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RESUMO 

 

Esta pesquisa se preocupa em identificar as condições favoráveis para a 

apropriação de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC,  em uma 

escola pública da rede estadual de ensino.  

Este estudo se justifica na medida em que essa apropriação não acontece 

na maioria das escolas, embora haja um forte desejo da comunidade 

escolar para ter acesso a essa tecnologia e também a demanda sempre 

crescente de uma sociedade que cada vez mais se estrutura e se 

movimenta em rede.  

A hipótese inicialmente encontrada centrava-se no grande número de 

professores capacitados para utilizar as TIC em situações de ensino e 

aprendizagem com os alunos. A análise qualitativa dos dados mostrou que 

outros índices compunham essa condição singular favorável na escola, 

como é o caso do sonho de acesso à tecnologia construído coletivamente, o 

envolvimento da comunidade e o papel dos gestores.   

A contribuição maior desta pesquisa centra-se no fato de apurar os índices 

indiretos como o sonho e o sentido da tecnologia para a comunidade, que 

impulsionaram a escola rumo a apropriação das TIC, e os diretos, 

mergulhados totalmente no dia-a-dia da escola, nas dimensões 

administrativa e pedagógica, que agem de forma indissociável para realizar 

os anseios da comunidade escolar, quando a gestão é democrática. 

No que se refere especificamente às TIC, os projetos realizados pela escola 

e analisados aqui mostram que, para fazer sentido para alunos, professores 

e gestores, e alavancarem experiências inovadoras, elas precisam estar a 

serviço de projetos que os instiguem a buscar respostas para o que os 

intriga. 

Dessa forma, a tecnologia pode colaborar para emancipar as pessoas, não 

pelo acesso ao mundo de informação que possibilita, mas pelo trajeto 

construtivo com que os sentidos podem ser atribuídos a ela no fazer 

pedagógico.  



ABSTRACT 

This research is worried about in identifying the favorable conditions to the 

appropriation of Technologies of Information and Communication - TIC, in a 

state public school. 

This study can be justified by the fact that this appropriation does not 

happen in the majority of the schools, even so it has a strong desire of the 

scholar community to have access to this technology as also there is an 

increasing demand from the society, which each time it is more structured 

and it is running in the net way. 

The hypothesis initially found was centered in the great number of enabled 

professors to use TIC in education and learning situation with the students. 

The data qualitative analysis showed that other indexes composed this 

favorable singular condition in the school, as it is the case of the dream to 

access this technology that was constructed collectively, the participation of 

the community and the role of the managers. 

The biggest contribution of this research is the fact of to check the indirect 

indexes as the dream and the sense of what is the technology for the 

community. Facts that had stimulated the school in the direction to the 

appropriation of the TIC, and the principals, totally absorbed in the school 

day-by-day in the administrative and pedagogical dimensions, that act in a 

inseparable form to accomplish the scholar community wishes when the 

management is democratic. 

About the TIC in a specific form, the projects, accomplished by the school 

and that were analyzed here, show that to make any signification to the 

student, teacher and manager as also improve innovative experiences, they 

need to be available to project service that can instigate them to search for 

the answer for what it is intrigued them. 

This way, the technology can collaborate to emancipate the people, not for 

the access to the information world that it makes possible, but for the 

constructive route that the significations can be attributed to it in a 

pedagogical making. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa acompanhar e analisar a forma como uma escola 

da rede pública estadual de São Paulo constrói o processo de apropriação 

da tecnologia informatizada. As atenções se concentraram no 

desenvolvimento das ações voltadas, direta ou indiretamente, para o fazer 

pedagógico beneficiado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC. 

As características de investigação qualitativa desse trabalho se baseiam na  

imersão feita no cotidiano da escola e na forma como os dados foram 

coletados e apurados, mediante intensa observação, diálogo e reflexão a 

respeito dos processos de uso da tecnologia e da dinâmica da escola como 

um todo.  

Antes de justificar a escolha desse tema, vou me apresentar e resgatar o 

trajeto que me levou à presente pesquisa. 

 

MEU PERCURSO 

Sou educadora desde 1986, quando ingressei na rede pública estadual de 

ensino como professora de Língua Portuguesa e Literaturas. Também fui 

professora junto a escolas municipais e particulares, nos ensinos regular e 

supletivo. 

Em 1987 efetivei-me em uma das escolas da periferia da Zona Norte da 

cidade de São Paulo. Minha falta de experiência buscava sempre 

referenciais nos melhores professores que tive durante minha trajetória 

como aluna: aqueles que eram dedicados, sábios, generosos e exigentes.  

Depois de alguns meses, percebi que algo estava errado. Ou eu não tinha 

competência para estar ali, ou os alunos não estavam preparados para o 

que eu queria ensinar e julgava importante.  

De fato, algo estava muito errado. Substantivos, verbos, giz, livro, ordem, 

muita ordem, mas nenhum progresso... Um desfile de situações 
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desconhecidas povoava as tão preparadas aulas. Ao contrário do que eu 

tinha como referencial, a maioria das crianças não tinha medo de seus 

professores nem das notas ruins, tampouco se mostravam ansiosas por 

aprender. Não havia aglomerado de mães na porta da escola à espera de 

seus filhos nem freqüência absoluta nas reuniões bimestrais.  

Empenhei-me em buscar compreensão para o 

que acontecia aos meus alunos e alternativas 

para oferecer uma aula que interessasse mais 

as crianças. Em função dessa busca e dos 

resultados favoráveis que começaram a se 

esboçar, fui convidada para ser Assistente- 

Técnico Pedagógico - ATP e trabalhar como 

formadora de professores na Oficina 

Pedagógica da Diretoria de Ensino Norte 1, 

antiga 1ª. Delegacia de Ensino. 

Durante o tempo em que lá permaneci, 

chamava minha atenção a dificuldade que 

envolvia o trabalho de formação de professores.  

Desenvolvendo esse trabalho diretamente nas 

escolas, percebia como era latente a resistência 

dos colegas para rever as próprias práticas e 

buscar nova fundamentação para um trabalho 

que atraísse mais o aluno e desse a eles, 

professores, mais eficiência, realização e prazer. 

Nessa época, dividia meu tempo entre os 

trabalhos como ATP e como professora, ora em 

escolas municipais, ora nas escolas da rede 

privada. Essa opção me proporcionava a 

oportunidade de pôr em prática o que 

desenvolvia na Oficina Pedagógica e isso foi muito bom, porque percebia 

que dava credibilidade ao meu trabalho como formadora. Não porque tudo 

desse exatamente certo, mas porque havia a possibilidade de trazer as 

ATP designa 
professores que são 
afastados  da sala de 
aula para exercerem a 
função de formadores 
de seus pares, em 
locais montados para 
esse fim, que recebem 
o nome de Oficina 
Pedagógica. 
Cada OP, como é 
chamada, está ligada a 
uma Diretoria de 
Ensino, que atende 
escolas de uma 
determinada região.    
Os ATP implementam 
projetos pedagógicos 
da Secretaria de 
Educação do Estado de 
São Paulo – SEE/SP e 
também atendem às 
demandas específicas 
das escolas. A forma 
como realizam tais 
tarefas varia entre 
orientações técnicas, 
cursos, reuniões, visitas 
às escolas etc.  
A formação desses 
profissionais fica a 
cargo da Secretaria de 
Educação e dos 
parceiros instituídos por 
ela. 
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minhas próprias dificuldades e tornar-me uma interlocutora que 

aproximava a realidade dos professores das teorias que estudávamos para 

dar embasamento ao nosso trabalho com Língua Portuguesa. 

Em 1992, candidatei-me a um curso de 

Informática Educacional que seria ministrado 

pelos técnicos do CIEd, sob a responsabilidade 

da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação - FDE. Visava expandir as 

possibilidades de trabalho e entender por que o 

computador começava a ser tão comentado no 

meio educacional. 

Alguns meses depois fui convidada para compor 

a equipe incumbida de implantar um programa 

de capacitação de professores para a utilização 

do computador como ferramenta pedagógica. 

Esta foi uma época de grande crescimento, 

porque várias estratégias de leitura e produção 

de textos verbais e não-verbais podiam ser 

estimuladas a partir do uso do computador. 

Essas possibilidades foram testadas em minhas 

classes do ensino noturno de uma escola 

particular, e os resultados me animaram demais 

e me fizeram acreditar que o computador podia 

dar uma contribuição efetiva para o trabalho 

docente.  

Em 1998, quando os computadores comeram 

de fato a chegar à rede estadual, ocorreu meu 

desligamento da FDE e meu retorno a minha 

escola de origem nessa mesma rede.  Minha escola já havia montado sua 

Sala Ambiente de Informática – SAI, e pude vivenciar a rotina de um 

trabalho docente com essa possibilidade, frente à dinâmica da escola 

estadual.  

CIEd – Os Centros de 
Informática Educacional    
foram constituídos a partir 
de 1987, por uma iniciativa 
do Ministério da Educação 
em parceria com as 
Secretarias de Estado da 
Educação. O objetivo 
desses centros era 
dinamizar o uso da 
informática com fins 
educacionais. 
Em São Paulo, o CIEd 
agregou-se à FDE, 
assumindo o status de uma 
das gerências dessa 
fundação.  
Além da informática 
educacional, o CIEd  de 
São Paulo também 
assumiu a  implementação 
da TV Escola, programa 
destinado a levar 
conteúdos e discussões 
pedagógicas até a escola, 
via transmissão diária pela 
televisão. 
A FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação é uma empresa 
pública que atende 
exclusivamente a SEE/SP. 
Suas atividades principais 
são a construção e reforma 
de prédios escolares, 
administração e 
distribuição de verbas para 
as APM – Associação de 
pais de mestres e 
implementação de projetos 
especiais e pedagógicos 
junto às escolas do Estado.  
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Ainda nesse mesmo ano fui convidada a fazer 

parte de um Núcleo Regional de Tecnologia – 

NRTE, junto à mesma Diretoria de Ensino na 

qual trabalhara como ATP na Oficina 

Pedagógica.  

A urgência de propagar os recursos possíveis da 

nova tecnologia e agilizar os trabalhos nas 

escolas e Diretoria de Ensino fazia com que o 

NRTE tivesse que capacitar também os 

diretores, vices-diretores, coordenadores e até 

o pessoal das secretarias, com orientações 

diversificadas que iam do pedagógico ao 

administrativo, envolvendo recursos 

tecnológicos.  

Pude viver nessa época uma situação familiar, 

já que, além das orientações realizadas no 

NRTE, visitava constantemente as escolas com 

SAI para capacitar, in loco, os professores, 

sentir suas facilidades e dificuldades e buscar 

alternativas para viabilizar que o computador 

chegasse às crianças.  

Nessa mesma época fui convidada para ser 

formadora no Programa de Educação 

Continuada – Informática – PEC, coordenado 

pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP, cujo objetivo era capacitar 

professores para utilização das SAI, em 

determinadas regiões da capital e grande São 

Paulo. Guarulhos e Zona Norte eram minhas 

regiões de atuação. Com mais essa experiência, 

meu olhar a respeito da inserção das TIC na 

NRTE – Núcleo Regional de 
Tecnologia Educacional . Os 
núcleos  são centros de 
capacitação de professores 
para o uso de tecnologias na 
educação, principalmente o 
computador que, nessa época, 
chegava concretamente às 
escolas. Os NRTE foram 
montados em sistema de 
parceria entre os governos 
federal e estadual, sob a 
rubrica do ProInfo – Programa 
Nacional de Informática na 

Educação.  O ProInfo é um 
programa educacional 
criado em 1997 pelo 
Ministério da Educação 
cujo objetivo é promover o 
uso da Telemática como 
ferramenta pedagógica  
nas escolas de ensino 
fundamental e médio.   

O Programa é 
desenvolvido pela 
Secretaria de Educação a 
Distância - SEED, por meio 
do Departamento de 
Informática na Educação a 
Distância - DEIED, em 
parceria com as 
Secretarias Estaduais e 
algumas Municipais de 
Educação.  

A sigla NRTE foi adotada 
somente no Estado de São 
Paulo. Nos outros Estados, 
a sigla oficial é NTE. Os 
profissionais que lá 
trabalham são 
denominados 
Multiplicadores, enquanto, 
em São Paulo, são ATP – 
Assistente Técnico 
Pedagógico. 

Mais informação sobre o 
programa: 
http://www.proinfo.mec.gov.br 
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escola pública estadual ganhava largueza e profundidade. 

Em 2000, a FDE convocou nova leva de aprovados em seu mais recente 

concurso, no qual eu me incluía, e meu universo de trabalho passou a ser a 

Gerência de Informática Pedagógica, que havia encampado as funções do 

antigo CIEd, e os ATP dos NRTE, responsáveis pela capacitação dos 

professores das escolas pertencentes ao projeto de informática pedagógica. 

Eram muitos os desafios a enfrentar, porque era discurso constante a 

dificuldade de apropriação das TIC pelas escolas. 

Dentre muitos trabalhos que envolviam a formação de professores dos 

quais participei, fui escalada para mais um, em 2002, que consistia em 

acompanhar cinco escolas no desenvolvimento de projetos pedagógicos 

utilizando um software educacional denominado Illuminatus, cujo 

potencial é o preparo de aplicações em 

multimídia. O objetivo desse acompanhamento 

era documentar as principais dificuldades 

encontradas para a utilização de um recurso um 

pouco mais sofisticado que os outros, 

disponíveis no acervo de softwares da escola. 

Foi nesse contexto que conheci a escola-alvo 

desta pesquisa. O projeto com o uso do 

software Illuminatus seria o primeiro na SAI 

recém-instalada. O clima instaurado revelava 

um misto de curiosidade, colaboração e 

felicidade entre professores, alunos e gestores 

presentes. Surpreendeu-me a contradição entre 

a realidade precária da escola e a postura da 

comunidade escolar, marcada pela certeza das 

conquistas futuras e nunca pelo desânimo 

diante de dificuldades que eram visíveis.  

Essa surpresa gerou em mim a necessidade de acompanhar a escola, por 

acreditar que lá existiam condições de apropriação das TIC. Como já era 

aluna do mestrado da PUC-SP, a experiência com a escola pesquisada 

Illuminatus é um dos 
softwares do acervo enviado 
às escolas com SAI. Presta-
se ao preparo de aplicações 
em multimídia por 
professores e alunos. Sua 
publicação gera arquivo 
executável, que dispensa o 
programa gerador para que 
o trabalho produzido possa 
ser aberto e apreciado. A 
divulgação do trabalho pode 
ser feita por disco flexível, 
CD ou Internet. 
Neste projeto, as escolas 
participaram por adesão e  
foram estimuladas a 
aproveitar os recursos do 
Illuminatus para ampliar o 
desenvolvimento de projetos 
já em andamento e o 
desafio era não só produzir 
aplicação em multimídia, 
mas colaborar para uma 
análise das exigências para 
lidar com um programa mais 
complexo que os demais do 
acervo. 
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representava para mim a possibilidade de unir minhas preocupações 

profissionais, como formadora de formadores e como pessoa que se sente 

no dever de colaborar para que as crianças menos favorecidas se 

aproximem um pouco mais das conquistas humanas, como é o caso da 

tecnologia, a que também têm direito. 

 

RAZÕES PARA ESCOLHA DO TEMA  

A escolha do tema justifica-se pela sociedade em que se insere a escola 

pesquisada, assim como muitas outras da rede estadual de São Paulo, que 

se defrontam com as demandas crescentes pela apropriação dos recursos 

informatizados e nas dificuldades que a maioria encontra nesse caminho. 

Outras justificativas estão ancoradas no desejo dos alunos para ter acesso a 

essa tecnologia, nas iniciativas governamentais para a implantação de um 

parque tecnológico na rede pública e nos processos qualitativamente 

diferenciados de apropriação desses recursos pelas escolas estaduais 

envolvidas no projeto de informatização pedagógica. 

Cabe ressaltar que, longe de ter consolidado o processo de apropriação das 

TIC, a escola aqui acompanhada foi selecionada por ter se destacado entre 

outras, em condições semelhantes, e contar com um fazer endógeno, que 

confere credibilidade e consistência à sua trajetória, e no potencial para 

obtenção de sucesso nos propósitos de sintonizar sua realidade educacional 

ao contexto social e aos anseios de sua comunidade escolar diante desse 

tipo de tecnologia.  

O uso das TIC é estimulado pelas políticas educacionais com intuito 

principal de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem, mas, para a 

comunidade escolar, essa tecnologia ganha outros significados e 

possibilidades, estimulados, ora pela necessidade de fato, ora pela 

imaginação, que passam pela melhoria de condições para enfrentar o 

mercado de trabalho, a certeza do a cesso a um mundo melhor, ou pela 

autovalorização, resultado da familiaridade com um recurso que goza de 

muito prestígio em nossa sociedade. Afinar-se com essa tecnologia, suas 



 7 

possibilidades e tornar-se interlocutor qualificado nesse contexto pode ser 

elemento diferenciador e garantir status a quem tem esse acesso. 



 8 

Além disso, não é à toa que a tecnologia é 

vista desta forma utilitária principalmente 

pelos pais, pois ela é de fato um recurso que 

pode contribuir com a preparação de seus 

filhos, acrescentando-lhes condições para 

competirem em um mercado de trabalho 

exigente, assim como possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades para 

interagirem em situações no dia-a-dia, até 

mesmo em práticas corriqueiras, que 

conferem também status para aqueles que as 

desenvolvem. Lembrando um dos trechos do 

Livro Verde: 

Assistir à televisão, falar ao telefone, 

movimentar a conta no terminal 

bancário e, pela Internet, verificar 

multas de trânsito, comprar discos, 

trocar mensagens com o outro lado do 

planeta, pesquisar e estudar são hoje 

atividades cotidianas, no mundo inteiro 

e no Brasil. Rapidamente nos 

adaptamos a essas novidades e 

passamos – em geral, sem uma 

percepção clara nem maiores 

questionamentos – a viver na Sociedade 

da Informação, uma nova era em que a 

informação flui a velocidades e em 

quantidades há apenas poucos anos 

inimagináveis, assumindo valores 

sociais e econômicos fundamentais 

(2000, p.3). 

Essa sociedade da informação, seus valores e 

exigências podem não estar sistematizados e 

claros para muitos dos envolvidos nessa 

pesquisa mas, da forma como conseguem 

expressar, mostram ter consciência de sua  

Livro Verde é um documento 
que foi publicado em setembro 
de 2000 pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia, que 
estabeleceu parceria para esse 
fim, com representantes da 
iniciativa privada e do setor 
acadêmico para discutir 
questões fundamentais para a 
chamada Sociedade da 
Informação, na qual estamos 
incluídos. 
Este documento expõe as 
possíveis aplicações das 
tecnologias da Informação em 
uma sociedade repleta de 
mudanças no que diz respeito a 
organização social, política e 
econômica.  
O capítulo 4 deste livro 
denomina-se Educação na 
Sociedade da Informação e traz 
um interessante panorama das 
Tecnologias da Informação no 
contexto educacional, 
relacionando suas exigências, 
novas possibilidades e os 
cuidados para que a tecnologia 
não seja um fim educacional, 
trata-se de “investir na criação 
de competências 
suficientemente amplas que lhes 
permitam ter uma atuação 
efetiva na produção de bens e 
serviços, tomar decisões 
fundamentadas no 
conhecimento, operar com 
fluência os novos meios e 
ferramentas em seu trabalho, 
bem como aplicar criativamente 
as novas mídias, seja em usos 
simples e rotineiros, seja em 
aplicações mais sofisticadas. 
Trata-se também de formar os 
indivíduos para ‘aprender a 
aprender’, de modo a serem 
capazes de lidar positivamente 
com a contínua e acelerada 
transformação da base 
tecnológica “ (p.45). 
Também há explanações a 
respeito da educação a distância 
e da necessidade de formação 
adequada de recursos humanos 
para atuar em um contexto que 
se altera constantemente.  
http://www.socinfo.org.br/livro_v
erde/download.htm 
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existência e das desvantagens geradas para eles por conta de condições 

socioeconômicas precárias.   

Há pertinência no raciocínio, pois, na sociedade do conhecimento e da 

informação, a tecnologia computacional está na base das transformações 

que conferem a essa sociedade a sua dinâmica da rapidez e das 

transformações contínuas. 

Essa realidade impõe aos cidadãos uma busca pela atualização dos 

conhecimentos, sob pena de uma exclusão social maior ainda do que a 

podem estar submetidos. Exige também das instituições educacionais a 

mesma urgente atualização de seus princípios e métodos, para contemplar 

de forma atualizada as relações de ensino e de aprendizagem, tocadas 

também pelas mudanças de um contexto globalizado, além de responder 

aos anseios da comunidade. 

 

 

PROBLEMA E HIPÓTESES  

Com toda essa exigência do contexto atual, é intrigante notar a dificuldade 

das escolas para superar os obstáculos a fim de se apropriarem da 

tecnologia informatizada. É bem verdade que a escola, em geral, tem um 

histórico que reforça esse mesmo comportamento em relação a outras 

inovações tecnológicas que chegaram antes do computador, mas também é 

verdade que nenhuma dessas outras tecnologias anteriormente introduzidas 

na escola foram objeto de tanto desejo por parte de pais e alunos, assim 

como nenhuma outra apresentara a possibilidades de uma interação 

semelhante, quando aplicada aos momentos de ensino e aprendizagem.  

Por essa razão, acompanhar um processo de apropriação das TIC em uma 

escola com potencial de sucesso nessa empreitada foi mais que uma 

curiosidade profissional, foi um chamado irrecusável, que acenava com a 

possibilidade de um entendimento e de uma aprendizagem que poderia 

trazer mais eficiência à minha função social de educadora e formadora de 

formadores para o uso de tecnologias em educação. O contato com a escola 

em questão, a princípio, ocorreu sem propósito de pesquisa, mas 
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rapidamente percebi que poderia responder às minhas indagações, 

principalmente junto ao curso de mestrado. 

Quando foi lançado o projeto com o uso do software Illuminatus, a escola 

aderiu a ele por iniciativa própria. Assim que a visitei pela primeira vez,  

notei que, apesar de não terem experiência alguma com as TIC, gestores, 

professores e alunos, com os quais tive contato, demonstravam uma 

autoconfiança singular com o que os aguardava, levando mais em conta o 

potencial que acreditavam ter do que os supostos desafios. Havia uma 

certeza, menos do caminho a percorrer, e mais do que seriam capazes de 

realizar com aquela tecnologia à disposição.  Surpreendeu-me a contradição 

entre o caráter provisório da escola, revelado pelo tipo de instalação que a 

abrigava, e o discurso seguro, marcado pela certeza das conquistas futuras; 

nunca pelo desânimo diante de dificuldades que eram visíveis.  

