, entre outros. Sincronização de Arquivos: O Metasys Classmate permite a sincronização de arquivos 
selecionados com o servidor da escola, usando o Metasys Sync. Atualização de Software: Toda vez que o sistema operacional do Metasys 
Classmate inicia, uma verificação de atualização é pesquisada e automaticamente executada. Se houver alguma atualização dispo nível, para 
algum software, é apresentada uma mensagem, permitindo ao usuário decidir pela sua atualização ou não, naquele momento. 
Enviado por Prof.6 em 04/05/2012 às 13:09:39 
Acho que nossa amiga Prof.8 já explicou tudo que era preciso. 
Enviada por Prof.1 em 02/05/2012 às 09:14:27 

Como já falei tudo que é novo assusta, mas basta conhecer e interagir com o Metasys que as possibilidades de trabalho e facilidades vão 
aumentando. O Metasys possui vários programas educacionais que acrescentam e enriquecem o conteúdo das aulas, por isso vale a  pena arriscar 
e conhecê-lo, explorá-lo e tirar de seus programas o máximo de possibilidades para tornar a aula mais atrativa. 
Enviado por Formadora em 03/05/2012 às 21:18:21 
Vejo que o desafio do Metasys está sendo vencido com sucesso pelo pessoal de Votuporanga. É claro que um sistema operacional diferente exige 
mais reflexão, porque ainda não encontramos de imediato uma lógica para as nossas novas operações. Mesmo apanhando um pouco v amos nos 
acostumando, como coloca a   Prof.2         . E por fim vamos avançando no aprendizado como relata a Prof.3. A mobi lidade já é percebida com 
bons olhos pela Prof.4. E gostar do projeto é ter pelo menos meio caminho andado para avançar e aprender Prof.6! Prof.8 seu r elato mostra que 

você já se apropripriou do novo sistema operacional! E a percepção sobre as possibilidades do Metasys para enriquecer o conteúdo das aulas 
pela Prof.1 é muito positiva. Enfim, quero dizer que cada qual tem o seu tempo. Somos diferentes: nossa resposta a um novo desafio, tem um 
tempo que é nosso. O importante nessa empreitada é trabalharmos colaborativamente para compartilharmos possibilidades educacionais com o 
laptop. Continuem registrando suas valiosas impressões sobre o Metasys! 
Enviada por Prof.9 em 07/05/2012 às 13:29:46 
Posso dizer com certeza que no começo estranhei bastante esse novo programa(linux). 
Só conhecia o Windows, mas agora estou tendo menos dificuldades nessas novas ferramentas. 
Temos várias atividades como:navegador na internet, e-mail,organizador de textos e organizador pessoal,etc.Foram desenvolvidos pensando nas 

necessidades das pessoas. Viabiliza a integração entre Professores e alunos. 
Enviada por Prof.5 em 07/05/2012 às 13:33:46 
Trabalhar com o laptop é sempre um desafio, pois ele funciona com o sistema operacional do linux, que até então era desconhecido por mim, 
mas com o decorrer do curso e a utitlização do leptop, fui encontrando as semelhanças entre ele e o Windows, e ai fui desenvolvendo  as 
atividades sem muitos problemas,é um mundo novo e encantador essa tecnologia tão proxima de nós e dos alunos, para mim a maio r 
dificuldades ainda é o seu tamanho, mas que não é apresentada pelos alunos que o manuseiam super bem. 
Enviada por Prof.10 em 09/05/2012 às 09:51:26 
Sim... Rever algo é sempre bom e amplia o nosso conhecimento... No inicio do projeto UCA tive muita dificuldade para adequação e a utilização 

dos laptops e as ferramentas contidas nele, no entanto com a prática estou me aprimorando e gostando de uzá -las. 
Enviada por Prof.7 em 10/05/2012 às 16:30:04 
Tinha bastante dificuldade no uso de computador,mas com ajuda das colegas e do curso estou aprendendo muito. A metasys oferece sistema 
operacional que ajuda as pessoas a aprender e a evoluir com o que há de melhor no mundo tecnológico. 
Interface Gráfica do MetaSys 
Enviada por Prof.11 em 15/05/2012 às 08:18:38 
É muito bom rever e recordar, nos faz ampliar o conhecimento. Quando o projeto UCA iniciou achei um tanto complicadinho a utilização 
dos laptops e as ferramentas contidas nele, mas, no entanto com a prática estou me aprimorando e gostando de usá -las. 

Vamos rever as possibilidades do Metasys 
Enviada por Prof.13 em 17/05/2012 às 11:28:18 
Na minha área de educação física este  projeto veio engrandecer o conteudo dos meus alunos por que saimos da área convenciona l  e entramos 
em aulas virtuais como por exemplo a função de orgão do corpo humano (batimentos cardiacos). achei excelente!! 
Enviada por Prof.16 em 18/05/2012 às 13:01:30 
O  que  é  novo  trás  um  certo  desconforto,mas  a  partir  do  momento  que  passamos  a  interagir  com a  ferramenta  tudo  se  torna  mais 
tranquilo.O  trabalho   é  enriquecido,pois  proporciona  novas  metodologias  de  ensino  e  prazer  em  aprender  nos  alun os. 
Fórum Plano de Aula utilizando o Kword: O que é um Plano de Aula? 

por Formadora em 23/04/2012 às 16:31:16 
Aqui no módulo M6 Sustentação a proposta é um pouco diferente. Agora que já vimos nos módulos anteriores as ferramentas presentes no 
laptop e temos uma visão geral de suas funcionalidades, vamos propor atividades didáticas que possibilitem um melhor entendim ento de suas 
potencialidades. Ao adentrar a sala de aula o Professor já deve ter em mente o que irá trabalhar com os alunos. Ele explicita a s ua intenção em 
um plano que deve conter:              1- o objetivo da aula (aquilo que pretende fazer); 2- a metodologia que utilizará (como vai para o aluno 
entender a sua proposta);  3- os recursos que empregará (vai valer-se de quais meios na aplicação da proposta);  4- o cronograma das atividades 
(quais etapas ou passos vai seguir);  5- a avaliação (como vai verificar o ensino e a aprendizagem dos alunos); e  6- a bibliografia (referências 
utilizadas). Afinal, que é de fato um plano de aulas? 

Enviada por Prof.3 em 28/04/2012 às 10:00:38 
Plano de aula utilizando o Kword Um plano de aula direciona o ensino, nada mais é do que uma previsão de atividades vinculadas a um plano de 
ensino mais amplo desenvolvidas em etapas com objetivos e conteúdos previstos. Serve para organizar a intenção do Professor. 
Plano de aula: Nossos escritores 1- Objetivos da aula Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem; Fazer a intervenção para a correção dos 
problemas ortográficos. 2- Metodologia que utilizará Após a leitura e o estudo do texto: Tampinha tira os óculos de Mariana Caltabiano os aluno 
serão instigados a contarem eventos semelhantes aos citados no texto. Em seguida, utilizando a ferramenta de produção de texto Kword, cada 
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aluno deverá escrever um texto descritivo sobre algum acontecimento desastroso que já vivenciou.  O Professor fará as intervenções necessárias 
no decorrer do processo. A correção ficará na responsabilidade do Professor e para finalizar o trabalho as produção deverão ser lidas pelos 

próprios alunos. 3- Recursos que empregará Texto e laptop com a ferramenta Kword. 4- Cronograma das atividades 
Todo o projeto será realizado em duas semanas, utilizando as aulas de Língua Portuguesa. 5- Avaliação Será no decorrer do processo atentando 
para a participação oral e escrita e a realização do texto. 6- Bibliografia Apostila SER de Língua Portuguesa do 1º bimestre. 
Enviado por Formadora em 03/05/2012 às 21:26:18 
A intencionalidade é uma questão chave na elaboração do plano de aula. Como a nossa intenção pode nos guiar para que a informação 
disponibilizada no laptop seja entendida criticamente pelo aluno? 
Enviada por Prof.4 em 28/04/2012 às 10:08:41 
Plano de aula utilizando o Kword: O plano de aula é uma ferramenta indispensável para o Professor. É por meio dele que há previsão dos 

conteúdos que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar, e as formas de avaliação. 
Plano de aula: Meu brinquedo preferido 1- Objetivo da aula Produzir um texto sobre o seu brinquedo favorito. 2- Metodologia que utilizará 
Em comemoração à Semana da Criança os alunos serão desafiados a pesquisar na internet, utilizando a ferramenta de busca, sobre o brinquedo 
que mais gosta, observando os pontos relevantes tais como: material de fabricação, regras do jogo, para que idade é recomendá vel. 
Em seguida, utilizando a ferramenta de processador de texto Kword o aluno escreverá um pequeno texto informativo sobre o produto. Será salvo 
no laptop e corrigido pelo Professor. Para finalizar os trabalhos será feita as leituras das produções pelos próprios autores. 3- Recursos que 
empregará Será utilizado o laptop do UCA com acesso à internet e a ferramente de produção de texto Kword. 4- Cronograma das atividades  
Para a pesquisa na internet e anotações dos pontos relevantes serão aplicados em duas aulas de Língua Portuguesa. No dia seguinte será 

disponibilizado mais duas aulas da mesma disciplina para a produção do texto. No próximo dia de aula será feita a correção pelo Professor 
utilizando as aulas de Língua Portuguesa e também de História. Para a correção será disponibilizado mais duas aulas de Língua Portuguesa. 
Para a finalização uma aula de Língua Portuguesa. 5- Avaliação A avaliação será durante a semana observando a escrita do texto, erros 
ortográficos, sequência dos fatos, estrutura textual, coerência. 6- Bibliografia Sites educacionais. 
Enviada por Prof.2 em 28/04/2012 às 10:25:51 
Plano de aula utilizando o Kword 
Plano de aula é a maneira sistematizada que o Professor tem de aplicar o conteúdo pertinente àquele ano escolar. Todo plano d e aula, além de 
ser um guia, traz implícitas questões pessoais do Professor comprometido com sua tarefa e com seus alunos: por que faço o que faço ao ensinar? 

o que é uma aula: espaço de parceria ou de resistência? como mobilizar o aluno para aprender? como verificar se o aluno apren deu? 
Plano de aula: Vida agitada de menino 1- Objetivos da aula Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem; Fazer a intervenção para a correção 
dos problemas ortográficos; Saber se expressar. 2- Metodologia que utilizará Após a leitura e o estudo do livro: O Menino Maluquinho os alunos 
serão questionados sobre as atitudes do menino, seus amigos, sua família e como era a vida dele. Será realizado a leitura da história em 
quadrinhos do Menino Maluquinho na apostila de Língua Portuguesa e os pontos principais serão ressaltados.  Em seguida os alunos deverão 
escrever um texto descritivo sobre o que aprendeu sobre o Menino Maluquinho. A correção será feita pela Professora. Cada aluno deverá fazer a 
leitura do seu texto para a turma. 3- Recursos que empregará Livro do Menino Maluquinho, apostila SER de Língua Portuguesa e laptop com a 
ferramenta Kword. 4. Cronograma das atividades Será realizada em duas semanas, utilizando as aulas de Língua Portuguesa.  5- Avaliação 