Minha primeira hipótese para a existência desse estado de ânimo 

centrava-se no curioso fato de a escola contar com 100% de seus 

professores capacitados para a utilização da informática educacional. 

Desse universo, 91% haviam passado por uma média de 61,71 horas de 

capacitação oferecidas pela SEE/SP, durante os oito primeiros meses da 

chegada dos microcomputadores à escola. O restante já contava com 

conhecimentos introdutórios na área.  

Essa primeira hipótese suscitou imediatamente o questionamento: Por que 

a totalidade dos docentes apresentava uma carga horária razoável de 

capacitação, enquanto era tão difícil conseguir porcentagens até inferiores 

a essa em outras escolas? 

A essa primeira hipótese e questionamento juntaram-se outros aspectos, 

como:  

• Envolvimento permanente da comunidade e de vários professores 

na implementação, manutenção e utilização da SAI. 

• Socialização para toda comunidade escolar dos recursos existentes 

na SAI, dos trabalhos em desenvolvimento e da necessidade de 

dinamizar o uso desse espaço. 
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• Formação interna para o uso da informática pedagógica, baseada na 

socialização de algumas capacitações externas realizadas pelos 

professores. 

• Adoção de uma estratégia para utilização da SAI, que consistia em 

explicitar sucintamente, por escrito, o objetivo pedagógico do 

trabalho a ser desenvolvido e os recursos a serem utilizados. 

Aparentemente já havia uma conscientização por parte dos gestores 

e de alguns professores para o papel da tecnologia como meio, e 

não como fim, em qualquer trabalho proposto.  

• Estímulo e acompanhamento das iniciativas de utilização da 

informática pelos gestores – diretora, vice-diretora e professor 

coordenador pedagógico. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA E PRIMEIROS PASSOS 

A partir daí, foi se fortalecendo em mim o desejo de estudar o interesse e 

empenho tão rapidamente instituído para a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação por essa escola. Talvez residisse aí a resposta 

que pudesse revelar o que faltava a um grande número de escolas já 

contempladas com computadores e que ainda não tinham iniciativas 

consistentes em sua utilização pedagógica.  Também poderiam ser 

evidenciadas algumas pistas de como colaborar com aquelas escolas que 

desenvolviam trabalhos pontuais, estimulados por projetos da SEE/SP, mas 

que se desarticulavam assim que o projeto acabava.  

A chegada da tecnologia informatizada na escola é recente e a sua 

utilização costuma alterar a rotina das aulas, o que comumente causa 

reações, pois a realidade tende a se manter inalterada. Porém, se 

considerarmos 

• as diferenças no processo de apropriação da tecnologia por escolas 

com condições semelhantes; 

• a repetição constante das solicitações dos professores por mais e 

mais capacitações; 
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• todos os recursos públicos direcionados para o projeto em aquisição, 

manutenção e capacitação; 

• toda a urgência que a escola tem em incorporar as novas tecnologias 

de informação de comunicação, diante das demandas sociais; 

• o empenho dos ATP no desenvolvimento dos trabalhos realizados 

pelos NRTE1; 

• a receptividade dos alunos pelos recursos informatizados; 

pode-se perceber como é premente que 

investigações sejam feitas para entender o 

processo em curso de inserção das TIC na 

educação e propor intervenções que favoreçam a 

integração dessa tecnologia no dia-a-dia da 

escola, já que não há dúvida sobre as 

possibilidades de contribuição  desse recurso para 

a pesquisa, comunicação e estímulo à produção do 

conhecimento.  

A busca para entender o processo em curso na 

escola pesquisada me fez expandir o olhar para 

além das paredes da sala de informática, passar 

pelas salas de aula, descer as escadas barulhentas 

de metal, percorrer as pequenas salas dos 

gestores e corredores sem pátio, para depois 

ganhar as ruas plantadas com intermináveis 

fileiras de prédios de um conjunto habitacional do 

CDHU. 

 

                                                
1  Em 2005, quando da produção dessa dissertação, a sigla NRTE havia sido extinta e a Oficina 
Pedagógica encampando os ATP e o trabalho de formação realizado por eles, que passaram a se chamar 
ATP de Tecnologia  

A CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo 
é uma empresa do 
governo estadual, 
vinculada à Secretaria 
da Habitação.  
Configura-se como um 
grande agente promotor 
de moradia popular no 
Brasil. Sua finalidade é 
executar programas 
habitacionais em todo o 
território do Estado, 
voltados para o 
atendimento exclusivo 
da população de baixa 
renda, um a dez  
salários mínimos. 
Além de produzir 
moradias, a CDHU 
também intervém no 
desenvolvimento urbano 
das cidades, de acordo 
com as diretrizes da 
Secretaria de Habitação. 
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RESUMO DOS CAPÍTULOS 

Na introdução, esta exposição começa com a apresentação do meu percurso 

profissional, e uma explanação a respeito do universo escolar contemplado 

por essa pesquisa, a explicitação do problema que alavancou os 

questionamentos, e as primeiras hipóteses que me convenceram a 

acompanhar essa escola, a partir do processo diferenciado em andamento  

no que se refere à apropriação da tecnologia informatizada.  

O capítulo 1 destina-se a expor o contexto em que a escola está inserida, 

dentro de uma política pública para provimento das escolas de elementos 

tecnológicos, assim como a formação dos educadores para ampliar as 

possibilidades de trabalho, contando com o potencial da tecnologia 

informatizada.  

Toda fundamentação é apresentada no capítulo 2, e, como se fizesse um 

zum com uma câmera, os conceitos e seus respectivos teóricos vão se 

aproximando, aos poucos, da escola e seu contexto particular.   

Figura 1 - Vista da escola com um dos blocos de apartamento em sua lateral esquerda 
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O capítulo 3 detalha o tipo de pesquisa realizada, como aconteceu o 

trabalho de campo, o tratamento e a metodologia de análise de dados. 

Cabe ressaltar a construção de uma linha do tempo, por meio da qual se 

tem uma idéia mais próxima de como foi o acompanhamento da escola e os 

marcos mais importantes desse percurso. 

No capítulo 4, sonhos e ações coletivas, arquitetadas pelo diálogo, 

sobressaem-se como elementos que impulsionam as transformações  

Entender o que é uma comunidade e como se constitui e transforma a 

cultura escolar é condição fundamental para um trabalho que não vê a 

tecnologia somente como um recurso contemporâneo inovador. Esses 

movimentos são trabalhados no capítulo 5. 

Os aspectos pertinentes à gestão da escola encontram-se no capítulo 6. Os 

exemplos vivos de trabalho coletivo mostram como os gestores 

alavancaram as mudanças, em um movimento de compartilhamento de 

decisões, responsabilidades e méritos. São apontadas as condições 

administrativas e pedagógicas encaradas pelos gestores, que propiciam um 

avanço em relação à apropriação da tecnologia pela comunidade escolar.  

As conclusões a que se chegaram com essa pesquisa aprofundaram o olhar 

sob uma realidade escolar somente, despertando o desejo de, a partir desse 

exercício, colaborar de alguma forma para que o maior número de alunos e 

professores tenham acesso às TIC, e que estas estejam a serviço de uma 

aprendizagem que emancipe e enobreça aqueles que dela fazem uso. 

A bibliografia retrata o recorte utilizado para analisar a situação estudada, 

com o olhar mais experiente e as vozes que dialogaram comigo durante o 

tempo todo dessa pesquisa. 

No grupo dos anexos, são apresentados os formulários utilizados para 

coletar os dados, o roteiro das entrevistas semi-estruturadas e os 

levantamentos realizados que colaboram para a compreensão da pesquisa. 

Ao longo do trabalho, como já aconteceu desde o início dessa introdução, 

caixas de texto aparecem como hipertextos para complementar as 

informações necessárias ao bom entendimento do que se apresenta, sem 



 15 

interromper o fluxo de leitura daquele que puder ou quiser prescindir dessas 

informações. Elas podem estar relacionadas a duas situações: 

 

• A primeira delas amplia informações, aprofunda conceitos, explica 

abreviações ou traz detalhes de situações presentes no contexto. Sua 

aparência tem como padrão uma fonte e tamanho específicos de 

letra. Há um sombreamento das bordas do box utilizado para conter 

o texto. 

 

 

 

• A segunda situação, representada igualmente por um box, também 

amplia informações, mas o faz sempre se referindo ao contexto da 

escola pesquisada ou a situações particularmente vividas por mim e 

que, de certa forma, podem contribuir para o entendimento da 

pesquisa ora apresentada.  

 

 

  

Exemplo de box utilizado 

Exemplo de box utilizado 



 16 

1 - A REDE ESTADUAL DE ENSINO E A CHEGADA DAS TIC 

 

Faz-se necessária uma explanação, neste capítulo, a respeito do contexto 

geral no qual a escola pesquisada está inserida e o programa responsável 

pela presença da sala ambiente de informática nesta e em outras unidades 

escolares. Esta contextualização pode contribuir para o entendimento dos 

processos que interferem diretamente na escola e podem significar desafios 

a mais ou a menos no caminho da apropriação das tecnologias de 

informação e comunicação pela escola.   

Este trabalho não recuará muito no tempo para resgatar a história da 

informática educacional na rede pública, pois outros trabalhos já se 

preocuparam com esse registro, como é o caso de Lima (2002), Almeida 

(2000), Andrade (2000) e Silva (1999), até porque o objeto de estudo aqui 

proposto não exige tal retrospectiva para fundamentar suas questões. 

A partir de sua instalação, em 1987, o CIEd  de São Paulo passou a oferecer 

capacitações que se destinavam a mostrar aos professores as possibilidades 

do uso de computadores, softwares educacionais e aplicativos no trabalho 

pedagógico. 

Como a rede ainda não dispunha dessa tecnologia, as capacitações tinham 

formato de cursos abertos aos interessados, sem um processo de 

continuidade, porém essa metodologia possibilitava o desenvolvimento de 

experiências importantes que posteriormente subsidiariam o trabalho com 

professores em início de formação para o uso do computador. As reflexões 

eram uma tônica forte nesses cursos, com intuito de descobrir as possíveis 

contribuições dessa tecnologia para o processo de ensino e aprendizagem, e 

em que aspectos diferenciavam-se de outros recursos já existentes. 

A formação de interlocutores para discutir as questões educacionais que 

envolveriam as novas tecnologias também eram contempladas em 

publicações, vídeos e eventos realizados pelo CIEd. 
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Em 1997, o CIEd deixou de existir e deu lugar à Gerência de Informática 

Pedagógica – GIP, ao mesmo tempo em que os computadores começaram 

efetivamente a chegar às escolas da rede estadual de ensino. As funções da 

GIP, então, foram ampliadas para tratar de todas as questões relacionadas 

a hardware, software e capacitação para toda a rede. 

 

1.1 - OS COMPUTADORES CHEGAM À ESCOLA 

A partir de 1997, as escolas estaduais de São Paulo começaram a receber 

os primeiros computadores para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. 

Isso se deu a partir do lançamento do Programa Nacional de Informática na 

Educação – ProInfo – vinculado à Secretaria de Educação a Distância, em 

parceria com as secretarias de educação dos Estados. 

Seus objetivos eram a instalação de micros e periféricos em escolas, assim 

como nos 200 Núcleos de Tecnologia – NTE espalhados pelo país, local por 

onde passariam os professores para serem capacitados. Além disso, 

objetivava também a formação de multiplicadores, educadores, que teriam 

como função coordenar as atividades nos NTE e exercer docência nos cursos 

e projetos para formação de professores para o uso das tecnologias. 

Concomitantemente à chegada do ProInfo em São Paulo, a SEE/SP lançava 

seu próprio programa de informatização da rede pública: “A Escola de Cara 

Nova na Era da Informática”. As escolas de 5.ª a 8.ª série, com mais de 

500 alunos, foram as primeiras contempladas. Posteriormente, as de ensino 

médio também receberiam suas máquinas. 

Para fazer parte do projeto, porém, a escola precisava manifestar-se por 

meio de um documento denominado plano de adesão. Neste, cada unidade 

escolar descreveria seus recursos humanos e físicos, além da configuração 

dos cursos oferecidos e dos horários de funcionamento. A garantia do 

interesse da escola era revelada pela descrição dos projetos em andamento 

e das possíveis contribuições dos recursos tecnológicos para o seu 

desenvolvimento. 
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Os dados presentes nesses planos de adesão 

subsidiariam ações de implantação das SAI, 

capacitações e delineamento das concepções 

que as escolas tinham a respeito do uso 

pedagógico do computador. 

Findo esse processo, foram instaladas as 

primeiras salas ambiente de informática – SAI - 

em mil escolas. A princípio, cinco máquinas 

apenas, por escola, com ampliação para dez, 

em momento seguinte e na maioria das escolas 

participantes do projeto2.  

Também fazia parte da instalação da SAI uma 

ou duas impressoras, scanner, web can, o 

acervo de softwares educacionais, TV 29” e 

videocassete. Para formar o ambiente, houve 

destinação de verba para a compra de 

mobiliário próprio – mesas, cadeiras e armários 

– que propiciasse o conforto dos que ali fossem 

trabalhar. Cortinas e aparelho de 

                                                
2 Verifique os números atuais do programa na página 24 

ar-condicionado ou ventiladores também faziam parte da configuração da 

sala. Foram instalados então os primeiros 18 Núcleos Regionais de 

Tecnologia Educacional. Esses NRTE estavam sempre vinculados a uma 

Diretoria de Ensino, e seu quadro era composto por três professores da 

rede, afastados da sala de aula para desenvolverem trabalhos de 

capacitação para os educadores das regiões a que estavam ligados.  

Quanto aos recursos físicos, os NRTEs normalmente contavam com uma 

sala de suporte, dois laboratórios com 10 micros ligados em rede, 

impressoras, scanner, projetor multimídia, TV e vídeo, tela de projeção, 

Para a implantação das SAI, 
as escolas indicavam, na forma 
de um croqui, o espaço 
reservado para a instalação. 
Enquanto técnica da FDE, 
visitei várias escolas nessa 
época. Foi possível constatar 
que muitas unidades escolares, 
no afã de receberem a 
tecnologia, improvisaram 
ambientes, muitas vezes 
pequenos demais para 
comportarem professores e 
alunos junto aos micros.  
Não era difícil encontrar 
escolas que fechavam o fundo 
de um corredor e 
apresentavam como ambiente 
para receber os micros. As 
orientações se seguiram, e até 
houve uma publicação com as 
orientações mínimas para 
acompanhar a chegada nos 
micros na escola. 
Situações tão críticas como a 
citada não existem mais, e, 
com o passar do tempo, a 
maioria das salas passou a ter 
o tamanho de uma sala de aula 
oficial. 
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O acesso à Internet nos NRTE 
ocorreu primeiramente por 
linha discada. Atualmente, a 
maioria possui banda larga. 
Já nas escolas, ainda não se 
chegou a uma situação tão 
favorável.  
A princípio, todas as escolas 
com SAI deveriam ter acesso, 
pelo menos discado, pois todas 
receberam uma linha telefônica 
complementar para esse fim.  
As visitas de acompanhamento 
demonstravam que em muitas 
escolas essa linha era instalada 
na secretaria para servir a 
parte administrativa, deixando 
a parte pedagógica sem esse 
recurso. Para instituir a 
situação ideal, eram feitas  
orientações diretamente nas 
escolas, principalmente junto 
aos gestores.  
Quanto ao provedor de 
Internet, a rede estadual teve 
situações variadas no decorrer 
desses anos, que passaram 
pelo convênio entre Secretaria 
de Educação e empresas 
privadas, acesso via provedor 
do Palácio do Governo e até 
contratos diretamente feitos 
entre escolas e provedores 
locais, subsidiados por verba 
da própria Associação de Pais 
e Mestres - APM da escola. 

linhas telefônicas, acesso à Internet,  acervo 

de livros e publicações voltados para tecnologia 

e educação, além de softwares. 

Ano a ano, mais núcleos regionais foram 

instalados, até que houvesse, igualmente ao 

número de diretorias de ensino, 89 NRTE.  

 

1.2 - PRIMEIRAS CAPACITAÇÕES 

As capacitações ocorreram tanto para os ATP 

dos NRTE como para os professores das escolas 

que contavam com as recém-instaladas salas 

ambiente de informática. 

Diferentemente de outros locais do país que 

desenvolveram a capacitação de seus quadros 

dos Núcleos de Tecnologia na forma de curso de 

especialização com 360 horas de duração, em 

São Paulo o processo teve aproximadamente a 

mesma carga horária, mas aconteceu em vários 

módulos com menos horas de duração e sem 

uma titulação, assim como aconteceu em outros 

estados. 

Esses cursos tinham o propósito de preparar os ATP para a tarefa de gestão 

dos NRTE, aprofundar os conceitos a respeito de informática educacional e 

explorar o potencial dos softwares do acervo.  

Não houve possibilidade de determinar o número exato de horas do 

processo de formação dos ATP, pois em muitos casos essas capacitações se 

diferenciara, ora aconteceram por área de formação, ora por representação 

etc. 

Os professores das escolas com SAI também passaram por capacitação,  
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entre 1997 e 1998. Instituições como a 

Universidade de São Paulo - USP, Universidade 

de Campinas - UNICAMP e Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 

realizaram um conjunto de oficinas, para 

apresentar os softwares educacionais do acervo 

enviado às escolas e dinamizar sua utilização no 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

além de favorecer a construção de um conceito 

entre os professores da rede a respeito do uso 

pedagógico do computador. 

Na seleção dos docentes capacitadores privilegiaram pós-graduandos em 

novas tecnologias e profissionais com comprovada experiência em 

Informática e Educação. 

 

1.3 - PRIMEIRO LEVANTAMENTO JUNTO ÀS ESCOLAS 

Em 1999, os ATPs dos núcleos fizeram o primeiro levantamento minucioso 

da situação das salas, após dois anos de projeto. Um formulário próprio 

criado para esse fim estabelecia o que investigar. 

Foram visitadas 2.164 escolas em todo o Estado, sendo 1.320 (61%) no 

interior e 844 (39%) na região metropolitana. Nestas escolas estavam 

instalados, nessa época, 14.346 computadores para uso pedagógico. 

Desse levantamento, destaca-se aqui o resultado final de alguns itens 

apenas, levando em conta a contribuição que podem dar para a montagem 

do contexto necessário ao presente trabalho de pesquisa. 

 

 

 

 

 

Cabe aqui um destaque para 
o trabalho da PUC/SP, neste 
momento, que optou por 
montar as capacitações 
diretamente nas escolas, com 
a finalidade de não retirar o 
professor de seu contexto e 
fazer com que toda a 
realidade do dia-a-dia e da 
escola estivessem em pauta 
durante sua formação, com 
todos os limites e 
possibilidades do espaço de 
atuação desses  
profissionais. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE FEITA PELOS ATPS DOS NÚCLEOS EM RELAÇÃO AO  
CONJUNTO DOS ITENS DAS ESCOLAS PESQUISADAS 
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1.Quanto à instalação da SAI 70% 20% 8% 2% 

2.Quanto aos equipamentos de informática 77% 15% 5% 3% 

3. Quanto aos softwares e publicações 52% 31% 14% 3% 

4.Quanto à organização e funcionamento 

da SAI 

35% 40% 23% 2% 

5. Quanto à integração do projeto “Escola 
de Cara Nova na Era da Informática" ao 
projeto da escola 

26% 43% 28% 3% 

6. Quanto aos trabalhos em parceria 15% 17% 58% 10% 

7. Quanto ao NRTE 35% 34% 24% 7% 

8. Quanto à capacitação de professores 22% 47% 28% 3% 

Tabela 1 - GIP/FDE – 2000  

A partir desse quadro, algumas leituras podem ser feitas: 

• A possibilidade de acesso aos micros, revelada pelas boas condições 

de instalação das SAIs (70%) e dos equipamentos (77%), não 

corresponde na mesma proporção quando comparada à organização 

e funcionamento dessas salas (35%) nem com a do projeto “A escola 

de cara nova" ao projeto da escola (26%). 

• Um dos menores índices para o conceito “BOM” diz respeito à 

capacitação de professores (22%), que só perde para a avaliação, em 

mesmo conceito, para os trabalhos em parceria (15%), que 

realmente não se configuram como uma prática constante na rede. 

Algumas escolas conseguiram estabelecer parcerias com empresas 
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que comercializavam microcomputadores e softwares; outras, como 

escolas de informática, que ofereciam bolsas de estudo para alunos 

das escolas, em contrapartida à divulgação de seus serviços. 

• As questões 1, 2 e 3, que recebem os melhores conceitos, dizem 

respeito somente à configuração física da sala e seus recursos. Todas 

as outras questões que sondam a atuação dos profissionais da rede 

estão na faixa do conceito “regular”, o que demonstra carência na 

eficiência dos recursos humanos envolvidos no processo. 

A constatação da necessidade de capacitação intensiva, apontada por esses 

dados e outras reivindicações no formulário, juntamente com a alta taxa de 

rotatividade dos professores pelas escolas são as justificativas para a 

elaboração de novas estratégias de capacitação. 

 

1.4 – DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS E CAPACITAÇÃO POR MÓDULOS 

A partir da demanda constatada, a SEE/SP, via GIP, implanta um ciclo de 

capacitação constituído por módulos: 

Módulo 1: Conhecimentos Básicos em Informática – 30 horas 

Fazem parte deste módulo os comandos elementares do computador e do 

sistema operacional, além das possibilidades de utilização de aplicativos do 

pacote MS Office em atividades pedagógicas.  

Público-alvo: educadores das escolas com SAI. 

Módulo 2: Uso de softwares educacionais – Ensino Fundamental – 30 

horas 

Neste módulo, são trabalhadas seis oficinas diferentes. O ponto de partida é 

sempre um software principal que se alia a outros do acervo no 

desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar. 

Público-alvo: educadores do ensino fundamental das escolas com SAI. 

Pré-requisito: ter participado do módulo 1. 

Módulo 3: Oficinas do Ensino Médio – 30 horas, em média 
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Composto também por seis oficinas. Cada uma delas se volta para uma 

área do ensino médio e, a partir de questões emergentes apuradas no 

trabalho do professor, softwares educacionais, aplicativos, vídeos e outros 

materiais encontrados na escola em uma proposta que contempla as 

dificuldades apontadas. 

Público-alvo: professores de ensino médio das escolas com SAI. 

Pré-requisito: ter participado do módulo 1. 