A avaliação será durante o processo observando a escrita do texto. 6- Bibliografia Apostila SER de Língua Portuguesa do 1º bimestre. 
Enviada por Prof.8 em 29/04/2012 às 20:09:07 
O que é um Plano de Aula? O plano de aula é uma ferramenta muito importante para o Professor. Por meio dele, o educador pode fazer a 
previsão dos conteúdos que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar, e as formas de avaliação. 
Plano de aula: 1- O objetivo da aula (aquilo que pretende fazer); Objetivo Geral: Alfabetizar através da inclusão digital. Ampliar a capacidade de 
domínio das novas tecnologias. Construir novas possibilidades de aprendizagens significativas. Proporcionar ao aluno a interação com os 
multimeios como recurso pedagógico. Objetivos Específicos: Reconhecer letras do alfabeto; Reconhecer e escrever o seu nome no editor de texto 
(KWORD). Verificação de Vogais e Consoantes no próprio nome. 2- A metodologia que utilizará (como vai para o aluno entender a sua proposta);  

Solicitar aos alunos que pesquisem com sua família o porquê da escolha do seu nome e levem, para sala de aula, essa informação anotada em um 
papel. Após a apresentação para os colegas da sala, o aluno devera digitar no laptop o seu nome e identificar as vogais  e consoantes existentes 
nele.  3- Os recursos que empregará (vai valer-se de quais meios na aplicação da proposta);  Texto do significado do nome do aluno e Laptop com 
o processador de texto. 4- O cronograma das atividades (quais etapas ou passos vai seguir);  Será realizada em 5 aulas. 5- A avaliação (como vai 
verificar o ensino e a aprendizagem dos alunos);  A avaliação será continua e dará no momento da aprendizagem, através de assimilação do 
conteúdo. A avaliação será também de forma participativa do aluno, e no decorrer da atividade a Professora verificara a aquisição de 
conhecimentos dos alunos e possíveis dificuldades para que haja uma intervenção e retomada da aprendizagem.  6- A bibliografia (referências 
utilizadas). Apostila Ser (editora Abril). 

Enviada por Prof.1 em 02/05/2012 às 08:58:44 
O que é um plano de aula? O plano de aula é uma previsão dos conteúdos e acontecimentos durante a aula. A partir dele direcionamos a aula 
para atingir os objetivos propostos em cada disciplina. A aula tornasse organizada e é possível avaliar melhor os avanços con quistados. Por isso é 
uma ferramenta importante para o dia-a-dia do Professor. Plano de aula: 1- Objetivo da aula: Produzir um texto a partir da sequência de imagens; 
Revisar o texto para que ele possua começo, meio e fim, pontuação está empregada corretamente e se está coerente com as imagens 
apresentadas. Familiarizar com o programa Kword e salvar suas produções na pasta do usuário. 
2- Metodologia: Apresentar para as crianças uma sequência de imagens e pedir que elas construam a partir daquelas cenas uma história bem 
criativa digitando no Kword do laptop a história que criar. Para que o aluno possa revisar sempre que quiser as produções, pedir que eles a 

salvem na pasta do usuário. 3- Recursos que empregará: Imagens de sequência de cenas ampliadas para melhor visualização;  Laptop no 
programa Kword. 4- Cronograma das atividades: 1 aula para a criação da história; 2 aulas para a digitação da história no laptop. 5- Avaliação: A 
avalição ocorrerá a todo momento, sempre observando o avanço, as dificuldades encontradas, a participação de cada aluno. Assim o Professor 
poderá intervir no momento certo e no que for necessário. 6- Bibliografia: Apostila Ser (Editora Abril) 
Enviada por Prof.6 em 04/05/2012 às 13:08:15 
É um instrumento de trabalho do Professor, em que ele vai especificar o que vai realizar na sala de aula,de forma detalhad a as atividades que 
serão feitas e os recursos que serão utilizados.Distribuir o conteúdo programático, buscando sempre aprimorar e inovar sua pr ática pedagógica. 
Enviado por Formadora em 07/05/2012 às 02:00:31 

Vocês estão indo muito bem nessa discussão! As estratégias de ação fazem parte da metodologia. É nela que iremos descrever quais 
instrumentos utilizaremos durante a aula. Por exemplo: Vou utilizar um vídeo baixado na Internet para sensibilizar os alunos sobre a questão em 
pauta. Em seguida, entregarei um texto com ilustração, de uma página, para leitura e discussão. Depois disso, vamos socializar os diferentes 
pontos de vista e partir para elaboração de uma síntese no laptop. 
Enviada por Prof.9 em 07/05/2012 às 13:54:58 
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Plano de aula: Maneira sistematizada que o Professor utiliza para dar os conteúdos referentes ao ano escolar. Atividades desenvolvidas, objetivos 
a alcançar. Plano de aula: Objetivos da aula: ampliar conhecimentos, alfabetização digital, diagnosticar dificuldades e fazer a intervenção 

necessária. Metodologia:Preocupações: Trabalho infantil. Recursos: jornais, revistas, material apostilado, buscar no laptop(Kword). 
Avaliação: verificar a sequência dos fatos, conscientização da problemática, e reescrita cdo assunto com a correção. O prazo será de mais ou 
menos duas semanas. Bibliografia: Sites, material apostilado, jornais etc 
Enviada por Prof.5 em 07/05/2012 às 14:05:16 
O que é um Plano de aula? O plano de aula é a previsão dos conteúdos e atividades de uma aula. Um bom plano de aula abrange além da 
descrição das atividades e a relação dos materiais necessários para a sua realização, objetivos claros (o que se pretende com  as atividades), 
orientações didáticas e as possíveis intervenções durante o decorrer da aula. Esse processo possibilita  ao Professor o acompanhamento e a 
avaliação da aprendizagem do aluno. 

Plano de aula: 1- Objetivo da aula: Produzir um texto a partir de uma história em quadrinhos sem falas que se encontra na apostila que eles 
estudam e que sua interpretação já foi trabalhada; 2- Metodologia: Pedir para que os alunos retomen na apostila o texto CABRA- CEGA, e agora 
com o uso do laptop, no Kword, olhem as imagens e escrevam a história, sempre focando se o que está sendo escrito condiz com a história, se 
não está fugindo do tema central 3- Recursos que empregará: Imagens de sequência de cenas; Laptop no programa Kword. 4- Cronograma das 
atividades: 2 aulas para escrever a história no Kword e 1 para revisão de gramática, ortografia e concordância. 5- Avaliação: A avaliação será feita 
no decorrer da atividade, com o surgimento de dúvidas pelos alunos e no final com a correção do texto produzido. 6- Bibliografia: 
Apostila Ser – 3ºAno – 1ºBimestre (Editora Abril) 
Enviada por Prof.11 em 07/05/2012 às 15:18:29 

O plano de aula é uma prévia dos conteúdos a serem aplicados na sala de aula. Ao aplicar, podemos verificar se os objetivos foram atingidos. 1- 
Objetivo da aula: Produzir um poema; fazer uma revisão ortográfica, sinais e pontuação. Familiarizar com o programa Kword e sa lvar suas 
produções na pasta do usuário. 2- Metodologia: A partir  do poema produzido, inserir imagens para ilustrar o mesmo. 3- Recursos que 
empregará: 
Imagens diversas e Laptop no programa Kword. 4- Cronograma das atividades: 1ª aula para a criação do poema; 2ª aula para a digitação do 
poema no laptop. 5- Avaliação: A avalição ocorrerá a todo momento, sempre observando o avanço e as dificuldades encontradas. 6- Bibliografia: 
Apostila Ser (Editora Abril) 
Enviado por Formadora em 09/05/2012 às 00:55:01 

Segundo Cappelletti, I. , uma avaliação coerente analisa onde você trabalha e com quem você trabalha. Então a avaliação da aprendizagem, 
daquilo que acontece na sala de aula, envolve a compreensão da realidade e depende da intuitividade e experiência cognitiva d o Professor. Já a 
avaliação no processo de formação do aluno, tem a atitude de ajuda ao aluno, e busca no diálogo a sua participação.  
Sobretudo por ser um percurso em evolução, a avaliação deve permitir retomadas e aprimoramento contínuo da aprendizagem, assim como deve 
ser uma aplicação edificante que estabelece juízos de valor pelo trabalho desenvolvido pelo aluno 
Enviado por Formadora em 09/05/2012 às 00:55:01 
Segundo Cappelletti, I. , uma avaliação coerente analisa onde você trabalha e com quem você trabalha. Então a avaliação da aprendizagem, 
daquilo que acontece na sala de aula, envolve a compreensão da realidade e depende da intuitividade e experiência cognitiva d o Professor. Já a 

avaliação no processo de formação do aluno, tem a atitude de ajuda ao aluno, e busca no diálogo a sua participação.  
Sobretudo por ser um percurso em evolução, a avaliação deve permitir retomadas e aprimoramento contínuo da aprendizagem, assim como deve 
ser uma aplicação edificante que estabelece juízos de valor pelo trabalho desenvolvido pelo aluno. 
Enviado por Prof.6 em 11/05/2012 às 11:05:20 
Tentei pesquisar Cappelletti, mas não encontrei só pelo sobrenome. 
Avaliar para mim vai além,de olhar para o aluno como um ser meramente observado, ou seja,  a intenção pedagógica avaliativa dará condições 
para o Professor criar objetivos e planejar atividades adequadas, dando assim um real ponto de partida para esta observação, torna-se claro a 
necessidade de se construir conhecimento e reflexão por parte do Professor acerca do processo avaliativo formal. 

Avaliação por Isabel Cappelletti. Enviado por Formadora em 15/05/2012 às 15:56:43 
Vale a pena ler o livro da Professora: CAPPELLETTI, I. F. (Org).Avaliação da Aprendizagem: discussão de caminhos. Editora Articulação 
Universidade Escola. São Paulo 2008. E também sobre a avaliação, é muito interessante a abordagem no seguinte livro:HADJI CHARLES - Avaliação 
desmistificada. Porto Alegre, ARTMED, 2001.  
Enviada por Prof.7 em 10/05/2012 às 16:35:48 
Plano de aula  é uma ferramenta muito importante para o Professor.Por meio dele o Professor pode fazer a previsão dos conteúdos que serão 
dados e organizar melhor a sua aula. 
Enviada por Prof.6 em 11/05/2012 às 10:46:14 

Olá Formadora! Eu entendi que esse fórum era só para responder o que é um plano de aula, mas vi que postaram o plano. Eu pensei que no outro 
fórum, o de produção de texto, que postaria o plano.Você quer que coloque um plano de aula usando o kword aqui e no outro outro plano sobre 
como produzir texto?Obrigada 
Enviado por Formadora em 15/05/2012 às 16:10:03 
Olá Prof.6! Vc tem razão, No entanto como o pessoal começou a citar exemplos ampliamos a nossa discussão. A reflexão sobre o plano de aula é 
essencial para a confecção de um bom plano de aula. Depois vem a definição e avaliação de qual será  o melhor recurso indicado para produzir 
uma aula tendo em vista a nossa intenção. Então, como utilizar o kword num plano de aula? Em qual situação ele melhor se adeq ua tendo em 
vista os nossos objetivos e intenções? 