Módulo 4: Internet na Educação – 32 horas presenciais e 8 a distância 

Trabalho, realizado em parceria com a Escola do Futuro, propõe capacitar o 

educador para promover  a realização de trabalhos de pesquisa e 

comunicação, via Internet, envolvendo professores e alunos.  

Público-alvo: professores e coordenadores das escolas com SAI. 

Pré-requisito: ter participado do módulo 2 ou 3. 

Também foram realizadas outras capacitações, aliadas a projetos em 

parcerias com empresas e instituições, ora atendendo representantes de 

todas as escolas com SAI, ora grupos de escolas apenas, como por 

exemplo: 

• Gestão das TICs nas escolas, para coordenadores e diretores. 

• Educação para o Futuro, para coordenadores. 

• Enlaces Mundiais para o Desenvolvimento, para professores e alunos 

de algumas escolas. 

• Aprende Brasil, para professores e alunos de algumas escolas. 

• Aprender Juntos, para professores de algumas escolas. 

Ocorreram cursos ligados ao projeto Inclusão Digital do Professor. Neste, o 

participante recebeu subsídios para comprar um computador pessoal, desde 

que freqüentasse ou já tivesse freqüentado cursos anteriormente oferecidos 

pela Secretaria de Educação. Também existiu a possibilidade de capacitação 

a distância em cursos pela Web, como: “Produzindo e editando textos”, 



 24 

“Utilizando a Internet”, “Produzindo apresentações”, “Produzindo e 

manipulando dados numéricos” e “Manipulando base de dados”. 

Os NRTE também implementaram ações de capacitação voltadas para as 

necessidades locais, o que deve alterar os números computados de forma 

centralizada. 

As capacitações oferecidas pela Secretaria de Educação - GIP contaram com 

os seguintes índices de participação após a realização dos módulos: 

Participações no PEC Informática 
Ano Capital Interior Total 
2000 17.041 30.031 47.072 
2001 18.256 33.588 51.844 
2002 17.602 36.037 53.639 

  Tabela 2 - GIP/FDE -  2003 

 

É imprescindível levar em conta que esses números não representam 

montante de professores capacitados, pois habitualmente os professores 

faziam mais de uma oficina, já que o Programa de Educação Continuada se 

baseava nessa evolução.  

Para ter uma noção de número de professores capacitados, é importante 

isolar cada oficina. Exemplo pode ser dado se forem considerados somente 

os números da oficina de linguagens para o ensino médio, Literarte. 

 

Ano Capacitados 
Capital 

Capacitados 
Interior 

Total 

2002 2.434 5.282 7.716 
  Tabela 3 - GIP/FDE - 2003 

 

Considerando que há no Estado cerca de 2.603 escolas com SAI, que 

oferecem ensino médio, podemos chegar a uma média de três professores 

capacitados por escola, nesta oficina.Também é pertinente dizer que esses 

mesmos professores fizeram pelo menos mais um curso, o do módulo 1, já 

que esse era um pré-requisito para participar de qualquer oficina do ensino 

médio. De onde se conclui que, apesar do número representar um grande 

montante, havia ainda uma grande demanda para a formação de 
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O  projeto Aluno Monitor 
pode ser consultado no 
endereço:  
http://alunomonitor.futuro.usp.br 
Nesse endereço, os 
representantes dos NRTE, 
escolas e alunos participantes 
discutem suas ações em 
andamento.  
São 931 escolas da rede 
estadual e  cerca de 9 mil 
alunos participantes, em 
dezembro de 2004. 

professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação, caso 

regionalmente não tenham ocorrido processos outros que complementem 

este. Esta pesquisa, mais adiante, tocará novamente na questão da 

formação do professor, levando em conta o processo aqui exposto e os 

índices colhidos na escola pesquisada. 

 

1.5 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E HUMANOS 

Os números abaixo demonstram a situação atual, de acordo com dados do 

segundo semestre de 2004, em relação aos recursos materiais, humanos e 

tecnológicos na rede. 

N.° de escolas com 
SAI E. Fund. e 

Médio 

N.° escolas c/ Internet 
 

Softwares 
Educacionais 

NRTE ATP N.° 
micros 
na 
rede 5 micros 10 

micros 
discado banda 

larga 
   

26.391 371 2.560 Sem dados 1661 58 títulos 89 247 

  Tabela 4 - GIP/FDE –2004 

 

1.6 - UM POUCO SOBRE O MOMENTO ATUAL 

Atualmente, final de 2004, dentre os diversos projetos que contam com a 

utilização das TIC, junto à rede pública, alguns podem ser aqui citados, pois 

somam esforços às iniciativas já presentes, com a finalidade de incrementar 

a utilização das tecnologias nas escolas.  

O projeto Aluno Monitor estimula o 

protagonismo juvenil e consiste em manter 

três alunos da escola com trabalho 

voluntário na sala ambiente de informática, 

com a função de ajudar alunos e 

professores no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico com auxílio do computador. 
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O projeto Gestão Escolar e 
Tecnologias: 
http://www.gestores.pucsp.br 

é fruto de uma parceria 
entre a SEE/SP, a PUC/SP 
e a Microsoft. 

Trilha de Letras e Números 
em Ação são dois projetos 
que se apóiam nas TIC para 
o desenvolvimento de 
trabalhos com crianças com 
problemas que envolvem  
aprendizagem em leitura, 
produção de texto, cálculos 
e operações matemáticas. 
http://www.patiopaulista.s
p.gov.br/letramento/home.
php  e........................         
http://www.patiopaulista.s
p.gov.br/letramento/home.
php  

Gestão Escolar e Tecnologias, um outro  

projeto, tem como objetivo conscientizar o 

gestor para o importante papel que tem diante 

da gestão de tecnologias na escola e a gestão da 

escola com as tecnologias. 

Também foram implementados dois projetos 

piloto, em 2004, com continuidade em 2005, 

para recuperação e reforço dos alunos de 5ª e 

6ª séries, contando com as TIC, denominados 

Trilha de Letras e Números em Ação, que 

para muitas das escolas envolvidas representa a 

possibilidade de funcionamento sistemático da 

SAI.  

Outros projetos que envolvem as TIC em 

andamento na rede pública estadual encontram-

se ..descritos.em:........................................... 

http://www.patiopaulista.sp.gov.br e http://www.educacao.sp.gov.br. 

 

1.7 - IMPACTOS NA REDE 

Os números vultuosos e as relações entre eles retratam o trajeto da TIC na 

rede pública estadual, porém a apropriação dessa tecnologia não apresenta 

ainda os mesmos números, nem o mesmo ritmo de crescimento. 

Embora ainda não existam condições plenas para que a SAI se configure 

como espaço ideal – número de máquinas por aluno, manutenção 

adequada, assessoria ao professor na SAI, acesso à Internet – o potencial 

existente não é apropriado de forma equilibrada pelas escolas.  

Há diferentes níveis de utilização desses recursos pelas escolas, desde a 

SAI, trancada com chave sem acesso algum, até aquelas que revelam sinais 

de apropriação em trabalhos pedagógicos consistentes, passando por 

outros, que demonstram utilização da tecnologia apenas quando há um 
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projeto concebido externamente, como os lançados pelos órgãos centrais, e 

implantado na escola. 

As formas de utilização das TIC são diversificadas e a apropriação pelas 

escolas, como dito acima, muito irregular. Mas é inegável que as TIC podem 

estimular muito a produção dos alunos, quer pelo fascínio que em geral eles 

demonstram por esse meio, quer pelo potencial que ele realmente tem. 

Computador e softwares podem proporcionar a alunos e professores a 

oportunidade de vivenciar, através de uma simulação, por exemplo, uma 

situação que, sem o recurso informatizado, seria impossível realizar. São 

bons exemplos desse tipo de software as experiências virtuais  com 

elementos químicos perigosos, nas quais os alunos testam combinações e 

proporções, sem o risco de um possível desastre; ou mesmo a possibilidade 

de planejamento e desenvolvimento de uma cidade, segundo concepções de 

administração de recursos, analisando os resultados, refazendo os 

processos e melhorando o desempenho de supostos administradores. Sem 

contar com clássicos programas de simulação em ramos da Física, em que 

os alunos podem testar suas hipóteses em relação aos elementos 

envolvidos na experiência e presenciar os resultados, alterando as 

variáveis, quando necessário, até chegar ao resultado esperado.  

A utilização de aplicativos como processador de texto, planilha eletrônica, 

banco de dados e software de apresentação, programas não concebidos 

com vistas à educação, mostra-se excelente quando adaptada ao contexto 

educacional. Reescrita coletiva de textos, estratégias de leitura, tabulação 

de dados coletados na escola e comunidade, montagem de gráficos, análise 

comparativa de dados sobre estados, países etc. São exemplos 

interessantes do uso desses programas comerciais e proporcionam 

processos interessantíssimos de discussão juntos aos alunos. 

Isso sem falar na Internet,  que proporciona não só acesso a um enorme 

banco de informações em multimídia, como também viabiliza a atualização 

rápida de dados e se apresenta como um tipo de acesso relativamente 

barato a formas de comunicação em tempo real ou não.  
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Outro exemplo interessante e presente em muitas escolas é a montagem de 

páginas para Internet pelos próprios alunos. Além de lidarem com várias 

formas de expressão, ao documentarem seus trabalhos e o resultado de 

suas pesquisas com o uso de recursos multimídia, é possível desmistificar 

um pouco a própria rede mundial. A mediação de um professor bem 

preparado pode estimular os alunos que passam a entenderem os 

bastidores da rede e das intenções humanas por traz dos sites, o que pode 

aumentar a criticidade a respeito do conteúdo publicado na web, além de 

estimular a autoria dos alunos, que passam a produzir informações e 

dispnibilizá-las na Internet. Também é possível entender a construção de 

um hipertexto, como resultado de uma escolha humana que leva em conta 

o quê e como se deseja mostrar ou ocultar sobre um determinado assunto 

em questão.   

Entre o que é a concepção do trabalho com as TIC concebida por um 

programa de capacitação e o que de fato acontece no trabalho com o aluno, 

lá na sala de aula ou ambiente de informática, há um percurso que nem 

sempre pode ser garantido pela estrutura montada e pela metodologia 

adotada nos processos de capacitação dos professores. É recorrente o 

trabalho mostrar a importância de ver as tecnologias distanciadas de um 

movimento mecanicista e alienado, mas também são costumeiras as 

experiências que se rendem ao fascínio dessas tecnologias e com elas dão 

roupagem nova a processos e resultados arcaicos, num movimento 

enganoso de transformação. 

A solução para esse embaraço não é simples. Está em construção e  

aparece em tentativas mais recentes de montar processos de capacitação 

que não sejam cursos pontuais, voltados para softwares ou conteúdos do 

currículo, mas para um processo de ação-reflexão-ação, que envolve os 

momentos de capacitação e atuação docente junto aos alunos, contando, 

inclusive, com acompanhamento a distância, viabilizado pelas TIC presentes 

na escola. 
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1.8 - Recuperando o foco 

Creio que o contexto apresentado nesse 

capítulo, minha atuação profissional com 

formação docente e o desejo de colaborar 

para que muitas escolas se apropriassem 

realmente da tecnologia tenha feito com que 

eu percebesse rapidamente a singularidade 

do processo em movimento na escola que me 

propus a investigar. 

Aliado a isso tudo, lembro-me de um sábio 

conselho: “Olhe para a luz e não para as 

trevas”, que me alertava para a importância 

do modo como se dever olhar para a 

realidade.  

Olhar para essa escola me pareceu o 

atendimento exemplar ao bom conselho. O 

que poderia haver de diferente nela para que 

as pessoas se envolvessem e se 

comprometessem com o processo de   

apropriação da tecnologia de forma tão intensa e integrada a outros 

interesses da escola? 

Sua realidade socioeconômica era semelhante ou até mais complicada se 

comparada a outras da região: escola provisória, captação de alunos 

excluídos de outras unidades, falta de espaços adequados, comunidade 

pobre e falta de funcionários. Também eram semelhantes suas instalações 

técnicas, acervo de softwares e acesso ao processo de capacitação de seus 

professores, conforme apresentação neste capítulo. Enfim, meu olhar 

voltava-se para buscar as condições favoráveis para a apropriação das TIC 

por essa escola e como se deu esse processo de apropriação.   

“Olhe para a luz e não para as 
trevas” foi uma frase de muito 
efeito dita pela  Profa. Maria 
Elizabeth de Almeida que, 
mais do que uma forma para 
encaminhar um trabalho 
acadêmico, passou a ser, para 
mim, um jeito de buscar o 
melhor da realidade, mesmo 
em outros contextos, o que faz 
dessa frase realmente  um bom 
conselho. 
Buscar os problemas, os 
empecilhos que justificam os 
insucessos são movimentos 
constantemente feitos e que 
colaboram somente para 
constatar uma realidade. 
Tentar levantar as causas do 
sucesso vai além, mesmo que 
sejam em uma única escola, 
pode dar mais pistas de como 
sugerir encaminhamentos que 
possam colaborar para a 
apropriação das TIC em outras 
escolas. 
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2 - ENFOQUES E DIÁLOGOS TEÓRICOS 

 

A chegada do computador à rede pública é resultado da necessidade 

de fazer com que a escola se aproxime das exigências de uma 

sociedade na qual o conhecimento assume o papel de fonte de 

produtividade, como afirma Castells: 

No modelo industrial de desenvolvimento, a principal fonte de 

produtividades reside na introdução de novas fontes de energia e na 

capacidade de descentralizar o uso da energia em todos os processos 

de produção e circulação. No novo modelo informacional de 

desenvolvimento, a fonte de produtividade reside na tecnologia de 

geração de conhecimento, processamento de informação e 

comunicação simbólica... O que é peculiar neste novo modelo de 

desenvolvimento é a ação do conhecimento sobre o próprio 

conhecimento como principal fonte de produtividade... num círculo 

virtuoso de interação. 

O industrialismo está orientado ao crescimento econômico, a 

maximização da produção; o informacionalismo está orientado ao 

desenvolvimento tecnológico, à acumulação de conhecimento (1999, 

p.35). 

Embora o acesso às tecnologias de informação e comunicação seja um 

desejo freqüente de qualquer comunidade escolar, a apropriação dessa 

tecnologia aliada aos objetivos pedagógicos, nos processos de ensino e de 

aprendizagem, ainda está em  construção. 

O acesso às máquinas e implementos é um passo inicial, porém insuficiente, 

que deve ser acompanhado pela formação dos educadores envolvidos, pois 

a tecnologia informatizada se impõe com diferenças em relação a outras já 

introduzidas na escola, exigindo espaço e tratamento diferenciados. Ela 

amplia as possibilidades de pesquisa, comunicação e obtenção de dados de 

uma forma nunca antes experimentada pela escola. 

Essas características e possibilidades podem exercer forte impacto na rotina 

escolar, e representar para ela um desafio a ordem e dinâmica já 

estabelecidas, porque oferece muitos recursos, mas se estabelece por meio 
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de um tipo de interação diferente da estabelecida por outros meios. As 

concepções pedagógicas são normalmente evidenciadas quando a 

tecnologia é agregada a um trabalho que envolva professores e alunos. 

Dependendo dessas concepções, o computador pode ser bem ou mal 

recepcionado, colaborar mais ou menos na aprendizagem dos alunos. Além 

disso, a tecnologia explicita as concepções dos professores diante da tarefa 

de ensinar e aprender, e também as do gestor, em relação a uma postura 

mais aberta ou não em sua forma de desenvolver sua prática, que é 

referência no contexto escolar. 

Quando a concepção pedagógica não favorece o preparo do educando para 

a sociedade na qual se insere, a tecnologia ajuda muito pouco. Pode-se 

dizer até que ela promove a obtenção de uma habilidade para o mercado de 

trabalho, sem qualificá-lo para ser ativo e aliar sua inteligência ao poder 

dessa tecnologia na condução de seu destino, como diz Almeida:  

Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter 

acesso à tecnologia de informação e comunicação – TIC, mas 

principalmente saber utilizar essa tecnologia para a busca e seleção 

de informações que permita a cada pessoa resolver os problemas do 

cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu 

contexto. Assim, o uso da TIC com vistas à criação de uma rede de 

conhecimentos favorece a democratização do acesso à informação, a 

troca de informações e experiências, a compreensão crítica da 

realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. 

Tudo isso poderá levar à criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária (2001, P.16). 

 

Para que se possa afirmar que uma escola se apropriou das TIC é 

necessário que ocorram mudanças em seu fazer, de modo que a tecnologia 

não seja encontrada como atividade isolada e pontual, mas que novas 

tramas sejam montadas, nas quais esse recurso contribua para que 

ocorram alterações no fazer pedagógico, ao mesmo tempo em que esse 

fazer também atribui à tecnologia novas possibilidades, apropriadas ao 

contexto específico da escola e aos anseios daqueles que lá se encontram.  

Um movimento de transformação é obrigatório para que a apropriação da 

tecnologia aconteça na escola. Procedimentos, dinâmicas e hábitos já 
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arraigados são alterados e isso, muitas vezes, causa um impacto, cuja 

reação é a tentativa de manter inalterada a realidade que, afinal,  

representa o equilíbrio. Abandonar as rotinas relativamente eficientes, por 

uma inovação que, como diz Thurler (2001), “não deu provas disso, 

significa pedir aos educadores um grande esforço e tomada de riscos que 

não estão prontos a aprovar.” 

 

2.1 – SONHO E REALIZAÇÃO 

Para entender a ousadia daqueles que passam por cima dessa realidade, 

este estudo buscou as idéias de Paulo Freire, no que diz respeito ao papel 

do sonho como o elemento que ajuda a encontrar as possibilidades de 

mudança.  

Mais do que isso, para Freire, o exercício da criação é resultado de um 

sonho e de uma certeza da capacidade de criação, transformação e 

superação da realidade.  

 

É, foi um momento assim, como eu posso dizer, o que nós tivemos, 

assim, recurso nós não tínhamos, mas o que tínhamos, e temos ainda é 

força de vontade. Porque se nós não tivéssemos, nada disso estaria 

acontecendo. Nós tínhamos força de vontade e ilusões. Tivemos também 

ilusões... é sonhos, né, na verdade eram sonhos, e que agora se tornou 

realidade (Professora  2). 

 

Neste depoimento de uma professora da escola em estudo neste trabalho 

fica evidente a força gerada pelo sonho e a felicidade da conquista, em 

detrimento das dificuldades presentes. Ainda evocando Paulo Freire, é 

preciso alimentar a utopia da liberdade criadora e transformadora do futuro, 

da reinvenção do mundo e das relações sociais e humanas. 

 

... é o saber do futuro como problema e não como inexorabilidade. É saber da História 

como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. 

Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 
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dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 

ocorre mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas 

objeto da história, mas seu sujeito igualmente (Freire, 1996, p. 85 – grifo meu). 

 

Advindo de um sonho coletivo e partilhado em situações dialógicas, as 

mudanças culturais não ocorrem com tranqüilidade e estão diretamente 

relacionadas, como aponta Thurler (2001), à forma como serão entendidas 

e trabalhadas pela escola, por “colonização” ou “apropriação”. 

No primeiro caso, há uma imposição externa de mudanças, normalmente 

orquestrada por órgãos superiores e “se ela permanecer unilateral, one-

way, os atores envolvidos mobilizarão todas as suas forças para reagir 

diante da tomada de poder pelos agentes externos” (2001, p.90). 

No segundo caso, “expressa os mecanismos de ‘apropriação’, graças aos 

quais os atores da escola conseguem descontextualizar e recontextualizar 

as percepções das autoridades, tornando-as suas, por um processo de 

desconstrução e reconstrução do sentido em função da cultura local, de 

modo a sentirem-se atores do processo de mudança” (idem). 

 

2.2 – DIÁLOGO E COMUNIDADE 

O movimento de apropriação exige dos envolvidos uma relação dialógica. 

Dialogismo é um conceito que permeia toda a obra de Bakhtin, que defende 

a relatividade da autoria individual das idéias, textos e linguagem, 

atribuindo esse crédito ao coletivo, ao social. Dialogismo é o diálogo 

permanente entre os discursos elaborados por sujeitos de uma mesma 

comunidade ou cultura. Para o autor, não é a linguagem que viabiliza a 

formulação do pensamento, mas o contrário, logo, refazemos nossos 

pensamentos a cada momento de interação, e o discurso de cada um é 

sempre atravessado pelo discurso do outro. Em outras palavras, o eu nunca 

é individual. 

Nesse trabalho, o conceito de dialogismo valerá para balizar os discursos 

presentes na escola, entre seus interlocutores, para a construção de uma 

experiência de implantação das TIC, com as quais não tinham familiaridade, 
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principalmente quando voltadas para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas. 

Paulo Freire também será considerado nas análises das situações desta 

pesquisa em que o foco recai sobre as relações dialógicas, porque as vê  

fundadas no amor, liberdade, humildade, fé nos homens, e gerando 

confiança esperança, “um encontro dos homens para ser mais”, contando 

com o pensar crítico, que impele para ação (1987).  

O diálogo freqüente entre todos aqueles que participaram da realidade 

pesquisada e ora descrita fez com que se instalassem processos criativos 

que formaram um repertório comum – de experiências, conceitos, 

informações, crenças, valores e solução de problemas – ao contrário do que 

se obteria em processos monológicos de realização da linguagem, na qual a 

repetição e a obediência seriam as maiores possibilidades. Na realidade 

pesquisada, o dialogismo sobressai-se também na relação entre escola e 

comunidade. 

Esse diálogo e a interação são balizadores para analisar o sentido da escola 

para a comunidade, que diretamente influencia o olhar e as ações daqueles 

que se relacionam com a escola, e até no processo de apropriação das TIC. 

O conceito de sentido, importante para esse trabalho, busca fundamento 

nas teorias de Vygotsky. Para ele, sentido é diferente e mais amplo que 

significado, pois é definido pelas relações e pelo contexto. No caso dessa 

pesquisa, por ser intensa essa relação, o sentido da escola para a 

comunidade é maior que o que significa, como estabelecimento público 

onde se ministra o ensino coletivo. 

Aliás, a palavra comunidade foi ouvida e falada incessantemente durante a 

pesquisa realizada na escola. A ela foram atribuídos muitos feitos, sendo-

lhe creditada, inclusive, uma grande parcela de responsabilidade pela 

conquista da sala ambiente de informática e pelo estímulo à sua utilização. 

Por adquirir status de “personagem” atuante, cabe buscar um conceito que 

auxilie a entender melhor o que é uma comunidade e como ela pode atuar e 

influenciar de forma tão direta a realidade escolar, como no caso estudado, 
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sem ter sequer acesso ou domínio às tecnologias de informação e 

comunicação. 

Para Martin Buber (1987), comunidade não é um aglomerado de pessoas 

que se unem em prol da conquista de um mesmo objetivo, ou “ter em 

comum”. Também não faz parte de seu entendimento que uma comunidade 

seja realizada por um indivíduo e que a ele seja atribuído maior grau de 

importância que poderia ser destinado a qualquer outro membro 

participante. Além disso, uma pessoa nunca pode ser reduzida a uma 

função, quando a relação é comunitária. 

O EU-TU é um conceito que Buber utiliza para representar o ser em 

comunidade. Só se tem realmente um EU quando há relação dialógica com 

o TU. 

Creio que a sociedade, imensa inter-relação de muitos homens, só é 

real na medida em que consiste em relações autênticas entre os 

homens. Por outro lado, creio igualmente que o indivíduo atinge a 

realidade na medida em que se torna pessoa, isto é, um homem que 

estabelece relações com outros homens, com outras pessoas. Como 

pessoa, é responsável por eles e aceita a responsabilidade deles por 

sua própria pessoa. Ele os confirma como homens existentes e se 

deixa confirmar por eles como homem existente e sempre se oferece 

como pilar sobre o qual será construída uma ponte sobre si e sobre 

seus parceiros momentâneos – ponto eterno que desaba a cada 

momento, mas que a cada momento se reconstrói novamente. 

EU-TU, somente assim o indivíduo se torna pessoa... Que significa 

pessoa? A pessoa não existe fora disso, e o homem solitário é pessoa 

devido ao fato de estar ligado deste modo e poder ligar-se 

novamente, mesmo que engolfado na mais profunda solidão. E isso 

faz da sociedade uma realidade, a saber: na medida em que ela, a 

partir destas relações autênticas e imediatas, reúne existências 

duradouras e passageiras, institucionais e igualmente dinâmicas 

(1987, p. 123). 

 

Para esse autor, uma comunidade não se faz com iguais, mas com a 

interlocução na diferença, entre pessoas com vivências próprias. Também 

não se institui uma comunidade por decreto nem se ensina a agir 

comunitariamente. 
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Este voltar-se recíproco de pessoa a pessoa não é algo que exige 

esforço ou reflexão; é algo muito simples, a saber: o encontro do 

homem com seu semelhante (idem, p.94) 

Embora tal ensino seja importante, o seu caráter é muito mais 

importante que o seu conteúdo de comunidade... Em outras palavras, 

o fato de o professor ensinar comunidade de modo comunitário, 

“comunialmente” ou então, que ele faça, acima de tudo, aquilo que é 

o alfa de toda educação, o contexto educacional em vez de ser uma 

tarefa que o professor se impõe é algo que ele revela (idem, p. 99). 

Em outras palavras, a melhor forma de expandir o conceito e a postura de 

um fazer comunitário é praticar, agir sob esse princípio. O depoimento de 

uma das professoras, durante uma das visitas à escola, demonstra um 

pouco desse aprender que se dá na relação entre a direção, a comunidade, 

o grupo de professores e os alunos também. 

O nosso grupo, pode se dizer assim, tem muita união, e isso nós 

passamos para os alunos, eles percebem. A direção foi passando 

pra nós e nós fomos passando para os alunos, e assim foi nossa 

equipe trabalhando (Professora 2). 

Como já foi dito, a promoção de mudanças acontece a partir do fazer dos 

sujeitos. O ser sujeito dentro da escola, em sentido amplo, requer a 

instalação de uma disciplina gestora, voltada para o desenvolvimento do 

trabalho coletivo.  

 

2.3 – GESTÃO E TRABALHO COLETIVO 

Na realidade pesquisada, procuro identificar se e como esse modo de gestão 

se faz presente, o que aproxima as pessoas envolvidas da conquista de 

seus sonhos e também estabelece sintonia entre a formação em prática na 

escola e não só dos alunos, com as necessidades elucidadas nos modernos 

conceitos de gestão, cujo objetivo é incitar uma ruptura com os processos e 

resultados obtidos com um modelo taylorista-fordista. Segundo esse 

modelo, cada participante do processo torna-se competente para o 

desenvolvimento de um segmento do processo ao qual pertence. A 

modernização dos meios de produção, resultado dos avanços tecnológicos 
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da globalização da economia, exige novas competências, habilidades e 

valores daqueles que participam da vida produtiva. 

O perfil profissional agora esperado é aquele que lida com a rapidez das 

mudanças, em regime de qualidade e colaboração, e não o que tem 

especialização restrita em um dos processos de produção. 

Explica-se, por esse contexto, tanto o anseio da comunidade estudada pelo 

acesso à tecnologia, como o trabalho coletivo implantado na escola, já que 

as mudanças aceleradas exigem empenhos e esforços de uma forma ainda 

não conhecida por gestores que, cientes das necessidades de mudanças e 

de seu pouco conhecimento a respeito do novo, vêem no compartilhamento 

do poder e das responsabilidades o caminho mais rápido para um novo 

momento de equilíbrio. Rompem com a divisão consagrada entre 

administrativo e pedagógico e envolvem a comunidade escolar nas decisões 

necessárias para garantir o sucesso da empreitada. Cabe aqui lembrar 

Alonso em suas considerações a respeito do trabalho coletivo na escola: 

Em primeiro lugar é importante lembrar que só existe lugar para o 

trabalho coletivo quando o ambiente é democrático e as pessoas não 

se sentem pressionadas ou ameaçadas ao expor suas idéias. O 

trabalho coletivo tem como base a suposição de que as melhores 

idéias e soluções para os problemas emergem das diferentes 

percepções e contribuições pessoais e do tipo de análise (conjunta) 

que é propiciada nessas situações. Portanto, é importante que todos 

conheçam suficientemente os problemas que serão discutidos, que 

recebam as informações necessárias para analisar a questão e 

saibam exatamente os limites dentro dos quais poderão tomar 

decisões. Saber ouvir opiniões diferentes e aprender a lidar com a 

diversidade são caraterísticas necessárias ao diretor para levar à 

frente uma proposta de trabalho coletivo (2003, p.102). 

Vale enfatizar que o trabalho coletivo requer despojamento da relação de 

poder que muitos gestores sempre mantiveram com seu cargo, porque sem 

isso, o ambiente democrático realmente não se estabelece. Retomando 

Alonso: 

Conviver com pessoas que pensam e agem de modos diferentes, 

respeitar suas opiniões e crenças e saber lidar com isso tudo em 

proveito próprio e do grupo requer das pessoas o desenvolvimento 
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de competências especiais fundamentais para viver num mundo 

globalizado repleto de contradições (2003, p. 102). 

É bom lembrar ainda que, para essa mesma autora, o trabalho coletivo 

precisa ter clareza de objetivos e pessoas preparadas para a tarefa. As 

ações precisam ser coordenadas “...com propósitos muito bem definidos, 

com atribuições previamente estabelecidas” (2003, p. 103).  

 

2.4 – O PAPEL DAS TIC NA EDUCAÇÃO 

Essa mesma clareza se faz necessária também em relação à forma como as 

TIC serão encaradas neste trabalho. A utilização da tecnologia nesta 

pesquisa é analisada a partir do contexto e da prática escolar a que ela se 

refere e será encarada como recurso que pode auxiliar no desenvolvimento 

dos projetos e atividades em curso na escola, assim como também pode 

ampliar as possibilidades de aprendizagem, já que contribui com novas 

formas de acesso, disposição e geração de informações, em processos de 

leitura  e produção. Enfim, o sujeito que aprende a lidar com a tecnologia 

não terá em seus recursos o objeto fim de seu aprendizado, mas uma forma 

de estimular a aprendizagem e favorecer o fazer pedagógico com um leque 

maior de linguagens e possibilidades. 

O uso do computador deve transcender essa concepção fragmentada 

de conhecimento. A visão que acolhe a Informática na Educação para 

reproduzir o sistema de ensino através de mais uma técnica e/ou 

como uma disciplina do currículo precisa ser ultrapassada. Agindo 

assim, estamos modernizando um paradigma saturado de ensino, 

quando na realidade, torna-se cada vez mais urgente transformar o 

paradigma educacional para que o processo de conhecer e de atuar 

seja integrado e interdisciplinar. O computador pode contribuir para o 

estabelecimento deste novo paradigma (Freire & Prado, 1996, p.1). 

O computador é um recurso que possibilita a convergência de algumas 

linguagens e, quando presente no desenvolvimento de projetos, amplia as 

modalidades de tarefas a serem executadas, favorecendo o trabalho em 

colaboração entre os alunos para se valer das habilidades e competências 

de cada um. Exige também uma seqüência de procedimentos e ocupa um 

espaço dentro da escola, mas, na maioria das vezes, fora da sala de aula 
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tradicional. Os tempos de trabalho também são diferenciados daqueles 

utilizados pelas atividades já consagradas pelo fazer pedagógico habitual. 

Também se pode afirmar que os projetos permitem derrubar as barreiras 

criadas pelo ensino e aprendizagem por disciplinas, num movimento de 

desafio que, depois de superado, confere muito mais autonomia ao aluno 

para enfrentar situações inéditas vida afora (Almeida, 2001).  

Na maioria das vezes, o professor sabe tanto ou menos de informática que 

seus alunos, o que também abala as relações já instituídas por educadores 

que ainda se vêem como proprietários do conhecimento. 

Qualquer projeto pedagógico que incorpore a tecnologia não pode desprezar 

essas questões. As disciplinas, quando funcionam como compartimento de 

saberes, podem inibir ações projetadas para situações coletivas de 

aprendizagem. Nestas, a interação entre os envolvidos, alunos, professores 

e o objeto da aprendizagem, nem sempre obedece a tempos e espaços já 

instituídos.  

Os projetos que utilizam a informática, para que não virem atividades e 

apêndices do trabalho pedagógico, devem, nem que seja aos poucos, ir 

rompendo com as amarras curriculares, com a concepção arcaica de 

conhecimento como descoberta, arcando com todos os riscos e 

desequilíbrios que essa atitude possa acarretar. Cada conflito deve ser 

analisado, trabalhado, superado ou contornado buscando acomodações, 

mas nunca recuando no propósito de atingir o objetivo escolar, que deve 

ser a construção do conhecimento do aluno, pelo próprio aluno e, vale a 

pena lembrar, do professor, pelo próprio professor. Quando a ruptura com a 

grade curricular assustar mais o professor do que motivá-lo, também vale 

ressaltar, que a mudança deve ser feita em um ritmo que não mine a sua  

segurança a ponto que ele desista.  

Embora esta forma de trabalho [metodologia de projetos] seja 

bastante desejável, nem sempre ela torna-se viável de ser 

desenvolvida num determinado momento da prática pedagógica do 

professor. Neste caso, o ponto de partida para uma nova prática pode 

ser uma atividade da disciplina (do professor) integrando o uso do 
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computador. Em algumas situações, isto dá mais segurança para o 

professor lidar com o novo. Este tipo de atividade propicia tanto 

aprofundar nas particularidades de um conhecimento específico como 

começar a relacioná-lo com conceitos de outras áreas do 

conhecimento, abrindo assim para o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar (Almeida e Prado, 1999, p.3). 

O computador também pode ajudar a desmascarar a concepção que 

confunde informação com conhecimento e, por extensão, a de que ensinar é 

doar o que se sabe, ou narrar o que já foi descoberto, e aprender é receber 

o que já passou pelo crivo do que é certo e conseguir armazenar essas 

informações para devolvê-las em momentos variados do processo. A 

quantidade de informações a que o aluno tem acesso, via informática, só 

faz sentido, e isso o professor percebe após seus primeiros contatos, se for 

transformada, relacionada, apropriada e articulada com um objeto de 

estudo. O computador pode mostrar a velocidade com que informações são 

produzidas e atualizadas, o que ajuda a escancarar mais rapidamente que é 

inviável sustentar essa rotina de apenas reter grande número de 

informações, já que não há mérito nisso, porque o computador executa 

essa tarefa em quantidade e com maior rapidez, disponibilizando-as a 

qualquer momento, segundo a vontade e a necessidade do usuário.  

É dessa concepção equivocada que advém também o medo que muitos 

educadores têm de serem substituídos pela máquina – sua memória é 

menos potente que o disco rígido do computador – ou ainda o receio de 

usar as TIC, pois se encontram em patamar de igualdade ou até de 

inferioridade em relação aos conhecimentos de informática de seus alunos, 

que desejam sem temores explorar esse recurso.  

Também decorre dessa concepção a dificuldade em se desenvolver projetos 

de aprendizagem nos quais os alunos buscam soluções para questões que 

ainda não são dominadas pelos professores. Quando isso acontece, os 

caminhos para chegar aos resultados não são previsíveis nem esses 

resultados podem ser antecipados. O professor que vê o seu papel como 

aquele que disponibiliza informações aos alunos, e o conhecimento como 

coisa acabada, pronta e imutável, pode se ver ameaçado.  
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2.5 – REFLEXÃO E APRENDIZAGEM 

Enquanto o trabalho coletivo garante a participação de todos e o 

estabelecimento do diálogo, o que em outras palavras quer dizer 

quantidade de enunciados respeitados dentro da escola, que assumirão 

tanto os méritos como as responsabilidades, é necessário que haja a busca 

também da qualidade das interações, das decisões e do que se aprende.  

Para lidar com aspectos dessa busca de qualidade dentro da escola, a 

postura reflexiva dos envolvidos diante dos fatos será um pressuposto 

teórico do qual esse trabalho lançará mão. 

Esse conceito de reflexão na formação docente tem base na abordagem de 

Donald Schön. Para este, uma ação reflexiva possui particularidades que 

podem ser categorizadas como reflexão-na-ação – realizada durante a 

prática docente e desencadeada pela “surpresa” do professor frente a uma 

ação promovida pelo aluno: 

... um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o 

aluno faz. Num segundo momento, reflecte sobre esse facto, ou seja, 

pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, 

procura compreender a razão por que foi surpreendido. Depois, num 

terceiro momento, reformula o problema suscitado pela situação; 

talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo contrário, 

seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto momento, 

efectua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 

exemplo,  coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa 

para testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do 

aluno. Este processo de reflexão-na-acção não exige palavras (Shön, 

1997, p.83). 

Outra forma de reflexão possível é denominada pelo mesmo autor de 

“reflexão sobre a reflexão-na-ação” e tem como característica o 

distanciamento cronológico do professor em relação ao acontecimento. 

Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e reflectir sobre a 

reflexão-na-acção. Após a aula, o professor pode pensar no que 

aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual 

adopção de outros sentidos. Reflectir sobre a reflexão-na-acção é 
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uma acção, uma observação e uma descrição, que exige o uso de 

palavras (idem). 

Essa contribuição de Schön embasa também as considerações de Imbernón 

a respeito da formação profissional, mais formativa e menos conteudista, 

que pode preparar o docente para essa postura reflexiva, cuja característica 

primordial é que aconteça em grupo. 

A formação também servirá de estímulo ao constatar as enormes 

contradições da profissão e a tentar trazer elementos para superar as 

situações perpetuadoras que se arrastam há tanto tempo: a alienação 

profissional – por estar sujeitos a pessoas que não participam da 

ação profissional –, as condições de trabalho, a estrutura hierárquica 

etc. E isso implica, mediante a ruptura de tradições, inércias e 

ideologias impostas, formar o professor na mudança e para a 

mudança por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em 

grupo, e abrir o caminho para uma verdadeira autonomia profissional 

compartilhada, já que a profissão docente deve compartilhar o 

conhecimento com o contexto. Isso implica uma mudança nos 

posicionamentos e nas relações com os profissionais, já que isolados 

eles se tornam mais vulneráveis ao entorno político, econômico e 

social (2002, p.15). 

O movimento reflexivo aproxima o professor de uma concepção 

construtivista no desenvolvimento de seu trabalho, já que é enraizado na 

prática e nas relações existentes no contexto nas quais o processo 

acontece. Dessa forma, a transformação da realidade se viabiliza e não a 

sua manutenção (Prado e Valente, 2003). 

Nessa mesma direção caminha o aspecto formativo do professor para o uso 

das tecnologias de informação e comunicação, conforme lembra Almeida: 

A formação contextualizada de educadores para o uso da tecnologia de 

informação e comunicação ocorre integrada com o tempo e espaço da 

instituição educacional e origina-se na e da prática do profissional. Porém, 

isso não significa realizar-se fisicamente na instituição educacional. A 

formação concretiza-se na imersão de formandos e formadores na realidade 

da instituição. As necessidades da formação emergem do contexto 

educacional no qual se busca desenvolver uma cultura que permita ao 

educador tornar-se um agente de mudança de sua própria atuação e de seu 

contexto. Trata-se da epistemologia da prática mediante um processo em 
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que prática e teoria integram-se em um currículo orientado para a ação 

(2001, p.12 – grifos meus). 

Reflexão e aprendizagem aparecem neste trabalho como conceitos e 

movimentos indissociáveis para a formação em serviço do professor e para 

a formação do próprio aluno no desenvolvimento de seu trabalho. Ele 

“aprende no processo de produzir, de levantar dúvidas, de pesquisar e criar 

relações, que incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e 

reconstruções de conhecimento (Prado, 2003) 

 

2.6 – PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

Em uma unidade escolar em que estejam presentes princípios 

democráticos, é pertinente encontrar um embasamento que parta também 

desse princípio para analisar a prática pedagógica, como é o caso do 

trabalho por projetos. 

O conceito de projeto aplicado a este estudo é aquele que visa romper com 

o isolamento dos conteúdos distribuídos pelas disciplinas, que distancia a 

vida do que a escola trabalha. Este conceito também rompe com o 

entendimento de que o objeto da aprendizagem está fora do contexto 

escolar, portanto, imutável como aparece em muitos livros didáticos. Não se 

recusa, contudo, toda a construção cultural ao longo da história, entretanto 

o trabalho por projeto prevê que o aluno reconstrua esse percurso à luz de 

problematizações e interesses reais que permeiam o seu dia-a-dia. 

Também não se descarta a possibilidade de o professor sugerir algum ponto 

de partida, já que se acredita que ele também faz parte desse processo de 

reconstrução, mesmo que na posição de mediador do processo. Também 

porque se acredita que há uma defasagem, que é imensamente esperada, 

entre o repertório desses professores e de seus alunos, de forma que 

muitas vezes o professor consiga despertar o interesse para questões que 

possivelmente, ou certamente, acarretarão conseqüências diretas sobre a 

vida de todos, mesmo quando os aprendizes ainda não conseguem definir 

ou perceber a sua importância. Enfim, partindo de alunos ou de 

professores, o importante a se considerar no trabalho por projeto é que 
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haja uma problematização por parte dos alunos e a possibilidade de 

entender uma questão intrigante que se coloque nesse universo seja 

respondida pelo desenvolvimento de pesquisa, correlação de fatos e idéias, 

reflexão, conclusões, e que o resultado se concretize em uma produção, em 

qualquer linguagem representativa para o aluno, ou integrando diferentes 

linguagens, mídias e tecnologias.  

Hernández explica bem essas questões quando se posiciona durante uma 

entrevista concedida à revista Nova Escola: 

Em primeiro lugar é necessário que se tenha um problema para iniciar uma 

pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito 

do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo 

que são diversas. Mas não interessa só localizá-las e sim entender o 

significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de 

aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do 

processo de criação, pois buscam resposta às suas dúvidas. Isso é o projeto 

de trabalho. (...) 

Isso é acidental (professor ou aluno propor o projeto). O docente tem a 

capacidade de escutar o que está acontecendo dentro e fora da sala de aula, 

mas o problema pode sair de uma questão que as crianças levem para a 

escola ou ser um tema emergente na imprensa. O importante é fazer algo 

que desperte o interesse deles e nunca o que eles gostem. Se fosse o caso, 

bastava colocar uma televisão com desenhos animados na sala de aula 

(2002, p.3). 

 

As tecnologias de informação e comunicação são muito bem-vindas ao 

desenvolvimento de projetos. Assim como essa forma de trabalhar 

aproxima mais a escola do interesse dos alunos e do contexto imediato em 

que estão mergulhados, a tecnologia proporciona a produção e 

disseminação das conclusões obtidas nesses projetos de forma mais 

dinâmica, atraente e também em conformidade com as possibilidades mais 

recentes, que vão além do verbal escrito ou da produção gráfica e do 

espaço circunscrito à escola.  

Cabe aqui também expor a abordagem construcionista, que constituirá a 

forma pela qual o trabalho do professor e dos alunos com a utilização do 
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computador será analisado. Essa abordagem preocupa-se com o 

desenvolvimento e utilização de materiais, sempre em atividades que 

provoquem reflexão, criando ambientes propícios para que a aprendizagem 

aconteça. É centrada no desafio, no pensar, no conflito, na descoberta e na 

criação. Retomando Almeida, quando se refere à abordagem 

construcionista: 

...não se busca uma melhor transmissão de conteúdos, nem a 

informatização do processo ensino-aprendizagem, mas sim uma 

transformação educacional, o que significa uma mudança de 

paradigma, que favoreça a formação de cidadãos mais críticos, com 

autonomia para construir o próprio conhecimento. E que, assim, 

possam participar da construção de uma sociedade mais justa, com 

qualidade de vida mais igualitária. O uso de computadores em 

educação pode potencializar tais mudanças (2000, p. 37). 

 

O trabalho por projeto, pelas características da concepção aqui descritas, 

está em consonância com a abordagem construcionista e será importante 

parâmetro  para balizar o olhar sobre os trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos na escola pesquisada, partindo do pressuposto que essa 

dinâmica 

deve permitir que o aluno aprenda fazendo e reconheça a 

própria autoria naquilo que produz por meio de questões de 

investigação que lhe impulsionam a contextualizar conceitos já 

conhecidos e descobrir outros que emergem durante o 

desenvolvimento do projeto (Prado, 2003, p.3). 

 

Por considerar a aprendizagem como resultado da prática dos sujeitos mais 

as suas reflexões, as realidades envolvidas serão tantas quantas forem 

esses sujeitos, o que requer um olhar que não se assuste com a 

multiplicidade, a não linearidade e a falta de simplicidade dessas relações e 

seus contextos. A visão de Morin a respeito do pensamento complexo e da  
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impossibilidade de entender o todo simplesmente pela soma das partes 

também embasará essa pesquisa. 

Enfim, a fundamentação teórica foi selecionada mediante a crença de que 

as exigências sociais de apropriação das TIC devem estar voltadas para 

estimular a autoria do aluno e a exploração do seu potencial criativo para 

construir conhecimentos, contando que ele, aluno, e o professor estejam no 

papel de aprendizes e de mestres, mas sempre como sujeitos do ato 

educativo.   
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3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com relação à abordagem metodológica, a presente pesquisa configura-se 

como qualitativa e se apresenta como estudo de caso, do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos de investigação.  