Enviada por Prof.10 em 16/05/2012 às 10:04:03 
Plano de aula é uma ferramenta utilizada pelo professor para planejar o conteúdo a ser trabalhado em sala da aula, e com isso  melhor organizar e 
colocar e prática com sucesso o conteúdo preparado. 
Plano de aula:  produção de texto 1- título: produção de texto – água e natureza 2- características do projeto: interdiciplinar ( língua portuguesa, 
arte e ciências). 3- objetivo: diagnosticar no aluno as dificuldades na leitura e na escrita, através de um tema interessante sugerido pelo conteudo 
programático do currículo de 5º ano e aprovado pelos alunos. Desenvolver no educando multiplas habilidades e competências como: domínio na 
leitura e escrita ( norma culta da língua); criatividade; senso crítico; a importancia da preservação/economia da água; entre outras habilidades... 
4- metodologia: os alunos farão uma pesquisa na internet sobre a água e a sua importância para a vida e para o meio ambiente, depois 

escolherão imagens sobre o assunto e utilizarão a ferramenta tux paint para inclusão e modificações das mesmas, para depois elaborar/ produzir 
textos sobre a pesquisa utilizando a ferramenta kword no seu laptop. 5- duração: aproximadamente 15 dias. 6- avaliação: será constante, no 
decorrer da atividade, através da observação e empenho de cada educando. 
Enviada por Prof.13 em 17/05/2012 às 11:42:50 
O que é um plano de aula? é a construção de métodos e sequencia de ações  realizadas durante uma aula.  
Plano de aula: 1- Objetivo da aula: Promover o desenvolvimento moral; trabalhar a velocidade de deslocamento. 2- Metodologia: 
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Trabalhando com  desenvolvimento ético e moral ultilizando métodos infantis e  como brincadeiras, trabalho em grupo e criação de regras. 3- 
Recursos que empregará: os laptop sãoas ferramentas importantes para a pesquisa e para a  digitação das regras no kword. 4- Cronograma das 

atividades: 1 aula para a pesquisa; 2 aulas para a digitação  no laptop das regras ,1 aula para desenvolver  as atividades na pratica. 5- Avaliação: A 
avalição ocorrerá com  observação  do avanço, as dificuldades encontradas, a participação de cada aluno.  6- Bibliografia: Apostila Ser (Ed. Abril) 
Enviada por Prof.16 em 18/05/2012 às 13:22:48 
Plano de aula utilizando o KwordPlano de aula é a maneira  que o Professor tem de aplicar o conteúdo pertinente ao  plano  de   ensino  da  série.  
Plano de aula: Alfabetizaçâo 1- Objetivos da aula: Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e trabalhar  de  maneira  diversificada  com  o  
alfabeto. 2- Metodologia que utilizará: Trabalhar  com  o  alfabeto  movél   e  depois formar  palavras  utilizando  os  recursos  do net. 3- Recursos 
que empregará: Alfabeto  móvel  e  net. 4. Cronograma das atividades: Será realizada em duas semanas, utilizando as aulas de Língua Portuguesa. 
5- Avaliação: A avaliação será durante o processo observando a escrita do texto. 6- Bibliografia: Apostila SER de Língua Portuguesa do 1º 

bimestre. 
por Formadora em 23/04/2012 às 16:49:31 
Somar suas contribuições com as de seus colegas de outras áreas do conhecimento para propor trabalhos interdisciplinares é uma solução muito 
interessante para usar o kword. Elabore uma proposta nesses moldes e compartilhe conosco. Vamos à obra! 
Enviada por Prof.3 em 28/04/2012 às 10:03:36 
Pensando e trabalhando com a interdisciplinaridade segue a atividade: 1. Título: Água, fonte de vida 2. Característica do projeto: Interdisciplinar ( 
Língua Portuguesa, Artes, Ciências e Educação Física) 3. Objetivos: Este projeto permite diagnosticar as dificuldades de aprendizagem bem como a 
intervenção para a correção dos problemas ortográficos. Desenvolve múltiplas habilidades e competências no educando, tais como: domínio da 

norma culta de escrita, tomada de decisões, seleção, organização, sequência e estrutura textual. Permite a associação do  conteúdo estudado e a 
prática. 4. Metodologia Cada aluno deverá montar um cenário com o tema água e seus estados físicos, utilizando a ferramenta TUX PAINT do seu 
laptop. Em seguida, utilizando a ferramenta de processador de texto Kword, também do laptop, o aluno deverá criar um pequeno texto 
informativo sobre o tema proposto contendo sequência e estrutura textual. Haverá acompanhamento constante do Professor, que fará a 
correção. Para finalizar o projeto os alunos participarão de um teatro sobre o fundo do mar com a direção e orientação da  Professora de 
Educação Física. 5. Duração: O projeto será realizado durante o 1º bimestre. 6. Avaliação: Será constante e no decorrer do processo. 
Enviada por Prof.4 em 28/04/2012 às 10:10:38 
Pensando e trabalhando com a interdisciplinaridade segue a atividade: 1. Título: Sou assim 2. Característica do projeto: Interdisciplinar (Língua 