A escola foi o ambiente em que os aspectos diferenciados de apropriação da 

tecnologia informatizada foram verificados. A coleta de dados aconteceu in 

loco, exigindo acompanhamento prolongado da equipe escolar, alunos e 

comunidade. 

Alguns dados foram coletados fora da escola, pois buscavam informações 

que pudessem colaborar com a pesquisa, como foi o caso da reconstituição 

do processo de aquisição dos micros, feita a partir dos dados apurados na 

Gerência de Informática Pedagógica da FDE. O mesmo aconteceu com o 

levantamento das capacitações das quais os professores da escola 

participaram, que contou com a colaboração do Núcleo Regional de 

Tecnologia da Diretoria de Ensino - Norte 1 e a documentação referente a 

cada evento em que participaram os professores da escola estudada. Nessa 

mesma Diretoria foi entrevistada a supervisora de ensino, que 

acompanhava o desempenho da escola e poderia ajudar a formar melhor o 

perfil da escola. 

Foram muitas horas de gravações e anotações, mediante acompanhamento 

de trabalhos ou observação da rotina da escola, com o intuito de descrever 

e entender seus processos. 

Cada novo dado, fato ou depoimento se prestou a complementar a 

descrição dos procedimentos e concepções da escola em relação às TIC, 

servindo como base para as análises. Alguns documentos administrativos e 

pedagógicos também foram consultados. 

A escola foi acompanhada desde junho de 2002, período em que iniciava 

sua história com as TIC, até novembro de 2003, com um intervalo de três 

meses, entre um ano e outro. 
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As primeiras visitas à escola se deram por objetivos adversos a essa 

pesquisa, mas os dados afloravam e um cenário se compunha, à medida 

que os contatos se repetiam. Diante do agrupamento desses dados e das 

características do trabalho que desenvolvo há alguns anos, a questão de 

investigação surgiu, assim como as hipóteses e as certezas provisórias que 

foram, no decorrer da análise, se confirmando ou não.  

 

3.1 – O TRABALHO DE CAMPO 

Os primeiros contatos com os docentes, gestores e alunos da escola 

ocorreram dentro da sala ambiente de informática, local para o qual 

imediatamente me dirigia quando chegava à escola, acompanhando a 

Assistente Técnica Pedagógica do Núcleo Regional de Tecnologia, pois o 

mote de minhas visitas era o registro do desenvolvimento do projeto que 

resultaria na produção de uma aplicação em multimídia pelos professores e 

alunos. 

Esse acompanhamento foi documentado desde a primeira visita, sem a 

elaboração de um roteiro prévio, pois a pretensão era gerar material que 

pudesse ser utilizado posteriormente nas capacitações realizadas pelo 

Núcleo de Tecnologia. As outras escolas que participavam do projeto 

receberam a mesma atenção. 

A partir do momento em que as particularidades dessa escola apareciam, 

cada sessão de acompanhamento era seguida por incursões para outros 

ambientes da escola. Detalhes, explicações, pessoas, situações e locais 

eram observados e consultados. 

A constatação da presença de elementos que impulsionavam a escola para 

um processo de apropriação tecnológica gerou várias entrevistas. Ainda 

sem foco específico, eram mais conversas em que cada participante contava 

como entendia a utilização da tecnologia e relembravam o percurso feito 

para a montagem da sala de informática na escola. Essas conversas foram 

de fundamental importância, porque possibilitaram que pontos singulares 

da rotina da escola viessem à tona. 
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Posteriormente, a transcrição dessas gravações fez com que emergissem 

pontos importantes e que se repetiam de diferentes formas na fala dos 

entrevistados. A participação da comunidade e dos professores, em um 

esforço conjunto com os gestores, demonstrava o desejo intenso de tornar 

presente a tecnologia no dia-a-dia dos alunos. 

A minha opção foi, até esse momento, não revelar à escola minhas 

intenções de pesquisadora. Mantinha-me, o máximo que conseguia, na 

posição de quem observava, enquanto acompanhava a profissional do 

Núcleo de Tecnologia, companhia inseparável nessas visitas. 

Após dois meses de acompanhamento da escola, fui procurada por uma das 

professoras coordenadoras do projeto e obrigada a sair da posição de 

simples espectadora. Seu conflito residia no fato de que a maioria dos 

alunos desviava constantemente a atenção da proposta pedagógica em 

andamento para os recursos e encantos da tecnologia. 

Considero pertinente registrar esse fato, nesse momento, porque essa 

assessoria geraria em mim o receio de não conseguir separar a minha 

atuação profissional de meu papel de pesquisadora. 

 

... há críticas no sentido de que o grande envolvimento do 

pesquisador leve a uma visão destorcida do fenômeno ou a uma 

representação parcial da realidade (Ludke e André, 1986, p.27). 

 

Na busca da realização de um trabalho que não suscitasse dúvida quanto ao 

rigor científico, logo depois explicitei a minha condição e interesse de 

pesquisadora, que foi muito bem recebida pela escola. A partir daí, e em 

consonância com a indicação de Bogdan e Biklen (1994), bem lembrada por 

Ludke e André (1986), passei a documentar por escrito e com descrição 

detalhada tudo o que já havia presenciado e vivido anteriormente na escola, 

resgate feito pela memória e pelas gravações que realizava. Também 

passaram pelo mesmo processo descritivo as novas situações vivenciadas. 
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Ao processo descritivo, seguiu-se a sistematização das reflexões, ao mesmo 

tempo em que novos dados eram coletados, agora com o foco mais 

definido. 

A caracterização detalhada da escola, no que se refere aos recursos físicos, 

humanos e organizacionais, foi feita a partir do preenchimento de 

formulários (anexos 1, 2, 3 e 4), que foram deixados em uma das visitas e 

recolhidos em encontros seguintes. 

Posteriormente, ainda em 2003, novas entrevistas foram agendadas, com 

roteiros próprios, previamente elaborados, porém com margem para 

inserção de novos itens, caso assim a necessidade apontasse.  

Em 2004, houve um novo ciclo de entrevistas, que contemplou agentes já 

ouvidos no ano anterior, mas também novos profissionais e alunos que, ou 

não haviam sido ouvidos ainda, ou eram recém-chegados à escola.  Como 

esse novo bloco de entrevistas e levantamentos buscou um 

aprofundamento no entendimento da realidade da própria escola, cada 

sessão envolveu um grupo específico de entrevistados.   

Vale a pena lembrar mais uma vez que foram 

dois momentos distintos de pesquisa. Um, em 

2002, quando a escola funcionava em prédio 

provisório, chamado pela comunidade escolar 

de “escola de latinha”.  Em 2003, a partir de 

abril, voltei a acompanhar a escola que agora 

tinha prédio próprio e praticamente o dobro de 

alunos. 

Essa informação é importante, pois mudanças 

significativas se instalaram, desde o espaço

físico, o corpo docente e a própria comunidade. Diante de tantas variáveis,  

o primeiro impulso foi fazer um recorte na pesquisa, marcando como 

escopo o período registrado em 2002. Se assim fosse, eu já teria a 

garantia de elementos importantes a analisar, mas todo o 

acompanhamento feito durante o ano seguinte me convenceu de que não 

se podia perder a oportunidade de registrar e tentar entender o 

Escola de latinha foi uma 
expressão utilizada 
erroneamente pela 
comunidade para se referir 
ao tipo de construção 
utilizado na  escola 
pesquisada, pois o sistema 
de construção da mesma é 
corretamente denominado 
Nacamura, que se utiliza 
de estruturas metálicas 
com divisórias internas 
para formação dos 
ambientes e parte externa 
em gesso.  
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desenvolvimento de tantas situações inéditas para os envolvidos e a 

forma como enfrentaram a diversidade das situações. 

Esse acompanhamento prolongado possibilitou ouvir os mesmos 

entrevistados mais de uma vez, com espaço temporal de alguns meses 

entre os depoimentos. Reputo como importante essa possibilidade, pois o 

afastamento dos docentes, discentes e gestores do momento de produção 

com a tecnologia minimizou o encantamento primeiro, para dar lugar a 

colocações mais objetivas, ponderadas e já buriladas por movimentos 

reflexivos.  

Outro ponto positivo, que tem a ver com a permanência prolongada dentro 

da escola, é que me tornei familiar a todos. Minha presença não despertava 

mais os cuidados e reservas dos primeiros encontros. E isso se revelava 

para mim nas conversas mais informais e descontraídas, na postura solta  e 

nos gestos naturais e espontâneos. Tive contato com muitos problemas e 

situações concretas, acompanhando professores e gestores, por convite 

deles mesmos, que se sentiam à vontade com minha presença e, como 

diziam, queriam colaborar para que eu tivesse a idéia exata do que era a 

realidade da escola. Embora tenha que reconhecer que muitas dessas 

iniciativas estivessem relacionadas à crença deles de que eu, sendo 

representante de um órgão central da Secretaria de Educação, poderia 

ajudar a resolver os problemas que, principalmente a partir de 2003, 

passaram a acontecer na escola.  

Para facilitar o entendimento do percurso dessa pesquisa, considero 

relevante apresentar um quadro demonstrativo no qual são relacionados os 

documentos e as estratégias utilizadas para coleta de dados, quem 

participou da pesquisa, assim como  uma linha do tempo, em que são 

detalhados os principais momentos do convívio com a escola.  
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QUADRO DE DOCUMENTOS E ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS 

Agentes 

N°  de Entrevistados 

Documento 

 

Objetivo 
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Unidade escolar        1 
(anexo 1) 

Caracterizar fisica 
mente a escola. 

 
 x  x x 

Unidade escolar        1 
(anexo 2) 

Caracterizar  os 
recursos humanos da 
escola. 

 
 x  x x 

Unidade escolar        1 
(anexo 3) 

Apurar histórico de 
formação da unidade 
escolar. 

 
 x  x x 

Diretora e Vice          2 
(anexo 4) 

Conhecer aspectos 
administrativos 
pedagógicos, políticos 
e recursos 
tecnológicos 
(materiais e 
humanos). 

 
 x  x x 

Vice-diretora             1  
(anexo 5) 

Identificar formação, 
atuação gestora, 
expectativas, visão de 
educação e  TIC na 
escola.  

 
 x x x x 

Diretora                     1 
 (anexo 6) 

Identificar formação, 
atuação gestora, 
expectativas, visão de 
educação e  TIC na 
escola.  

x 
x x x x  

Coordenador             1  
(anexo 7) 

Identificar formação, 
atuação gestora, 
expectativas, visão de 
educação e  TIC na 
escola. 

x 
x x  x  

Professores               8  
(anexo 8), 

Identificar formação, 
visão de educação, 
dinâmica e avaliação 
do trabalho com TIC 
na escola. 

x 
x x x   

Alunos                     21  
(anexo 9) 

Fazer levantamento e 
avaliação dos 
trabalhos com e sem 
TIC,  

x 
x x x   

Comunidade       8 
(anexo 10) 

Montar história do 
bairro, comunidade e 
escola. Expectativas 
em relação às TIC na 
escola. 

x 
x  x   
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QUADRO DE DOCUMENTOS E ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS 

Agentes 

N° de Entrevistados 

Documento 

 

Objetivo 
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Núcleo  Tecnologia  2 
(anexo 11) 

Identificar a participação 
da escola nas 
capacitações e a 
intervenção do NRTE no 
trabalho desenvolvido 
por ela. 

 
  x  x 

Supervisor de Ensino   
1  
(anexo 12) 

Confrontar informações 
a respeito do 
desempenho da escola 
e seus gestores. 

x 
     

Fund. 
Desenvolvimento da 
Educação          3 
(anexo 13) 

Reconstituir o percurso 
da escola para 
aquisição e montagem 
de sua SAI. 

 
  x  x 

Funcionários    3  
(anexo 13) 

 Levantar aspectos da 
gestão em relação às 
TIC e o espaço ocupado 
por elas nesse contexto. 

x 
x x x   

Núcleo Tecnologia 
(anexo 15) 

Montar quadro com 
informações sobre 
número e tipo de 
capacitações realizadas 
pelos educadores da 
escola para o uso das 
TIC.  

 
  x  x 

Quadro 1 

 

LINHA DO TEMPO 

A seguir, encontram-se duas linhas do tempo que expressam graficamente, 

de um lado (cor azul), os principais acontecimentos no percurso realizado 

pela comunidade e pela escola e, de outro lado, (cor amarela) os principais 

acontecimentos detectados por essa pesquisa. Essa apresentação tem como 

objetivo organizar as informações de forma didática e cronológica, a fim de 

colaborar para o entendimento das análises que virão. 
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MARCOS NO PERCURSO 
DA COMUNIDADE, DA 
ESCOLA E SEU ACESSO 

ÀS TIC 

   MARCOS NO PERCURSO  
DA PESQUISA 

Início da construção do 
conjunto do CDHU  1996 

  

• Inauguração da escola 

• trabalho de todos para 
inibir violência na escola e 
estimular a participação dos 
alunos. 

 2001 
  

Montagem da sala ambiente de 
informática na escola.  JAN 

2002 

  

Início do projeto com software 
de autoria Illuminatus com 
professor 

 ABR 
2002 

  

Início do projeto com uso de 
TIC, na criação do Jornal da 
Escola. 

 MAI 
2002 

  

Apresentação da SAI aos 
alunos do curso supletivo.  JUN 

2002 

 Visitas à escola e primeiras 
observações. 

• Término do projeto Jornal 
da Escola. 

• Capacitação interna com 
software de autoria, 
socialização do projeto e 
apresentação do acervo de 
softwares da escola.  

  

JUL 
2002 

 
 

Visitas de acompanhamento 
e primeiras entrevistas com 
docentes, gestores e 
comunidade. 
Entrevista com professor 
responsável pelo projeto 
Jornal da Escola 

• Final do projeto com software 
de autoria Illuminatus. 

• Início do projeto de 
recuperação e reforço com uso de 
tecnologia. 

 AGO 
2002 

 
 

Assessoria e acompanhamento 
do projeto, presencial e a 
distância, a uma das professoras 
responsáveis pelo projeto 
Illuminatus na escola. 

• Participação na Feira 
Computer Jamboree e 
apresentação da aplicação 
multimídia produzida no projeto 
com Illuminatus 

• Iniciativa de professores 
diversos para desenvolvi mento de 
aulas utilizando o computador 

 OUT 
2002 

 • Visitas para observação do 
ambiente escolar e utilização da 
SAI. 

• Entrevistas com alunos do 
projeto com Illuminatus. 
 

Final do projeto de recuperação 
e reforço com uso de TIC.  DEZ 

2002 

 Contato com vice-diretora para 
apuração dos resultados do 
projeto de recuperação e reforço 
com uso de tecnologia. 

Mudança para prédio novo. 
 MAR 

2003 

 Interrupção da pesquisa até este 
mês. 

• Levante dos alunos e 
reivindicações para usar SAI. 

• Busca de recursos para 
instalação da SAI no prédio novo. 

• Acesso da comunidade à 
escola durante os finais de 
semana. 

 ABR 
2003 

 Retomada da pesquisa com 
visitas periódicas para mapear 
as novas condições de trabalho 
da escola e interação com corpo 
docente, discente e comunidade. 
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Instalação da sala no novo prédio. 
 MAI 

2003 

 Acompanhamento da retomada 
dos trabalhos com uso das TIC 
na nova escola. 

• Reunião na FDE para discutir 
problemas de violência na escola e 
buscar soluções. 

• Implantação do aluno monitor 
na SAI. 

• Implantação do projeto Escola 
da Família (iniciativa da Secretaria 
de Educação para levar atividades 
diversas para a população, 
utilizando a escola aos sábados e 
domingos) 

 
 

JUN 
2003 

 Acompanhamento periódico e 
apuração dos resultados 
mediante propostas de 
intervenção para minimizar 
violência e incentivar uso das 
TIC. 

Instalação de conexão banda larga 
para acesso à Internet, na SAI.  

JUL 
2003 

 Acompanhamento das 
intervenções dos gestores, frente 
às demandas da SAI.  

A utilização da SAI já requer 
agendamento prévio.  

AGO 
2003 

 Visitas de acompanhamento das 
ações. 

Início da formação da biblioteca da 
escola.  

OUT 
2003 

  

• Retomada do projeto com uso 
de TIC para publicação do Jornal 
da Escola. 
 

 
NOV 
2003 

 • Novas entrevistas com alunos 
que desenvolveram projeto em 
2003. 

• Final da segunda etapa da 
pesquisa. 

• Publicação do segundo 
número do Jornal da Escola. 

• Inscrição da escola para 
participação de um projeto contra 
violência na escola, em convênio 
com instituição do Chile. 

 
DEZ 
2004 

  

 Quadro 2 – Linha do Tempo 
 
 
 
 

3.2 – TRATAMENTO DOS DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE  

O modo misto de definição de categorias foi o utilizado nesta pesquisa 

(Laville e Dione, 1999), já que “categorias são selecionadas no início e o 

pesquisador se permite modificá-las em função do que a análise apontará.” 

A princípio, e com os dados coletados em 2002, categorias de análise foram 

levantadas. A estratégia para realizar tal tarefa foi denominar cada trecho 

significativo de um documento com um termo que identificasse o conceito 

implícito e organizá-los em categorias rudimentares. Após a segunda leva 

de coleta de dados, que ocorreu em 2003, todos os dados foram retomados 

e reclassificados em categorias mais amplas, responsáveis pelo 

levantamento de certezas provisórias que expressavam uma condição 

favorável para apropriação das tecnologias pela escola.  Exemplo: 



 55 

 
 

COMUNIDADE – manutenção da escola  
Diretora:  ...a escola não tinha água, todo encanamento estava com problema, vazava toda água e nós não 
descobríamos, e aí a comunidade chegou e começou carregar água. É uma coisa que até eu não tinha visto, e a 
troco... sem exigir nada em troca, para manter a escola... 
Entrevistado 2- Comunidade: Nós queria demais essa sala de computador. Quando chegou, depois de 
tanto trabalho, a gente ficou com medo de roubo, porque ainda não tinha a porta de aço, que iam colocar.  
Então, fizemo o seguinte, combinamo que do prédio em frente da janela da sala a gente ia se revezá e montá 
guarda de noite. Cada noite um... ou a gente ficava da escada, ou olhando pela janela do apartamento, 
mesmo... e foi assim, até que eles instalou a porta, alarme... 
Entrevistado 1- Docente: Olha, a atividade que eu vi eram os pais de alunos entrar e perguntar, 
perguntavam as coisas, ajudavam a dar bronca em salas que estavam querendo fazer desordem, tem coisas 
assim mesmo de pegar no pé feio e “O que é que esta acontecendo aqui?”. 
E participar, cobrar situações de alunos que chegaram lá e estavam fazendo bagunça e chegar lá fora e dar 
bronca, sabe, e é isso que está faltando muito em muitas comunidades... 

 

Quadro 3 – apuração das categorias 

O cruzamento dos dados apurados da expressão, opinião e sentido  

manifestado por cada agente também foi responsável pelos resultados que 

este trabalho aponta. Ainda é importante citar que índices não-verbais de 

comunicação – postura e expressão dos entrevistados ao se referirem a 

cada assunto ou situação importante, entonação de voz - deram pistas e 

suscitaram interpretações que puderam ser checadas in loco em entrevistas 

ou observações. 

Esses procedimentos fizeram com que emergisse o sonho como primeira 

categoria responsável pela mobilização sempre presente naquela escola.  

A origem desse estado permanente de sonho confiante, persistente e 

desencadeador de ações me levou até o histórico de formação da 

comunidade para perceber o sentido que atribuíam à escola e que se 

configurou como uma categoria importante a interferir na apropriação das 

TIC naquela realidade. Essa comunidade estimulou os envolvidos a acreditar 

em seus sonhos, inclusive aqueles voltados para a tecnologia, e também a 

se envolver em um trabalho coletivo sem escolher funções, ficando à 

disposição da aquisição e manutenção dos recursos tecnológicos, 

estimulando sua constante utilização por educadores e alunos.  

Também se sobressaía na pesquisa a atuação enfática de um grande 

número de professores e o apoio aos gestores nas tarefas de implantação 
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da sala de informática e no anseio de fazer com que esses recursos 

chegassem aos alunos.  

A gestão democrática da escola se refletia no trabalho coletivo e no 

envolvimento dos professores, funcionários, alunos e pais, que se 

comprometiam com o processo de implementação da tecnologia, 

influenciando também em sua apropriação pela escola.  

A gestão, dessa forma, mostrou-se também como uma categoria 

fundamental a ser estudada, até porque, a partir dela, índices importantes 

no processo de apropriação da tecnologia surgiram, como é o caso da 

formação docente, do estímulo à adesão da escola a projetos com uso dos 

recursos tecnológicos e da gestão administrativa e financeira de recursos 

financeiros para manutenção da sala ambiente de informática.   

Ao relacionar as categorias, pareceu-me que, sob certo viés, a relação 

existente entre elas assemelhava-se ao conhecimento holográfico 

concebido por Morin (2000), cujo movimento poderia ser comparado a um 

zum3 que, com efeito de aproximações sucessivas, me colocava, a cada 

ajuste, em contato com um elemento que deveria ser levado em 

consideração, por ser responsável, de forma direta ou indireta, pela 

apropriação da tecnologia naquela escola. Para tornar mais clara essa idéia, 

faço uso da figura que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Zum, do inglês zoom, conforme Dicionário Aurélio Eletrônico, “Conjunto de lentes cujo alcance focal 
pode ser continuamente ajustado para fornecer vários graus de grandeza sem perda de foco...” 
 

Figura 2 – Metáfora da 
análise dos dados e a 
disposição em 
categorias 
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O zum é o resultado da ação de um conjunto de lentes que, por 

aproximações sucessivas, traz um ponto distante para mais perto de quem 

observa. Mesmo que a cada aproximação um pedaço da realidade esteja em 

foco, sabe-se que o restante dessa mesma realidade continua presente, 

estabelecendo relações com a parte observada. Assim se mostravam as 

categorias depois de agrupadas, um zum de fora para dentro da escola, 

separadas pela necessidade didática da pesquisa, mas interligadas pelas 

relações dialéticas de causa e efeito em uma realidade complexa e 

dinâmica. 
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4 – O SONHO 

 

Aceitar o sonho do mundo melhor e 
 a ele aderir é aceitar entrar 

 no processo de criá-lo. (Paulo Freire) 
 

Como já anunciado no capítulo anterior, o sonho foi uma categoria que 

emergiu com a base de sustentação para várias iniciativas realizadas pela 

escola, não só no sentido de apropriar-se das tecnologias de informação e 

comunicação, mas também no sentido de impulsionar a conquista de todos 

os elementos concretos ou abstratos dos quais se julgavam merecedores 

aqueles que lá conviviam, educadores, alunos, funcionários e comunidade. 

Chegar a essa categoria, o sonho, segundo as concepções freireanas, foi um 

rápido trajeto. As conversas, entrevistas e observações feitas durante as 

visitas à escola revelavam um constante estado de ânimo e energia na ação 

que descobri, mais tarde, estar presente não só nas ações pedagógicas, 

mas em quase todos os movimentos que envolviam a superação dos limites 

existentes para todos da comunidade. Olhar para essa realidade me parecia 

impossível sem levar em conta o que encontrava nas palavras de Paulo 

Freire. 

Faz parte de sua natureza (do ser humano), histórica e socialmente 

constituindo-se, que homens e mulheres não prescindam, em 

condições normais, do sonho e da utopia. As ideologias fatalistas são, 

por isso mesmo, negadoras das gentes, das mulheres e dos homens. 

Seres programados para aprender e que necessitam do amanhã 

como o peixe da água, mulheres e homens se tornam seres 

‘roubados’ se se-lhes nega a condição de partícipes da produção do 

amanhã. Todo amanhã, porém, sobre que se pensa e para cuja 

realização se luta implica necessariamente o sonho e a utopia. Não 

há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, 

sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que 

viabilizem a sua concretização (Freire, 2001, p.85). 
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4.1 – REALIZAÇÃO DOS SONHOS: DIÁLOGO E COLABORAÇÃO 

Essa forma de sonhar coletivamente era arquitetada pelo diálogo, pela 

troca, pela construção de possibilidades, que resultavam em ação 

mobilizadora, num movimento altamente evoluído do lidar em grupo. 

Evoluído porque nesse processo dialógico os envolvidos cada vez mais se 

mostravam conscientes de seu valor individual (Freire, 2003), o que 

revertia em fortalecimento do grupo que se construía de forma democrática 

na ação. 

Ajustando o foco para a questão das tecnologias de informação e 

comunicação na escola, foi importante notar como o sonho de apropriar-se 

desse recurso mobilizou grande parte da comunidade escolar.  

Tanto quanto a comunidade, os professores se empenharam na busca de 

orçamentos mais favoráveis e, segundo o que contam em depoimentos, 

alguns foram abnegados o suficiente para proporcionar aos alunos o 

presente de uma sala de informática devidamente funcionando, no retorno 

às aulas em 2002, conforme relembra a diretora, em entrevista coletiva, 

durante uma das visitas realizadas. 

Este é nosso professor de Português... diretor executivo da APM, e esse 

professor tem um papel fundamental na aquisição dessa sala, não só incentivo, 

mas é uma pessoa que estava de férias, estava no interior, é do interior, e quando 

nós tínhamos que realizar uma licitação, em janeiro, no meio das férias, esse 

professor largou tudo e veio, e ficou até praticamente hoje, e não teve até as 

férias, abriu mão das férias, não cobrou nada em troca, ‘olha, eu venho, então vai 

me dar isso’, mesmo se cobrasse era justo, mas não cobrou e veio viabilizar essa 

sala. Então esse é ele... 

Não só esse professor, mas todos, de certa forma, desejavam a sala de 

informática ou, pelo menos, colaboraram para que o sonho da maioria fosse 

realizado. 

Os professores também desejavam essa sala, sabe por quê? A gente conversou... 

é, porque não tinha espaço. Eles abriram mão da sala deles, para que os 

computadores pudessem ser instalados. É horrível para eles agora, na hora do 

intervalo. Eles não têm onde ficar. Eles descem, ficam aí pelo pátio, ou vão até a  
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cozinha, mas é desconfortável. Só que ninguém reclamou nem aqueles que não 

usam a sala de informática. Sabe por quê? Eles sabem que os pais e os alunos 

querem essa tecnologia aqui, então, eu acho que isso contaminou todo mundo, 

não sabe? E quem nunca tinha dado importância ao computador na escola 

começou a pensar diferente (vice-diretora). 

Instalada a sala, outros sonhos surgiram na nova situação, imprimindo 

significado para o novo recurso recém-instalado. Para os pais e muitos 

alunos, o acesso à tecnologia é uma promessa de maiores chances no 

mercado de trabalho. 

Eu quero mesmo é o computador aqui na escola, na mão das crianças, porque 

nossos filhos não vão ser nada lá fora, porque em tudo quanto é lugar é preciso 

ter computação. Eu faço tudo o que precisar para isso acontecer (representante 

comunidade 1). 

Para alguns alunos, misturados a todo encantamento pela novidade, 

emergem sonhos voltados para as atividades escolares: 

O que a gente quer é ir lá na sala, né, tem que fazer um trabalho, uma pesquisa, 

tudo bem. A gente vai e o melhor é chegar depois e falar pra o professor, olha, tá 

aqui o trabalho, feitinho. A gente não tem biblioteca por aqui. Então, é chegar e 

falar, tá aqui, né (aluno 4). 

Embora, em 2003,  a maioria dos alunos da escola tenha acessado a SAI 

alguns deles que não passaram pela experiência deram seus depoimentos 

mostrando indignação, resultado da exclusão de um processo que se 

firmava coletivamente rumo à apropriação das tecnologias e informação e 

comunicação. Um exemplo dessa condição: 

 

Eu não fui ainda na computação porque... eu pergunto pros professor, mas eles 

fala que não dá porque tá quebrado, ou porque tem que saber usar, mas se nós 

não vai nunca, como vai saber usar? (aluno 18). 

 

Esse sonho frustrado mais as cobranças, desencadearam situações 

conflituosas até entre professores, assim como os impulsionarão para sair 

em busca de capacitação para o uso da tecnologia recém-chegada, 
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seguindo os passos do grupo de professores que aderiu ao projeto com o 

uso do Illuminatus, e outros mais, que já iniciavam um trabalho na SAI.  

Diferentes sonhos povoavam os depoimentos dos educadores, uns mais 

voltados para o aprimoramento pessoal, quando comentam possibilidades 

de utilização do computador, 

Eu quero mexer com o computador porque o aluno cobra da gente. Eles gostam, 

né. E é bom porque a gente pode fazer as coisas com mais rapidez, as provas, 

textos ...(professor 2)  

  

outros, voltados para os trabalhos pedagógicos, de forma mais ampliada e 

engajada: 

Eu penso muito em ter uma participação para transformar a condição real 

desses alunos. E o computador é uma porta para facilitar as coisas, porque eles 

se sentem mais próximos daquilo que ambicionam. Um lugar diferente, uma 

condição diferente. A tecnologia é o que mais se aproxima disso que eles 

querem... serve para mostrar um outro caminho que é possível, que é um 

caminho duro, mas é possível, mas é o caminho da vida longa e saudável, né, que 

outros levam a nada e uma destruição deles, entendeu? (professor 1). 

 

O que eu sonho... é o que eu quero levar... o que eu puder de melhor levar para o 

meu aluno, eu tenho que fazer. E o computador pra eles é o que há de melhor 

aqui, então eu quero proporcionar isso pra eles (professor 6). 

 

Meu desafio sempre foi entender porque algumas crianças não vão, não sabe? 

Elas não aprendem! Os outros vão embora, mesmo quando o professor é 

assim...tradicional, não sabe? E aquela meia dúzia... não tem jeito! 

Quando eu vi a criançada toda alvoroçada por conta do computador, pensei, 

opa, eles gostam, então, aqui tem coisa pra aproveitar! Eu comecei a ter vontade 

de saber usar pra ver no que podia dar, não sabe? (vice-diretora). 

 

O grupo de professores, impulsionado pelo sonho da comunidade escolar, 

passou a reivindicar a participação constante nos cursos promovidos pelo 

NRTE da região, a ponto de gerar a necessidade de organizar um 
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cronograma, a fim de não desfalcar demais o quadro docente, prejudicando 

as aulas, como deixa claro a diretora: 

Eu que estava louca pra ver a sala funcionar, queria que todos os professores 

fossem capacitados, aí eu divulgava, fazia uma propaganda danada e eles iam 

mesmo. Começaram a ir tanto, que tinha vezes que eu não tinha cinco 

professores num mesmo período. Aí a gente teve que renegociar. 

 

O sonho de ampliar o uso da sala também levou os professores mais 

experientes a se pronfiticarem a capacitar outros colegas para conhecerem 

melhor a sala ambiente de informática e as iniciativas já em 

desenvolvimento na escola. Uma dessas atividades presenciei pessoalmente 

em julho de 2002. Outras iniciativas também visavam socializar os recursos 

digitais disponíveis. 

Nós fizemos várias HTPC lá na sala de informática. Era para todo mundo 

entrar lá, conhecer. O coordenador e alguns professores que conheciam mais as 

coisas sempre estavam dando alguns toques para o pessoal aprender, se 

interessar, se familiarizar com o ambiente, porque tinha colegas com medo 

daquilo tudo, e a gente queria muito que a sala fosse de todo mundo 

 (professor 4). 

No acompanhamento da escola, percebi que o diálogo socializa os sonhos e 

organiza as formas de torná-los reais. Contudo, a ação era necessária para 

pôr em prática as expectativas. 

A ação, resultado de um processo dialógico, se realizou por colaboração e 

boa vontade entre os envolvidos, os quais  encontraram no sonho do outro 

uma possibilidade de realizar os próprios. Como diz Freire (1987): “A 

adesão verdadeira é a coincidência livre de opções.”  

Ainda lembrando Freire, nesse mesma obra, Pedagogia do Oprimido: 

 

A co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode 

dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de 

função, portanto, de responsabilidade, somente pode realizar-se na 

comunicação. 

O diálogo, que é sempre comunicação, funda a co-laboração (p.166). 
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Quando o sonhar é comum, construído pela dialogicidade, ganha força e 

também fortalece aqueles que participam da busca, diminuindo a extensão 

das dificuldades e amenizando possíveis ônus no trajeto da conquista. O 

saldo dessa relação é a sensação de força individual e coletiva. 

... na co-laboração, exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos 

dialógicos se voltam sobre a realidade mediatizadora que, 

problematizada, os desafia. A resposta aos desafios da realidade 

problematizada é já a ação dos sujeitos diálogicos sobre ela, para 

transformá-la (Freire, 1987, p.167). 

 

O contato com a teoria freireana, em especial ao aspecto acima citado, e a 

hipótese de os movimentos da escola rumo à apropriação da TIC poderem 

ser explicados por essa teoria me fizeram voltar muitas vezes à escola, para 

acompanhar a evolução dos sonhos em relação às tecnologias e como cada 

ação era desencadeada. Esse percurso pôde ser sistematizado no esquema 

que segue na próxima página.  
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EVOLUÇÃO DOS SONHOS 

 

 

 

 

 

Adaptação da sala 
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Garantia de 
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Figura 3 – Evolução dos sonhos 
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4.2 – RUPTURA DOS SONHOS E A QUEBRA DO COLETIVO 

A importância dessa força que se constrói dialeticamente entre o individual 

e o coletivo pôde ser comprovada ao acompanhar a escola durante meses. 

Em 2003, ano em que a escola se mudou de prédio e novos alunos 

chegaram ao bairro e à escola, o equilíbrio já conquistado foi fortemente 

abalado. Um novo coletivo precisava ser construído, já que não havia mais 

o diálogo entre os que já pertenciam à comunidade escolar e os recém-

chegados.  

Situações já superadas anteriormente voltaram a acontecer. Irrompiam 

manifestações violentas entre alunos, dentro e fora da escola, e imperava a 

insatisfação e medo entre gestores, professores, funcionários e até a 

comunidade.  

Dentre muitas medidas tomadas para reverter o quadro, ressalto uma, que 

aconteceu durante uma de minhas visitas. Em abril de 2003, a vice-

diretora, diante de um movimento indisciplinado, realizado por alunos do 

ensino médio no andar superior do prédio, resolveu que o melhor seria 

conversar, ouvir dos próprios alunos o que seria a solução para os 

descontentamentos. O resultado dessa conversa foi uma lista com três 

reivindicações, estipuladas nessa ordem: comida quente durante os 

intervalos, computador na sala de informática e uniforme para todos os 

alunos.  

Enfatizando somente o que é objeto desta pesquisa, cabe lembrar que a 

sala ambiente de informática não foi imediatamente instalada no prédio 

novo por causa da falta de verba. A condução da ação gestora, deste 

momento em diante, reforçou demais a importância do diálogo para a 

resolução dos problemas e a realização dos sonhos com os quais 

comungavam todos naquela escola até o ano anterior, o mais importante, 

voltado para a construção de um coletivo democrático e sem violência, e 

outro, com a apropriação da tecnologia informatizada pela escola.  

Longo e tumultuado caminho ainda teve que percorrer a escola para 

entender e transformar a rebeldia dos alunos em justa ira (Freire, 1996) e 

restabelecer o diálogo necessário e a reconstrução de um objetivo, um 

sonho, para essa nova comunidade escolar, que se visse representada e 
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aderisse a esse movimento de forma verdadeira. Lembrando novamente 

Freire: 

A adesão conquistada não é adesão, porque é ‘aderência’ do 

conquistado ao conquistador através da prescição das opções deste 

àquele. 

A adesão verdadeira é a coincidência livre de opções... Daí que, ao 

contrário do que ocorre com a conquista, na teoria antidialógica da 

ação, que mitifica a realidade para manter a dominação, na co-

laboração, exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos 

se voltam sobre a realidade mediatizadora que, problematizada, os 

desafia. A resposta aos desafios da realidade problematizada é já a 

ação dos sujeitos dialógicos sobre ela para transformá-la (1987, 

p.167). 

Essa visão de Freire harmoniza-se com a Thuler (2001), quando trata das 

mudanças culturais por colonização ou apropriação. Embora a situação 

conflituosa instalada na escola estremecesse a todos, a opção dos gestores 

e de uma parte dos professores foi iniciar o novo percurso da forma já 

conhecida, ou seja, buscando o diálogo, a socialização das informações, 

tomada de decisões e novo estabelecimento de um trabalho coletivo. 

Fórum muitos os momentos de desilusão, frustração e angústia diante 

dessa nova realidade, presenciados na escola durante a pesquisa, neste 

época. 

Os alunos reconheciam as condições físicas favoráveis e o bom tratamento 

que recebiam na escola, mas os já freqüentadores da unidade escola não 

conseguiam explicar a razão do declínio no convívio que repercutia nas 

relações entre todos e nos processos de ensino e aprendizagem, a partir da 

mudança de prédio, a não ser culpando os novatos. Estes, por sua vez, 

culpavam os primeiros por tratá-los com indiferença, e também cobravam 

da escola os méritos pelos quais era conhecida no bairro, principalmente em 

relação ao trabalho feito com os computadores. Lembrando Morin (2000), 

“o todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas 

partes, se estas estiverem isoladas uma das outras, e certas qualidades ou 

propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do 

todo”. O todo, construído pela escola até 2002 havia sofrido abalos e os 

sonhos dos alunos e comunidade agora instituídos, apesar de semelhantes 
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no que diz respeito ao acesso às TIC, não haviam passado pelo mesmo 

processo de construção. Enquanto o grupo mais antigo realizava seus 

sonhos através da ação em colaboração, o grupo recém chegado 

reivindicava um atendimento às suas expectativas. 

O caminho para a conquista de novo equilíbrio seria longo e trabalhoso, o 

que pude acompanhar nesta pesquisa até dezembro de 2003. 

Um caminho mais curto foi aquele que permitiu a instalação da sala de 

informática. A FDE, atendendo a um pedido da escola, disponibilizou a 

verba necessária para que houvesse o transporte das máquinas e a sua 

instalação no novo prédio, o que possibilitou a retomada do processo de 

apropriação dessa tecnologia. 

Em função do grande número de alunos interessados em usar o ambiente, 

os gestores implantaram a figura do aluno monitor, cuja função seria 

acompanhar e auxiliar os professores no desenvolvimento de ações 

pedagógicas na sala ambiente de informática. Três eram os alunos que se 

incumbiam dessa tarefa. Essa ação representou uma das medidas para 

mostrar à nova comunidade escolar a realização através da ação 

colaborativa. 

Por conta de suas iniciativas voltadas para a utilização da tecnologia, em 

julho a escola recebeu a instalação de conexão banda larga para acesso à 

Internet. Em agosto de 2003, o agendamento prévio já era obrigatório para 

conseguir um período de utilização da sala de informática. 

Para atender aos outros dois pedidos e também às outras demandas que 

foram surgindo, grupos foram montados para insistir no conserto do fogão, 

junto aos órgãos competentes;  outro se organizou para buscar parcerias, a 

fim de conseguir subsídios ou patrocínio para a confecção de uniformes. A 

abertura da escola no final de semana, sob a responsabilidade de 

representantes da comunidade, foi outra medida adotada ao final do 

primeiro semestre de 2003. Essas iniciativas também se configuram como 

responsáveis pela busca do novo equilíbrio e de um novo sonho, dentro das 

concepções freireanas. Esses desafios, se por um lado representam um 

desgaste e colocam todos diante do incerto, também são responsáveis pelo 
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angajamento das vidas dessas pessoas e a formação novamente de um 

grupo, mesmo quando este não quer ou não sabe disso (Morin, 1998) 

Interagir dialogicamente e agir coletivamente foram as ferramentas 

utilizadas visando à integração do novo, dentro e fora da escola. Observar 

essa evolução foi fundamental nessa pesquisa, já que a possibilidade de 

utilizar a tecnologia foi um elemento que colaborou para uma mudança 

dentro da escola. Além disso, as modificações que foram se instalando, 

pouco a pouco, estimularam a retomada do processo de apropriação da 

tecnologia.  

Esse processo foi retomado de forma mais acanhada, mas constitui um dos 

elos entre o que já era sonho da comunidade escolar anteriormente e o que 

passou a ser o novo sonho, reeditado por um grupo composto por novos 

sujeitos que se esforçavam por refazer suas histórias e voltar a sonhar. 

Lembrando Freire: 

Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como 

sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres de inserção no 

mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no 

sonho também um motor da história. Não há mudança sem sonho 

como não há sonho sem esperança (2003). 

 

A inclusão da tecnologia informatizada no rol de sonhos, dentro e fora da 

escola, com o devido envolvimento de grande número de pessoas para 

interferir na realidade a ela relacionada, faz com que essa tecnologia tenha 

seu sentido ressignificado. Ela não representa apenas um instrumento 

avançado, cujo domínio faz parte do imaginário de prosperidade das 

pessoas, esse recurso incorpora a conquista de um direito normalmente 

afastado dos que têm baixa renda, diminuindo a sensação de exclusão 

social a que normalmente estão sujeitos. 

Aliado a esse sentido novo, resultado de uma conquista, outros vão se 

compondo quando essa tecnologia é utilizada no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico propriamente dito. Como veremos adiante, o recurso 

tecnológico pode continuar atuando para fortalecer a ação criadora ou 

servirá apenas como instrumento para constatar apenas o já existente, 

contribuindo pouco para o crescimento dos alunos. 
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Para finalizar a análise dos dados que me levaram a eleger o sonho como 

uma categoria importante no processo de apropriação das TIC pela escola, 

quero recuperar a metáfora do zum, já apresentada no capítulo que aborda 

os aspectos metodológicos dessa pesquisa. Depois de releituras dos dados e 

das teorias, foi possível perceber que esse estado de busca que caracteriza 

o sonho, na concepção atribuída neste trabalho, é que impulsiona a 

articulação das ações, dá sentido a elas e transforma a realidade rumo ao 

que a comunidade deseja.  
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Figura 4: 1996 - Terraplenagem 
do terreno, que abrigaria mais 
tarde a maior parte do conjunto 
habitacional.   
Ao fundo, observa-se a presença 
de mata e muita neblina, o que 
evidencia o distanciamento do 
futuro. bairro de centros 
comerciais e residenciais mais 
próximos. 

5 – O SENTIDO DA ESCOLA PARA A COMUNIDADE 

 

Sonho que se sonha só 
é só um sonho que se sonha só, 
mas sonho que se sonha junto 

é realidade. 
Raul Seixas 

 
 
Após os primeiros contatos com a escola, percebi que não poderia avançar 

na pesquisa sem resgatar a história de formação do conjunto habitacional 

onde ela está instalada. A influência da comunidade na escola e até na 

apropriação da tecnologia, alvo deste trabalho, esteve estreitamente ligada 

ao modo como esse coletivo aprendeu a conviver e construiu sua forma de 

operar frente à realidade, e ao sentido que atribuiu à escola durante e após 

esse processo de construção. Em função disso e para garantir o 

entendimento do perfil dessa comunidade, segue uma descrição com 

análise dos elementos que se destacam e influenciavam a ação da escola.  

 

6.1 – DA MORADIA À EDUCAÇÃO – ESPAÇOS DE CONQUISTA DA  

           COMUNIDADE 

O conjunto habitacional aqui descrito foi construído basicamente por dois 

sistemas: mutirão, os prédios avermelhados; e exclusivamente por 

empreiteiras, os demais. 

Os representantes da comunidade, entrevistados durante a pesquisa, citam 

passagens que revelam a concretização do sonho da moradia própria, a 

aspereza de uma realidade precária e os esforços para viabilizar a 

convivência nesse contexto repleto de percalços. 
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O sistema de mutirão consistia na participação dos mutirantes que 

colaboravam com a mão-de-obra durante os finais de semana, enquanto a 

empreiteira dedicava-se à obra o resto do tempo. Segundo informações de 

representantes da comunidade, três anos foram necessários para que todos 

os blocos de apartamentos ficassem prontos. O Estado subsidiou os 

materiais, a compra do terreno e a contratação da empreiteira, assim como 

o apoio técnico durante os dias de trabalho do mutirão. 

As construções de prédios que não contavam com a participação de seus 

proprietários ficaram sob responsabilidade exclusiva das empreiteiras, e a 

destinação dos apartamentos ocorreu por meio de sorteio às famílias que 

financiaram o pagamento de seu imóvel. 

Durante as entrevistas, foi possível perceber que essa diferença entre os 

sistemas de aquisição dos imóveis não acarretou diferenças na atuação e 

engajamento de seus membros em face das necessidades que se 

alternavam entre falta de água, luz, transporte, saúde, segurança e 

educação, que se fizeram presentes assim que parte do conjunto 

habitacional foi entregue, em 1999. 

Pesquisadora: Vocês entraram em seus apartamentos... e aí? 