Portuguesa, Artes e História) 3. Objetivos: • Sensibilizar para o respeito à diversidade das relações escolares; • Diagnosticar as dificuldades de 
leitura e escrita; • Resgatar valores básicos coerentes com a ética e o respeito à dignidade humana. 4. Metodologia: • No primeiro momento os 
alunos deverão ler o livro Menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado. Em seguida haverá um debate conduzido pela Pro fessora 
levantando os pontos principais do texto; • Serão acentuados alguns pontos como cor da pele da menina, os cabelos, a beleza natural que a 
autora quis mostrar; • Em seguida será feita uma comparação com o estudo feito na apostila de História sobre os negros, índio s e imigrantes; • 
Após vários dias de discussão e estudos os alunos deverão fazer a rescrita do livro e dos assuntos estudados utilizando a fer ramenta processador 
de texto Kword disponível no laptop; • O Professor fará a intervenção e a correção; • Os trabalhos deverão ser impressor pela Professora e 
expostos para a escola. 5. Duração: • O projeto será realizado durante o 1º bimestre. 6. Avaliação: • Será constante e no decorrer do processo. 

Enviada por Prof.2 em 28/04/2012 às 10:27:44 
Pensando e trabalhando com a interdisciplinaridade segue a atividade: 1. Título: Natureza, conhecer para preservar 2. Característica do projeto: 
Interdisciplinar ( Língua Portuguesa, Artes e Ciências) 3. Objetivo: Diagnosticar as dificuldades de leitura e escrita; Desenvolver múltiplas 
habilidades e competências no educando, tais como: domínio da norma culta de escrita, tomada de decisões, seleção, organizaçã o, sequência e 
estrutura textual; Conhecer melhor os animais em perigo de extinção. 4. Metodologia: Os alunos deverão fazer uma pesquisa na internet, 
utilizando a ferramenta Navegador, atentando para as curiosidades dos animais em perigo de extinção estudados na apostila SER  de ciências no 
1º bimestre. Em seguida, o aluno deverá montar um cenário com o tema: animais em perigo de extinção, utilizando a ferramenta Tux Paint do 
seu laptop. Após a conclusão desta etapa o aluno deverá criar um texto informativo, utilizando a ferramenta Processador de Texto Kword de seu 

laptop, contendo os dados pesquisados e estudados na apostila. O Professor fará a correção das produções que deverá ser lida pelo próprio 
autor. O Professor conduzirá uma votação para a escolha do melhor texto e este lido no Momento Cívico 5. Duração: Duas semanas 6. Avaliação: 
Será realizada no decorrer da atividade observando o desenvolvimento de cada aluno. 
Enviado por Formadora em 03/05/2012 às 21:43:51 
E quando o plano de aula não caminhar como o previsto, o que devemos fazer? 
Enviado por Prof.6 em 10/05/2012 às 12:04:28 
Devemos nos adequar. Fazer as mudanças necessária e adaptar para melhorar. 
Enviada por Prof.9 em 07/05/2012 às 14:25:20 

Trabalho Infantil 1. Características do projeto: interdisciplinar: português, história e artes 2. Objetivos: Dagnosticae e orientar sobre as 
dificuldades sobre um tema polêmico.Bairro Carente. 3. Metodologia: Depois de desenvolvido o tema,será feito um texto no kword,aonde será 
feito a correção gramatical e norma culta da escrita. Será feito também cartazes e fixados em vários pontos da escola para or ientação e 
esclarecimentos dos outros aluno de outras séries. 4. A duração será de um mês. 5. Avaliação:É sempre um processo contínuo e no decorrer do 
anos vários assuntos pertinentes serão acrescentados conforme necessidade dos alunos. 
Enviada por Prof.1 em 10/05/2012 às 09:51:02 
1- Objetivo: Reescrita de um texto; Revisar o texto; Familiarizar com o programa Kword; Salvar o texto; 2- Metodologia: Apresentar para as 
crianças uma história conhecida e pedir que eles reescrevam digitando no Kword do laptop a história que acabaram de ouvir. Para que o aluno 

possa revisar as produções, pedir que eles a salvem na pasta do usuário. 3- Recursos que empregará: História infantil - Conto de fadas; Laptop no 
programa Kword. 4- Cronograma das atividades: 1 aula para a interpretação da história; 2 aulas para a digitação da história no laptop. 5- 
Avaliação: A avalição ocorrerá a todo momento, sempre observando o avanço, as dificuldades encontradas, a participação de cad a aluno. Assim o 
Professor poderá intervir no momento certo e no que for necessário. 6- Bibliografia: Livros de contos infantis 
plano de aula 
Enviada por Prof.6 em 10/05/2012 às 11:56:53 
PRODUÇÃO DE TEXTO ESCRITO USANDO LIVROS DO ZIRALDO 1. OBJETIVO: Realizar leituras de textos com eficácia. Localizar informaçoes em um 
texto. Ampliar e desenvolver a linguagem oral e escrita. desenvolver a leitura crítica. Escrever textos com coesao e coerência, organizando a 