Representante comunidade 2: E aí que só tinha o prédio... só o prédio... não 

tinha nem grades, nóis mesmo que providenciemo... não tinha água, nem luz e 

sem esgoto... sem nada... A gente começô a batalha, né, brigar com a CDHU pra 

providenciá isso de imediato. Era cento e trinta e oito prédio sem nada, naquela 

época. Foi abaixo-assinado, briga, luta, reunião até que apareceu a água... depois 

Figuras 5 e 6: 1997 – Outros ângulos do conjunto habitacional, trechos já em estado mais adiantado 
de construção. Pode-se perceber a diferença entre os prédios dos dois projetos – mutirão e 
empreiteira. 
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veio a luz. Quando a luz veio... veio muito fraquinha, num tinha também né, 

entendeu... 

Começamo a brigá de novo, nóis mesmo... eu mesma cheguei a entrá com 

processo contra a Eletropaulo, porque nóis pagava nossa... o pouco que tinha a 

gente pagava, mas pagava o que não tinha, entendeu? Chegava tarde a criança 

não podia vê um desenho porque não tinha força, de manhã as pessoa não podia 

tomá banho... Fiz amizade com os mutirante né, e o conjunto que eu moro são 

seis prédio, os mutirante são mais ainda, aqui embaixo são cinqüenta e oito, ali 

trinta e dois prédios, aqui são três, quatro ou dez... a gente se uniu aí nessa 

união então a gente deu a cara a tapa... que da maneira que nóis viemo pra cá 

não foi justo e graças a Deus... não foi justo... lutamos um ano... em dois mil e 

dois a gente já tava bem beneficiado; telefone nós não tínha. 

Este depoimento mostra que a fundação dessa comunidade foi construída 

com outros elementos, além das bases de concreto. Rapidamente as 

pessoas perceberam que o canal de comunicação com as instituições 

responsáveis pela implantação da infra-estrutura necessária ao bairro se 

abria mais facilmente se houvesse uma ação organizada, sustentada pela 

participação de grande quantidade de pessoas. Foi o início de uma 

aprendizagem que teria muitas oportunidades de sistematização por parte 

da comunidade, frente a todas as demandas que viriam, mas que já seriam 

enfrentadas com algumas possibilidades promissoras de sucesso 

aprendidas: organização e união.  

Como os prédios foram construídos em ritmos diferentes, e os proprietários 

precisavam sempre entrar em seus apartamentos com muita urgência, 

instalou-se um processo de colaboração para que cada família pudesse 

apossar-se rapidamente de sua moradia e fazer acabamento 

posteriormente, ou para auxiliar aqueles cujo apartamento ainda estava em 

início de construção. 

... quando eu mudei para cá, logo no comecinho, era apenas dezoito prédio no 

total, em noventa e seis... eu, do mutirão,  presenciei muita coisa (...) 

... nossa, quanto a gente trabalhou no fim de semana, mesmo não sendo 

mutirante. Eu já tava morando dentro, estabelecido, mas no prédio do lado, 
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tavam construindo e não tinha água pra eles. A gente tinha, e o jeito era 

emprestar. 

Tinha muita família que vinha o homem, mulher e criança, e a gente tinha que 

se juntá pra alimentar todo mundo. Cozinhava o que tinha lá na obra, e comia 

tudo junto, mesmo (Representante comunidade 5). 

Organização e união são elementos complementados pelo sentido de 

colaboração, como fica evidente no depoimento acima. Da mesma forma 

como os sonhos transformam-se em ação a partir da colaboração entre os 

indivíduos, esse colaborar também vai entrando na composição da estrutura  

de sustentação da comunidade, que se volta sobre a realidade, 

problematizando-a, sentindo seus desafios e arquitetando suas 

transformações, se constituindo como uma conquista (Freire, 1987).  

Por outro lado, há momentos desse trajeto da comunidade que revelavam 

também uma mistura contraditória de conceitos e posturas, que envolviam 

consciência de classe, ingenuidade, força, sonhos, mas, por vezes, a 

procura também por iniciativas assistencialistas: 

 Em relação a preços a gente não tinha consciência tanto, foi tanto entusiasmo 

que quando a gente fomo sorteados a gente pensô que tinha ganhado, não era 

nem... nem pra pagá. Foi por aí e só aí que temos que o certo é pagá, só que a 

gente queria pagá de outra maneira satisfatória, da maneira que falaro pra 

gente, só que quando chegamo não era bem daquele jeito... (Representante 

comunidade 2). 

Há nesse depoimento um exemplo claro da complexidade que acompanha a 

realidade. Ao mesmo tempo em que essa comunidade cresce nas conquistas 

concretas e abstratas, melhorias imediatas para o bairro e amadurecimento 

de grupo, momentos de um aparente retrocesso também se mostram, 

como é o caso da esperança de um atendimento assistencialista por parte 

de um representante da comunidade que, desde sua chegada ao bairro, 

demonstrara vontade e garra para a busca de soluções baseadas no 

potencial do grupo. Para entender essa situação que a princípio se mostrou 

como um recuo no espaço de conquista da comunidade, é interessante 

lembrar Morin (2000), quando defini o que é a complexidade. “Complexus 
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significa o que foi tecido junto (...) Por isso a complexidade é a união entre 

a unidade e a multiplicidade.” Não há entendimento e comportamento 

uniformes em uma comunidade viva, em constante transformação.           

Em avanço às conquistas, em 2000, essa mesma comunidade exigiu a 

destinação de um dos prédios públicos da região para a constituição de uma 

escola, em vez de aceitar o também necessário posto de saúde. Privilegiar a 

educação em relação à saúde gera nessa escola, desde seu nascimento, 

uma marca, aquela que indicará em muitos momentos posteriores a 

presença dessa comunidade e também a concretização de mais um dos 

muitos sonhos que estariam por vir. 

... os prédios já tavam construídos, então a escola veio depois, né. Então a gente 

falava que a gente queria aquele ponto pra uma escolinha. Outros queria um 

posto de saúde, e a gente foi fazendo... fizemo um abaixo-assinado e falamo: 

aquela que vencê,  que nóis vamo decidi. Graças a Deus a gente conseguiu 

a escola... (Representante comunidade 2). 

Pelo esforço da comunidade, o prédio público passa a ser uma escola, a 

partir de maio de 2001. Em curto espaço de tempo, essa unidade escolar 

passaria a contar com mais de mil alunos e 21 professores, distribuídos em 

três períodos de trabalho. A vida dessa unidade escolar já começa com um 

sentido de inclusão. É fato sempre lembrado pelos professores que muitos 

dos alunos que para lá migraram não eram bem-vindos em suas escolas de 

origem, sempre por causa de indisciplina e comportamento violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Vista da entrada principal do prédio, com detalhe do pequeno 
estacionamento disponível para professores e gestores da escola. 
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A lheia a toda essa história, mas igualmente cheia de sonhos, chega à 

escola a diretora, recém-nomeada pela diretoria de ensino.  

Eu vim pensando em uma escola pronta e, quando eu cheguei, eu não encontrei 

nada pronto, porque eu vim sozinha... eu e o prédio. Eu não tinha alternativa e 

tinha que começar. Eu não conhecia ninguém nem tinha experiência. Teve 

momentos que eu me sentei na escada, eu olhava o prédio... fazer o quê aqui? 

Recebi um telefonema  ... e ela (uma representante da comunidade) me dizia, nós 

vamos ajudar você. (...) Daí pra frente tive a companhia dela e de outras pessoas 

que chegavam para ajudar. Não é nem que eu tivesse consciência, mas eu tinha 

que contar com essa comunidade. O primeiro funcionário, que nem era bem 

funcionário, era da frente de trabalho, nós tivemos que ir buscar em casa, lá na 

favela. 

Todas as dificuldades existentes no bairro também 

se apresentavam para a escola, acrescidas de 

outras, que tornavam o funcionamento do dia-a-

dia escolar mais difícil, como era o caso da falta de 

espaços fundamentais, como biblioteca, diretoria, 

sala de coordenação, recepção, quadra, cantina e  

zeladoria, além da falta de funcionários, suprida 

por trabalhadores da frente de trabalho e 

voluntários da comunidade.  

A primeira sala, próxima à única porta de entrada 

do prédio, foi subdividida para comportar inúmeras mesas, que aos poucos 

receberam uma vice-diretora, um coordenador e uma funcionária. Outra 

funcionária foi designada para a cozinha, e a cooperativa da frente de 

trabalho mantinha três pessoas que ajudavam na conservação do prédio. 

Da comunidade vieram cinco voluntários fixos, porém várias outras 

participações se faziam presentes, diante das necessidades que se 

apresentavam. 

O prédio contava com oito salas de aula para abrigar 24 classes, que se 

distribuíam pelos três períodos, para atender aproximadamente 1.040 

alunos nos cursos para os Ensinos Fundamental, Médio e Suplência. Muitos 

Frente de trabalho é 
um projeto assistencial 
do qual lança mão o 
governo do Estado para 
proporcionar trabalho a 
pessoas de baixa renda. 
Contratados por tempo 
determinado, os 
interessados são 
encaminhados para as 
escolas para atender às 
necessidades 
específicas de cada 
unidade escolar, como 
limpeza, manutenção e 
jardinagem. 
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desses alunos vieram transferidos de outras escolas da região e, como 

lembram professores, direção e funcionários, configuravam-se como “o 

resto”, “aqueles que nenhuma escola quer, e fica louca pra mandar para 

algum outro lugar, na primeira oportunidade”. 

Os professores, no total 21, chegaram aos poucos, vindos do próprio bairro 

e de outros próximos. A única condição de trabalho encontrada foi a sala de 

aula, lousa, giz e as carteiras. Como chegaram antes do coordenador, 

também tiveram que estruturar uma forma de fazer acontecer a 

organização pedagógica para a administração das aulas.  

As primeiras preocupações, conforme lembram alguns professores, gestores 

e funcionários foram manter uma disciplina mínima para “fazer as coisas 

acontecer e diminuir a freqüência dos episódios violentos entre alunos”. A 

escola não dispunha de quadra e o pátio era muito pequeno, o que 

prejudicava o lazer das crianças e as aulas de educação física. Também a 

falta de uma cantina preocupava a todos. Muitas eram as ocorrências de 

indisciplina e de violência entre os alunos,  de forma que o vandalismo para 

com o prédio era algo esperado, agravado pelo fato de faltar também 

zeladoria e um caseiro que pudesse estar presente no local durante os finais 

de semana. 

Uma das primeiras providências, conforme afirma a diretora, foi abandonar 

todas as preocupações e iniciativas que não priorizassem o aluno e o bom 

convívio dentro da escola.  

Quantas vezes a gente saía da escola e ia apartar briga do lado de fora. Teve uma 

de nós, que a gente até nem conta, tomou na cara, apartando briga. Mas a gente 

fazia mesmo, ia até a casa da menina, do menino, falava com a mãe, com o 

responsável. Tava faltando muito, a gente não tinha dúvida, é bilhete, é recado e, 

se não resolvesse, a gente ia lá buscar. 

Entre professores, gestores, funcionários e comunidade pôde ser 

identificado um pacto para imprimir uma ordem necessária para a 

construção do projeto que atendesse à expectativa que tinham para aquela 

escola. Pude ter certeza, durante as entrevistas, que não houve o registro 
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por escrito dessas intenções em instrumento próprio, o projeto político-

pedagógico da escola, na forma daquele documento que: 

explicita a identidade institucional e define sua direção política, ou 

seja, seu horizonte de possibilidades, compatível com a sua realidade 

e com os diferentes aspectos envolvidos, tanto de natureza 

pedagógica quanto administrativa e financeira, bem como as 

condições e recursos materiais e institucionais necessários para 

implementá-lo” (Almeida, 2001, p.23).   

Contudo, havia um acordo, resultado do diálogo constante entre os 

envolvidos, que apontava rumos e pautava as iniciativas, que consistiam 

em não abrir mão da autoridade dos educadores, sem que para isso tivesse 

que imperar o autoritarismo. Também não se deixava de lado a disciplina e 

responsabilidade dos alunos, mas ficou claro que na maioria das vezes e por 

grande parte dos professores e gestores eles não eram silenciados, 

lembrando novamente Freire (1996), “a autoridade coerentemente 

democrática está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na 

estagnação, no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos”. As 

origens dos comportamentos indesejados, como ausências ou agressões, 

sempre eram investigadas e questionadas. 

Foi possível perceber também, que nem todos os professores concordavam 

com esse modus operandi. Em conversas informais, individualmente ou em 

pequenos grupos, às vezes declaravam simpatia por menos diálogo e mais  

rigidez, mas em decisões em grupo, pelo menos durante a estadia no 

primeiro prédio da escola, prevaleceu uma conduta mais tolerante e 

pautada no diálogo.  Visando manter essa postura, a comunidade sempre 

era convidada a participar.  

Algumas mães eram convidadas para assistir às aulas, com o intuito de 

colaborar para a diminuição da violência e aumento da disciplina entre os 

alunos. Esses, aos poucos, foram “pegando o jeito da escola”, de forma tal, 

que a rota escolar, sistema público de segurança junto às escolas, depois 

dos primeiros meses de trabalho, suspendeu o plantão diário que é 

comumente feito na maioria das unidades escolares.  
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Em meu primeiro contato com a escola, chamava a atenção a limpeza e a 

conservação do prédio e dos muros, sem nenhum sinal de depredação ou 

pichação, situação muito comum nas escolas públicas. 

Relembra a diretora que foram necessários quase dois anos para mudar o 

comportamento dos alunos, o que foi conseguido pelo esforço conjunto de 

professores, funcionários e a participação da comunidade. Os alunos, tidos 

como “resto” em suas escolas de origem, estavam mais calmos e 

participativos.  

Chamou também a minha atenção o quanto todos na escola falavam dos 

desafios como obstáculos a superar e não como impossibilidades. Havia 

sempre a crença de que o difícil não é impossível e de que todos lá 

poderiam colaborar e seriam competentes na resolução de problemas 

(Freire, 1987). O diálogo abaixo retrata essa questão e aconteceu durante 

uma de minhas visitas.   

Aluno: Veio na minha mente, né, que a gente tem que fazer alguma coisa porque 

tem uma pá de menina, menina ainda, aparecendo grávida no bairro, na escola. 

Eu tenho um material aí, né, e pensei que... não tá certo, que a gente tem que 

fazer alguma coisa. Eu já trabalhei em farmácia e tem uns panfleto que ensina 

legal como colocar camisinha, tem umas foto que, nossa, é chocante e mostra 

como fica o corpo do cara e... dos dois, com doença. Teve um pessoal que falou, 

você tá louco, mostrá isso na escola, mas eu acho que tem que mostrá mesmo. 

Tem que vê esse pessoal que a coisa é feia. Tem que vê também que é robada  não 

usar camisinha, porque o carinha também tem que se ferrá e assumi quando a 

menina fica grávida. É prejuízo pros dois e aí elas ficam solta depois pelo bairro.  

Entrevistadora: O que você pensa em fazer, então? 

Aluno: ... eu quero passar essas fotos bem grande na parede e também a gente 

fazer um debate, numa boa. Tem jeito de mostrar bem grande com o 

computador? A diretora não tá sabendo ainda, mas eu vô falar com ela antes... 

Entrevistadora: Você faz idéia de como fazer isso com o computador? 

Aluno: Eu já vi uma vez um aparelho que liga no computador e faz que nem 

cinema, só que aparece na parede. 
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Entrevistadora: Ah! É um projetor multimídia. Você sabe como conseguir um? 

Aluno: Eu achei que a Sra. podia arrumar... 

Entrevistadora: Eu não tenho, mas sei que no Núcleo de Tecnologia tem. 

Talvez... 

Aluno: Eu vou pedir lá, eles empresta? 

 

Certamente o aluno que travou esse diálogo tinha como garantida a 

abertura da escola para sua iniciativa, senão a certeza de conseguir abrir 

espaço para fazer o que lhe parecia importante. Essa postura é resultado da 

história construída pela escola e comunidade na busca de soluções para 

seus problemas e necessidades, portanto o conhecimento prévio dessa 

comunidade, na qual o aluno está inserido, tem um espaço dentro da escola 

e é reconhecido e respeitado por esta. Esse movimento faz com que o aluno 

tenha oportunidade de repensar seu conhecimento e colocá-lo a serviço de 

uma prática voltada para uma finalidade contextualizada (Hernandez, 

1998), para a solução de um problema, atribuindo à escola um sentido mais 

amplo, que tem a ver com a possibilidade de construir conhecimento que 

tenha sentido para sua vida e não só buscar lá o que já foi construído e 

acumulado pela humanidade.  

Esse mesmo desprendimento em prol da escola e da comunidade ficou 

registrado na fala de uma das professoras. 

É foi um momento assim, como eu posso dizer, o que nós tivemos, assim, 

recurso nós não tínhamos, mas o que tínhamos, e temos ainda, é força de 

vontade. Porque se nós não tivéssemos, nada disso estaria acontecendo. Nós 

tínhamos força de vontade e ilusões. Tivemos também ilusões... é... sonhos, né, e 

que se tornou em realidade. Começa tudo do sonho e depois se concretizou. 

Tivemos nossos momentos também, né, de choro, de choro mesmo, lágrimas, e 

quando um falava, ‘puxa vida, e agora, qual é o caminho?’ ‘vamos tentar por 

esse’, e é onde nós conseguimos chegar até onde nós estamos agora. Sempre o 

que nós tivemos na nossa equipe, até hoje,  mesmo que alguns professores se 

foram, que foram poucos, e outros que chegaram, e os que chegaram se 
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ajustaram ao grupo e continua formando uma equipe... Agora nós podemos 

sorrir, entendeu, mas ainda temos muitos outros objetivos pra tá concretizando, 

pra tá... outros sonhos pra ir se realizando (Professor 8). 

A comunidade, da mesma forma como se uniu para conquistar a infra-

estrutura necessária para o bairro, encampou a escola, objeto de tanto 

desejo. Esse desejo fica muito bem explicado por Coll: 

... em nenhum outro período histórico os grupos sociais depositaram 

tantas expectativas em um só tipo de prática educativa e exigiram 

tanto como é exigido da educação escolar atualmente. Assim, a 

educação escolar adquiriu o status, no imaginário coletivo, de 

instrumento do mais alto grau não apenas para promover o 

desenvolvimento e a socialização de todas as pessoas, sem exceção, 

mas também para fazê-lo nas múltiplas facetas e aspectos da 

personalidade e do comportamento humanos. A educação, no sentido 

amplo – ou seja, a educação entendida como o leque de práticas 

sociais mediante as quais, e graças às quais, promove-se o 

desenvolvimento e a socialização das pessoas -, foi-se restringindo 

até identificar-se com uma de suas manifestações ou formas, a 

educação escolar; e esta, por sua vez, com o que se faz e ocorre nas 

escolas e nas salas de aula (1999, p. 9).     

São muitos os depoimentos que demonstram a forma como cuidaram dessa 

escola e tomaram iniciativas para vê-la funcionar desde o início. Comitiva 

de baldes de água carregados no ombro ou sobre a cabeça, na tentativa de 

superar os problemas com os encanamentos, foi uma das iniciativas mais 

lembradas pelos professores, que estranhavam tal empenho,  ainda não 

visto daquela forma, em qualquer outra escola. Alunos e pais que ajudavam 

na cozinha em um dia, em outro o faziam na secretaria. Mães que se 

revezavam para cuidar dos banheiros, que a princípio eram ponto de 

passagem de drogas, é outro exemplo que revela o cuidado e a importância  

dispensados à escola. 

Resultado desse mesmo cuidado, preocupação e conquista, e também 

transpostas as exigências legais, é montada a sala de informática da escola, 

que recebeu dez microcomputadores com acesso à Internet, duas 

impressoras, um scanner, um aparelho de TV, 20 cadeiras e 

aproximadamente 50 títulos de softwares educacionais. O espaço interno, 
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porém, era pequeno, o que dificultava a permanência e o trabalho de um 

número maior que 20 alunos na sala. 

A esse tempo, a escola começou a procurar um caminho para iniciar o 

trabalho de uso da tecnologia com os alunos, de forma que o convite para 

participar do projeto piloto com o uso do software Illuminatus chegou na 

hora certa, segundo os professores participantes. 

Daqui para a frente, a minha história com a escola também começa 

efetivamente e o acompanhamento do projeto oferece a oportunidade de 

observar a ocorrência de situações, conflitos, decisões, encaminhamentos e 

resultados que apontam para um provável sucesso no processo de 

apropriação da tecnologia em suas práticas pedagógicas. 

A pequena sala de informática da escola e a grande vontade de fazer com 

que todos tivessem acesso a ela fizeram com que outro sonho, já 

acalentado há tempo pela comunidade, ganhasse vigor, um novo prédio, 

com acomodações adequadas para abrigar tudo o que a instalação 

provisória não proporcionava aos alunos.  

Fruto de mais um empreendimento da comunidade, em janeiro de 2003, na 

rua abaixo, um novo prédio escolar foi entregue à comunidade. 

Um terreno amplo abriga um prédio bem planejado, com dois andares, 

acima do térreo. Neste prédio, ao contrário do anterior, todos os ambientes 

necessários a uma escola foram previstos. São 17 salas de aula, 1.800 

alunos, logo no início de 2003, e 43 professores. Três são os funcionários 

efetivos, quatro colaboradores da comunidade e sete outros colaboradores 

vinculados à cooperativa. Continuam sendo oferecidos os cursos para o 

Ensino Fundamental e Médio e Supletivo. 

Outra mudança surpreende os gestores e professores, o aumento 

considerável do número de novos alunos. Estes, filhos de famílias recém-

chegadas ao conjunto habitacional, despejadas de três áreas de risco, de 

diferentes regiões da cidade de São Paulo. 

Em 2003, diferentes situações se faziam presentes na escola: 
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• o prédio foi entregue sem que houvesse a contratação de funcionários 

suficientes para atender às demandas de uma escola bem maior que a 

anterior; 

• a comunidade recém-chegada mostrava-se hostil no bairro, e as 

crianças violentas dentro da escola; 

• embora os ambientes tivessem sido previstos, a sala ambiente de 

informática não contava com a segurança necessária para receber os 

micros que esperavam no antigo prédio, também não havia verba para 

refazer as instalações necessárias nessa sala; 

• ocorreram muitas mudanças no quadro docente durante a passagem de 

uma ano letivo para outro, o que acarretou para os gestores o 

enfraquecimento do grupo de colaboradores com experiência e 

engajamento para lidar principalmente com a violência e indisciplina entre 

os alunos.  

Em maio de 2003, a escola recebeu verba para fazer as adaptações na sala 

ambiente de informática e recomeçou seus trabalhos pedagógicos com 

apoio das TIC, contando com apenas quatro professores remanescentes do 

ano anterior. 