sequência de fatos. Fazer deduções e inferências. Ampliar o vocabulário. 
2. METODOLOGIA: Os alunos pesquisarão sobre a obra de Ziraldo nos laptops, buscando dados relevantes para montar um painel com os dados 
recolhidos. Realizar uma ciranda de leitura só com livros do Ziraldo. Escolher um livro e reescrever no laptop. Imprimir  e ilustrar. Colocar no 
painel. 3. RECURSOS: Laptop com acesso à internet. Impressora. Folha de sulfite, papel pardo, cartolina, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor, cola 
colorida, gliter, cartucho para impressora. 4. CRONOGRAMA: Esse plano foi feito com alunos do 5º ano por dois meses com duas aulas por 
semana. 5. AVALIAÇÃO: Foi feita uma planilha para acompanhar o avanço no comportamento dos leitores de cada aluno, observando a melhora 
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na leitura, interessee espontâneo, se consegue acessar a pesquisa, digitar o texto corretamente. O resultado foi positivo. Vá rios alunos 
melhoraram na produção de texto, tiveram mais vontade de ler por conta própria e tiveram maior domínio  do laptop. 

6. BIBLIOGRAFIA: www.novaescola.com.br. Apostila SER. www.educacao.uol.com.br 
Enviado por Prof.6 em 11/05/2012 às 15:02:33 
Esse é um plano interdisciplinar(Português, Artes, Ciências) Vários livros do Ziraldo trabalham Ciências,como o Bichinho da mãça, O Bebê 
Maluquinho. Em Português trabalha leitura, escrita, ortografia, digitação. Em Artes os desenhos da ilustração, feitos no laptop e desenho livre. 
Enviada por Prof.7 em 10/05/2012 às 17:00:42 
GENTE TEM SOBRENOME 1. OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à escrita do seu nome. Levantar informações a partir da leitura de 
documentos. Reconhecer seu nome escrito, sabebndo identificá-lo nas diversas situações  do cotidiano. 2. METODOLOGIA: Pedir aos alunos para 
levarem uma cópia da certidão de nascimento para a aula. Analisar. Apresentar e cantar a música Gente tem Sobrenome, de Toquinho e eles 

desenharão a parte que mais gostaram. Usando o processador de texto Kword do laptop, com a ajuda o Professor, digitar o nome completo . Usar 
ferramenta do TUX Paint do laptoppara ilustrar.Imprimir a folha com o nome. 3. RECURSOS: Laptop, papel sulfite, impressora, cartucho, CD de 
música, lápis de cor. 4. CRONOGRAMA: Será feito com alunos do 2º ano durante um mês. 5. AVALIAÇÃO: Será ao decorrer das aulas observando o 
desempenho dos alunos, participação e interesse. 6. BIBLIOGRAFIA: Apostila SER 
Enviado por Prof.7 em 11/05/2012 às 15:34:57 
O plano envolve português, artes e história. Português a leitura, escrita do nome, alfabeto, vogais, silábas,já em artes desenho para ilustração e 
história a certidão de nascimento, história do nome, portanto é um plano interdisciplinar. 
Enviada por Prof.11 em 15/05/2012 às 08:27:09 

1- Objetivo: Fazer a reescrita de uma parlenda e salvar o texto; 2- Metodologia: Mostrar para as crianças uma parlenda conhecida e pedir que eles 
reescrevam digitando no Kword do laptop, em seguida fazer uma leitura para localizar algum erro e salvem na pasta do usuário. 3- Recursos que 
empregará: Parlenda e Laptop no programa Kword. 4- Cronograma das atividades: Aula para a leitura, digitação e correção da parlenda. 
5- Avaliação: A avalição acontecerá a todo momento,  observando o avanço, as dificuldades encontradas, intervir qdo necessario, e a participação 
de cada aluno.  6- Bibliografia: Parlendas conhecidas. 
Enviada por Prof.10 em 16/05/2012 às 09:56:49 
1- Título: produção de texto – água e natureza 2- Características do projeto: interdiciplinar ( língua portuguesa, arte e ciências).  
3- Objetivo: diagnosticar no aluno as dificuldades na leitura e na escrita, através de um tema interessante sugerido pelo conteu do programático 

do currículo de 5º ano e aprovado pelos alunos. Desenvolver no educando multiplas habilidades e competências como: domínio na leitura e 
escrita ( norma culta da língua); criatividade; senso crítico; a importancia da preservação/economia da água; entre outras habilidades... 4- 
Metodologia: os alunos farão uma pesquisa na internet sobre a água e a sua importância para a vida e para o meio ambiente, depois escolherão 
imagens sobre o assunto e utilizarão a ferramenta tux paint para inclusão e modificações das mesmas, para depois elaborar/ produzir textos 
sobre a pesquisa utilizando a ferramenta kword no seu laptop. 5- Duração: aproximadamente 15 dias. 6- Avaliação: será constante, no decorrer 
da atividade, através da observação e empenho de cada educando. 
Enviada por Prof.5 em 16/05/2012 às 13:53:21 
Plano de aula: 1- Objetivo da aula: Produzir um texto a partir de uma história em quadrinhos sem falas que se encontra na apostila que eles 

estudam e que sua interpretação já foi trabalhada; 2- Metodologia: Pedir para que os alunos retomen na apostila o texto CABRA- CEGA, e agora 
com o uso do laptop, no Kword, olhem as imagens e escrevam a história, sempre focando se o que está sendo escrito condiz com a história, se 
não está fugindo do tema central 3- Recursos que empregará: Imagens de sequência de cenas; Laptop no programa Kword. 4- Cronograma das 
atividades: 2 aulas para escrever a história no Kword e 1 para revisão de gramática, ortografia e concordância. 5- Avaliação: A avaliação será feita 
no decorrer da atividade, com o surgimento de dúvidas pelos alunos e no final com a correção do texto produzido. 
6- Bibliografia: Apostila Ser – 3ºAno – 1ºBimestre (Editora Abril) 
por Formadora em 20/05/2012 às 03:33:59  
Acesse o link a seguir para conhecer mais sobre o programa UCA e o curso: 

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/index.html. Neste fórum estamos abrindo o diálogo para compartilharmos ideias na 
confecção das tarefas solicitadas. Em seguida, elas devem ser postadas nos lugares indicados. Aproveitem, portanto, esse cana l para tirar suas 
dúvidas antes de postar a sua atividade, que está sendo desenvolvida também pela turma de sustentação. Busque soluções conjun tas com toda a 
equipe UCA da escola.  
1. Atividade 01 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 
No Laptop dentro da pasta Documentos, na Pasta do Usuário, criar uma pasta com o seu nome 
Acesse a ferramenta Diário do E-Proinfo e registre em seu diário as facilidades /dificuldades ao realizar a tarefa. 
2. Atividade 02 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas: 

Tente alterar as permissões da pasta que você criou no laptop. Faça uma simulação permitindo que um grupo de pessoas tenha Acesso Somente 
para Ler seus arquivos e outro grupo tenham Acesso Negado para ler seus arquivos. 
Acesse a ferramenta Diário do E-Proinfo e registre em seu diário como procedeu. 
3. Atividade 03 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 
Faça uma pesquisa sobre "Trabalhando com permissões“ e publique na plataforma e-Proinfo utilizando a opção Conteúdo - Portfólio. Para Saber 
Mais: (http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap2-12) 

 
 

 *  *  *   
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AANNEEXXOO  11  
Em 2009, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD mostra que o grupo de crianças de 0 a 5 anos 
de idade apresentava uma taxa de escolarização de 38,1%. Na faixa etária de 6 a 14 anos, desde meados da 
década de 1990, praticamente todas as crianças brasileiras já estavam frequentando escola. Ainda  apresenta a 
situação do segmento etário constituído por adolescentes de 15 a 17 anos.  
Nota: somente a partir de 2007 que o segmento populacional das crianças de 6 anos foi incorporado à faixa de 
ensino obrigatória, que até então compreendia dos 7 aos 14 anos de idade. 

 
Fonte: Gráfico 2.1 da Síntese de Indicadores Sociais. IBGE1. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf 

AANNEEXXOO  22  
A escolarização dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade no nível médio não está universalizada. Houve uma 
melhora em relação a 1999, mas ainda cerca de metade deles estava no nível adequado, em 2009, para sua faixa 
etária. Este indicador para os adolescentes residentes na Região Nordeste revela uma grande disparidade 
territorial – em 2009, somente 39,2% estavam no nível médio, não chegando a atingir os 42,1% alcançado pelos 
adolescentes residentes na Região Sudeste, em 1999. 

 
Fonte: Gráfico 2.2 da Síntese de Indicadores Sociais. IBGE2. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf 
  

                                                   
1   INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE .Síntese de Indicadores Sociais 2010: Uma Análise Das Condições De 

Vida. Rio de Janeiro, 2010. Sem numeração de páginas.. ISSN 1516-3296. Divulga Pesquisa  e Estudos descritivos e análises de resultados de 
tabulações especiais  de uma ou mais pesquisas, de autoria institucional. A série Estudos e pesquisas está subdividida em: Informação Demográfica  
e  Socioeconômica, Informação Econômica, Informação Geográfica  e Documentação e Disseminação de Informações. ISBN 978-85-240-4143-3 . 
Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf.  

2   Ibid., sem numeração de página   

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
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AANNEEXXOO  33  
A baixa escolarização líquida dos adolescentes vem como decorrência dos atrasos ocorridos no ensino fundamental. 
É fato constatado que a maioria das crianças brasileiras ingressam neste ciclo sem antes ter cursado o pré-escolar, o 
que acarreta, no início do processo, um atraso em média de dois anos. Basta analisar o número médio de 
anos de estudo concluídos das crianças de 10 a 14 anos de idade. No período de 1999 para 2009, houve um 
reduzido progresso. 

 

 
 
Fonte: Gráfico 2.3 da Síntese de Indicadores Sociais. IBGE1. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   
1   Ibid., sem numeração de página   
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
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AANNEEXXOO  44  
Conselho Nacional de Educação: Possibilidade de “Apagão de Professores” 

 
 

A situação dos professores no Brasil nos respectivos Estados da Federação 
 

 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo. Caderno Cotidiano. Edição de 05 set. 2010. 
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AANNEEXXOO  55  
O número de formandos  nas áreas críticas da Educação - Matemática, Física, 

Química e Biologia – aumenta, registrando uma alta de 84%, mas não garante que 
eles atuarão como profissionais da escola pública. 

 

 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo. Caderno Cotidiano. Edição de 05 set. 2010. 
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AANNEEXXOO  66  
A formação  nas áreas críticas da Educação - Matemática, Física, Química e Biologia – aumenta.   

                           

            
Fonte: Jornal Folha de São Paulo. Caderno Cotidiano. Edição de 05 set. 2010. 
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AANNEEXXOO  77  
       Bons alunos não se sentem atraídos pela profissão docente.  

 
Fonte: Revista Veja. Edição de 10 fev. 2010. p. 87. São Paulo: Editora Abril, 2010. 

 *  *  * 