Foi estabelecida novamente uma dinâmica já vivida pela escola, que visava 

agregar alunos e profissionais da escola e comunidade. No capítulo 6 serão 

abordados aspectos fundamentais da gestão escolar que colaboraram para 

a busca de novo equilíbrio nas relações existentes nessa nova escola e no 

trabalho de apropriação das TIC. 

O resgate do trajeto percorrido pela comunidade, desde a construção de 

suas moradias, a conquista do espaço para a implantação da escola e a 

chegada até o prédio próprio e definitivo é importante para pontuar a 

crescente mobilização do grupo e como foi sendo construída a prática de 

estabelecimento de objetivos comuns, a participação e a autoconfiança nas 

realizações fora e dentro da escola, que influenciaram na construção 

coletiva de um sentido da escola para essa comunidade e também no 

processo de apropriação das TIC. 
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Este percurso em grupo tanto é importante, que em 2003, quando da 

chegada de novos moradores ao bairro, portanto estranhos à sua história, 

instala-se um desequilíbrio com comprometimentos fora e dentro da escola, 

e que resultou na necessidade dessa comunidade buscar novos patamares 

de equilíbrio. Assim, neste trabalho é importante buscar uma definição para 

o que é realmente uma comunidade, já que pertencer a um mesmo espaço 

e ter as mesmas características não servia como definição, diante da 

configuração do novo quadro que a pesquisa encontrou depois das 

mudanças ocorridas na passagem do último ano.   

   

6.2 – A IMPORTÂNCIA DA COMUNIDADE PARA A APROPRIAÇÃO DAS 

          TIC PELA ESCOLA  

Habitualmente entendemos que a comunidade de uma escola compreende o 

grupo de pessoas que vive ao redor dela, ou com ela se relacione de 

alguma forma, ou mantenha algum vínculo. 

Se nesse estudo o conceito de comunidade fosse entendido dessa forma, 

caberia indagar a razão por que nessa escola estava presente um 

envolvimento tão acentuado com a realidade escolar, enquanto em outros 

locais essa realidade não se apresentava. E mais, por que a chegada de 

novos moradores ao bairro instituíra mudanças tão radicais, instalando um 

retrocesso no convívio menos violento conquistado e no próprio processo de 

apropriação das TIC dentro da escola.  

Pareceu-me pertinente, porém, antes de analisar a importância da 

comunidade para a apropriação das TIC pela escola, entender o que é 

realmente comunidade, segundo um aporte teórico. Este foi encontrado nas 

idéias de Martin Buber.  

Embora em tempos mais recentes percebam-se iniciativas realizadas por 

grupos menores, a história da construção das habitações mostra que 

realmente houve a formação de uma comunidade, e que esse agir 

“comunialmente” caracterizaria a forma como as pessoas aprenderiam a se 

portar e a construir suas relações. Lembrando Buber, agir em comunidade: 
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• não se ensina; aprende-se, porque assim é a prática vigente; 

O respeito em si era grande, tá, e quem podia, ajudava. Eu fiquei entusiasmado, 

tá, e acabei colaborando muito com os serviços internos, mesmo até na questão 

de lanches, né, a distribuição de lanches, a preparação deles, tá, depois, alguma 

coisa que precisava dentro da secretaria, em matéria de acertar documentos... 

(Representante comunidade 1). 

• depende da interlocução que se estabelece entre as pessoas. Cada um 

funciona como indivíduo, com suas características e diferenças perante o 

outro, mas há uma relação de diálogo constante; 

Eu estou sempre fazendo as coisas porque senão a gente não pode ficar bem num 

lugar onde falta tudo. Não sou de ficar na associação, mas sempre que tem 

alguma coisa pra fazer pelo bairro, o pessoal vem, explica e eu trabalho junto e 

explico pra todo mundo da igreja e quem quer, ajuda. E sempre muita gente 

ajuda. Cada um como pode, porque quanto mais a gente ficar bem, mas a gente 

tem condições de viver melhor. Tem muita violência por aqui, se a gente não 

cuidar, não vai poder nem sair na rua. (Representante comunidade 6) 

• impõe a quem dela participe, “que os homens e multidões de homens se 

despojem de muitas vantagens e privilégios particulares em prol do 

grupo” (Buber, 1987, p. 57); 

... porque eles não tinha água, eu falei: porque vocês não pode brigá, porque são 

mutirantes, é proibido, mas eu posso. Então vocês se unem comigo e eu 

apresento o meu contrato perante o mundo todo, né, pra que o governo faça 

alguma coisa. Que da maneira que nóis viemo pra cá não foi justo, e graças a 

Deus... não foi justo, lutamo um ano... (Representante comunidade 2). 

• requer que cada um reconheça, na ação, a importância do outro, sua 

participação e ponto de vista; 

Aqui no conjunto a gente tem basicamente atuando a Igreja Católica, a Batista, 

a Assembléia e a Universal. Eu sei que todas têm suas obras, mas eu sei dizer 

bem do que a Católica procura fazer e faz, que é o seguinte: fazer a Pastoral da 

Criança, ajudar a terceira idade com assistência e farmácia, evangelização, 

distribuição de cesta básica, aulas de reforço, aulas de inglês, psicólogo, apoio 
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pra mulher, missa do quilo, que é quando cada um leva um quilo de produto que 

não estraga pra gente passar pra quem precisa, corte de cabelo... enfim a gente 

tenta fazer o que pode pra que todo mundo tenha o necessário e pra que divida 

com os outros também (Representante comunidade 6). 

• é estar aberto para que o indivíduo não seja rotulado por uma função 

específica que pode desempenhar em grupo. 

... ela (cunhada do entrevistado) trabalhava dentro da escola e ela conhecia a 

diretora, né, eu tava em casa, que eu trabalho de marceneiro e então eu tava 

parado nesses dias e tava sem serviço, né, e ela falou: vamos ajudar a arrumar a 

escola, vai funcionar. Eu disse: vamos lá, né, e foi eu e minha esposa, as criança, 

mais o pessoal da comunidade também que a gente conhecia e outros e vamos lá, 

vamos lá, comecei assim como  voluntário no que eu sabia, depois ajudei a 

organizar e passei pra secretaria, comecei a fazer matrícula e tal... 

(Representante comunidade 5) 

O fato de as pessoas serem autoras de iniciativas, e não somente atoras, 

faz com que se estabeleça uma cultura que impregna a vida desses 

indivíduos da consciência de seu poder para forjar a realidade, construí-la, 

de forma diferente do que parece estar predestinado pelas condições e 

contexto. A sensação de poder realizar é sinônimo de liberdade para 

transformar, o que vai ao encontro do conceito de empowerment, como o 

concebe Freire (1986). Embora ele enfatize esse conceito ligado à classe 

social, que “busca a própria liberdade da dominação”, é válido considerá-lo 

quando se pensa em uma comunidade específica, como é o caso da 

estudada aqui, já que a ação em comunidade faz com que o indivíduo se 

fortaleça individualmente, pois tem o respaldo de seus pares. Ao mesmo 

tempo em que fica mais forte, reforça ainda mais o seu potencial para atuar 

em grupo e, assim, um ciclo se estabelece, perdura durante o tempo em 

que se mantiverem os mesmos interesses, necessidades e visão de mundo. 

Conhecida a história e entendidas as suas características que, segundo 

Buber, confere legitimidade a essa comunidade, cabe analisar como sua 

intervenção colaborou para que as tecnologias de informação chegassem à 

escola e o processo de apropriação fosse estimulado. 
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A primeira e decisiva iniciativa dessa comunidade para ter acesso à 

tecnologia informatizada ocorreu junto à diretora da escola. Quando se 

acenou a possibilidade de a escola montar sua sala de informática, muitas 

outras necessidades já estavam instaladas e à espera de atendimento, mas 

o sonho do acesso à tecnologia impôs-se a outros. 

Quando eu fiquei sabendo que a gente poderia pleitear computadores para nossa 

escola, nem tive dúvida em rejeitar. -  Você não tem estrutura, você tem um 

monte de problemas -, pessoas de outras escolas da região me disseram, - eu tô 

aqui há mais tempo e esses computadores têm que ser para a minha escola e não 

para a sua -, e a princípio eu pensei, deve ser isso mesmo, pela hierarquia do 

tempo, pela estrutura... e eu ainda vou arrumar mais esse problema... e falei não, 

não vou arrumar confusão. Eu nem tinha APM formada e aí vai né... e quando 

eu cheguei na escola e que eu comentei com os meus professores e para uma 

pessoa da comunidade que eu abria mão porque seria um problema a mais pra 

mim... eles não precisaram falar nada, só os olhares já responderam tudo, e aí eu 

senti como se eu tivesse traído todo mundo.(...) Eles não responderam nada, só 

me olharam... mas foi um olhar que disse tudo... então eu não posso sair com o 

povo... eu tenho que voltar e levantar a cabeça, e quando eu levantei a cabeça o 

povo levantou, o conjunto todo pra conseguir... a comunidade já ficou logo 

sabendo e, então assim... por esse momento dá pra perceber que não era o desejo 

de uma pessoa somente, deveria ser o desejo de todo mundo.  

Essas palavras, ditas em tom emocionado pela diretora, marcaram o início 

de um novo sonho que, como tantos outros, impulsionavam direção, 

coordenação, representantes dos professores, alunos e comunidade para 

que os obstáculos fossem transpostos e as soluções construídas em grupo.  

Pode-se perceber, por esse depoimento, duas situações interessantes. A 

primeira é que a diretora, a princípio, age levando em conta seu poder de 

decisão, autoridade e leitura da realidade, e comodamente rejeita pleitear 

computadores para a escola. A segunda demonstra que ela aceita uma 

relação dialógica com a comunidade escolar, que a convence e sensibiliza 

para buscar a realização de mais um sonho: o acesso à tecnologia. A 

diretora, então, toma para si o sonho da comunidade, certa de que um 

compromisso mútuo se estabeleceria para a superação das dificuldades, o 
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que lembra Fullan e Hargreaves (2000) quando citam as características de 

culturas de colaboração, que são pautadas “pelas qualidades, atitudes e 

comportamentos difusos que permeiam as relações (...) Ajuda, apoio, 

confiança e abertura formam o cerne dessas relações. Por trás de tudo isso 

há um comprometimento com a valorização das pessoas como indivíduos e 

dos grupos aos quais pertencem” (2000, p.67). 

A importância desse diálogo, gerador das mudanças descritas pela diretora, 

pode ser mais bem entendida de acordo com Barros (1994), quando explica 

conceitos trabalhados por Bakhtin: 

... o dialogismo é condição de linguagem e do discurso, mas há 

textos polifônicos e monofônicos, segundo as estratégias discursivas 

acionadas. No primeiro caso, o dos textos polifônicos, as vozes se 

mostram; no segundo, o dos monofônicos, elas se ocultam sob a 

aparência de uma única voz. Monofonia e polifonia de um discurso 

são, dessa forma, efeitos de sentido decorrentes de procedimentos 

discursivos que se utilizam em textos, por definição, diálogos.  

Os textos são diálogos porque resultam do embate de muitas vozes 

sociais; podem, no entendo, produzir efeitos de polifonia, quando 

essas vozes ou alguma delas deixam-se escutar, ou de monofonia, 

quando o diálogo é mascarado e uma voz apenas, faz-se ouvir. 

O estabelecimento do real diálogo entre os profissionais da escola, 

docentes, discentes e comunidade, faz com o que texto se realize in loco, 

levando-se em consideração o que é dito pelos interlocutores. As vozes são 

ouvidas e qualificadas,  e passam a incorporar o ir e vir da produção do 

texto oral que decide por essa ou aquela medida na escola e a respeito 

dela. 

Quando a gestora ouve, considera e qualifica uma fala, uma opinião, 

reconhece, considera e qualifica também o seu produtor, sua história e 

visão de mundo.  

Esse processo, além de estabelecer uma conduta democrática de atuação, 

fortalece o sentido de autoria de idéias e ações entre os interlocutores. 

Várias são as vozes presentes nas entrelinhas dessa narrativa da diretora 

que apontam a necessidade e o merecimento do acesso à tecnologia 
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emanada pela comunidade e o contexto social como um todo, que 

colaboram para que rumos favoráveis à chegada da informática educacional 

na escola sejam escolhidos. 

Cabe aqui, buscar novamente Coll, no mesmo texto anteriormente citado, 

quando se refere aos anseios da família, frente às tecnologias: 

De mãos dadas com as tecnologias da informação e da comunicação, 

vieram somar-se às perspectivas educativas tradicionais da família e 

da escola novas perspectivas e agentes educativos com uma 

crescente influência sobre os processos de formação das novas 

gerações. Dessa forma, duvida-se cada vez menos de que a 

participação das crianças e dos jovens em ambientes e em atividades 

relacionadas às novas tecnologias da informação e da comunicação – 

televisão, internet, materiais multimídia, et. – tem uma repercussão 

decisiva sobre o seu desenvolvimento pessoal e social (1999, p.11). 

Se a primeira intervenção da comunidade estava ligada à manifestação da 

vontade de ver chegar a tecnologia informatizada à escola, a seguinte 

reforçou a visão do grupo que possui a responsabilidade que demonstra ao 

se mobilizarem para irem além do querer. Isso ficou evidente quando 

rapidamente colaboraram para que a Associação de Pais de Mestres – APM 

fosse instituída, a fim de tornar possível o recebimento do dinheiro para a 

montagem da sala de informática. Esses esforços são lembrados até hoje 

por setores da FDE, que orientaram essa constituição. 

Chamou demais a atenção o fato de essa escola querer tanto os computadores e 

agirem tão rapidamente para conseguir. Eles nem tinham APM, lá! Tem tanta 

escola que recebe a sala de informática sem entusiasmo e nem sabe o que fazer, 

ou deixa trancada... O pessoal dessa escola vinha em comitiva pra resolver os 

entraves e ter as máquinas de qualquer jeito (funcionário da FDE). 

Para aprender a rotina de uma licitação, procedimento obrigatório para a 

compra dos equipamentos, também para a instalação da sala ambiente de 

informática, houve mobilização de várias pessoas, professores, alunos e 

principalmente da comunidade. 

Instalada essa sala, mas sem segurança adequada e perante as 

características do bairro e os riscos de roubo, alguns representantes da 
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comunidade se prontificaram a fazer rodízio para, da janela do corredor do 

prédio ao lado da escola, montarem guarda e dar alerta à polícia, caso fosse 

necessário.  

 

Nós queria demais essa sala de computador. Quando chegou, depois de 

tanto trabalho, a gente ficou com medo de roubo, porque ainda não tinha a 

porta de aço, que iam colocar.  Então, fizemo o seguinte, combinamo que do 

prédio em frente da janela da sala a gente ia se revezá e montá guarda de 

noite. Cada noite um... ou a gente ficava da escada, ou olhando pela janela 

do apartamento, mesmo... e foi assim, até que eles instalou a porta, alarme... 

(Representante comunidade 2). 

 

Embora a atuação mais visível da comunidade esteja ligada à obtenção das 

máquinas e sua preservação, em depoimentos, principalmente de 

professores e gestores, percebe-se a influência da comunidade nas decisões 

de cunho administrativo e pedagógico que se referiam à tecnologia. 

 

Minha nossa, a comunidade dessa escola, se a gente não começasse a usar a sala 

dos computadores, era capaz de... nem sei. Depois de tudo o que eles fizeram 

para que tudo desse certo, ia ser até uma vergonha a gente não levar os alunos lá 

(Professor 3). 

 

Sabe, usar a sala de informática do jeito que eles fazem aqui, dá um gasto 

danado. A gente tira de outras coisas pra poder manter isso aqui. Quando falta 

alguma coisa e tem trabalho acontecendo e eu preciso resolver rápido,  chamo 

uns pais e um ou dois professores, e explico que precisa de tinta na sala de 

informática, por exemplo, como vamos fazer? E é sempre a mesma coisa, a gente 

fica pensando no esforço da comunidade pra conseguir esse benefício, na alegria 

dos alunos... Não dá outra, acabo priorizando aquilo e correndo atrás de mais 

dinheiro para conseguir outras coisas que a escola precisa (Diretora). 
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Como a gente não tem experiência quase nenhuma (referindo-se ao uso do 

computador), e temos que fazer a nossa parte, já que a comunidade fez a dela, 

quando se empenhou tanto, de forma que preparar o nosso professor para usar 

computadores com os alunos foi uma prioridade. Toda capacitação nessa área, lá 

no núcleo de tecnologia, todos os professores eram avisados e inscritos (vice-

diretora). 

A influência da comunidade e suas expectativas levadas em consideração 

são resultado do que Thurler (2001) chama de “co-responsabilidade 

coletiva, em virtude da qual os membros do grupo são convencidos de que 

podem – associando suas competências e colaborando com discernimento – 

tomar o poder sobre suas condições de trabalho, especialmente para 

influenciar o progresso de seus alunos.” 

Pelo histórico e análise aqui apresentados, é seguro afirmar que a 

participação da comunidade foi uma condição fundamental para que as TIC  

chegassem e ocupassem um lugar na escola. 

Essa condição favorável não foi estabelecida só pelo empenho na aquisição 

de equipamentos e estruturação da SAI, mas, mais do que isso, pela força 

com que essa comunidade impõe seus anseios para aqueles que, dentro da 

escola, têm o poder de decisão. 

É essa mesma presença da comunidade que, mediante sua batalha pelo que 

almeja, mobiliza de imediato alguns professores para responderem à altura 

de suas expectativas, chamando-os com vozes ocultas para o desafio de 

criar o caminho, à medida que cada passo é dado (Freire,1996). 

O histórico de lutas dessa comunidade para se estabelecer no bairro, como 

narrado no início desse capítulo, influenciou a construção de uma forma de 

embate com a realidade, na busca da realização dos sonhos e da resolução 

dos problemas e limitações. A força com que aprendeu a se manifestar 

influenciou direta e decisivamente as relações dentro da escola, 

implantando o ritmo do não viver sozinho, independente e solto, mas do 

conviver, do dialogar e do acreditar que realizar é sempre possível. Faria 

parte desse sonho propiciar o acesso às TIC aos alunos da escola. 
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Mais do que isso, a escola passou a ter mais que um significado para essa 

comunidade; passou a ter um sentido. É importante aqui, buscar o 

conceito trabalhado por Vygotsky (2005) para esses dois termos. O 

significado de escola seria aquele que, independente do contexto, poderia 

ser entendido por qualquer pessoa, é o que o termo significa, e que poderia 

constar em qualquer dicionário, enquanto o sentido de escola estaria, 

segundo esse autor, encharcado das qualidades construídas por aqueles que 

com ela conviveram e as intervenções e modificações que fizeram. O 

sentido é, pois, mais amplo que o significado e pode mudar de acordo com 

as situações, contextos, envolve valores, crenças e é continuamente 

negociado pelas pessoas.  

O sentido da escola pesquisada, para a sua comunidade, assumiu contornos 

amplos, representando o resultado de uma conquista, a realização de um 

sonho, o que conferiu importância e resultou em cuidado maior em relação 

ao que lá acontecia. As TIC, no bojo dessa escola, passaram também a ter 

um sentido e fazer parte das preocupações, tanto da comunidade como dos 

professores, gestores e funcionários, por ser a concretização, o resultado da 

ação transformadora de um grupo sobre sua realidade imediata. O acesso 

às TIC, negado individualmente no dia-a-dia dos alunos, devido à 

precariedade financeira das famílias, passa a ser uma possibilidade do 

grupo, o que explica o empenho para que sejam apropriadas pela escola em 

seu fazer pedagógico.  

Tão importante é essa construção do sentido da escola pela comunidade, 

que a mudança ocorrida em 2003, com a chegada de pessoas estranhas e 

distantes desse processo, desequilibrou as relações dentro da escola, 

porque seu sentido não era comungado pelo novo agrupamento então 

formado, indicando que os significados precisavam ser compreendidos por 

todos e os sentido renegociados. 

Para os novatos, aquela escola não tinha a importância e a função que tinha 

para os antigos moradores. Seu sentido estava alterado, logo, os cuidados 

em relação a ela também. Por extensão, as TIC, conquista para os 
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primeiros, precisavam de uma ressignificação para os demais, até voltarem 

a ser mais do que um objeto de desejo apenas.  

Por essa razão, denominei a segunda categoria favorável para a apropriação 

das TIC na escola de “o sentido da escola para a comunidade”. Voltando ao 

ajuste do zum, metáfora que utilizo neste trabalho para representar a 

análise dos dados, esta categoria seria um segundo ajuste das lentes. 

O sonho, abstração maior que regeu as ações, conforme apresentado no 

capítulo anterior, vai assumindo contornos mais concretos e próximos a 

partir da intervenção de um grupo de pessoas que interage, formando uma 

comunidade de fato, ultrapassando o significado das coisas para 

transformá-las em conquistas significativas. 

A primeira categoria, sonho, e a segunda, o sentido da escola para a 

comunidade, estão assim nomeadas e separadas, como na figura do zum, 

apenas para tornar mais didática a explicação. Saber onde começa uma ou 

outra categoria é impossível, pois ambas estão inter-relacionadas. O sonho, 

como visto nesta pesquisa, é impulso para a ação, e o sentido é fruto da 

construção do resultado de uma ação em um contexto. Sentido e sonho se 

apresentam como a parte abstrata responsável pela mobilização da 

comunidade, ao mesmo tempo em que existem e se desenvolvem porque 

são alimentados pelas próprias ações que desencadearam.   

O sentido é vivo, é mutável, é contextualizável no tempo e no espaço. É 

esse sentido que, no caso das TIC na escola pesquisada, favorece a sua 

apropriação. Os recursos materiais chamam a atenção, bons equipamentos 

e softwares podem mobilizar as pessoas rumo as TIC, mas o trabalho em si 

a ser realizado é que pode atribuir sentido a elas, fazendo com que sejam 

imprescindíveis.  

Se hardware e softwares sozinhos fizessem esse sentido, não seria tão 

grande o número de escolas que abriga os equipamentos que definham por 

obsolescência e abandono, embora sejam um anseio da comunidade, e a 

escola a sua única possibilidade imediata de acesso. Daí a importância da 

comunidade encontrar na escola um espaço de escuta, abertura e 

acolhimento às suas idéias e sonhos sendo a pessoa do gestor o elo que 
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lidera e cria condições para que essa atitude se concretize na escola, 

enfrentando os conflitos que lhe são inerentes. Torna-se assim, 

imprescindível focar o zum no papel da gestão escolar no caso em estudo. 
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6 - GESTÃO 

Onde quer que haja divórcio entre  
conhecimento e a ação, deixa de  

existir espaço para liberdade. 
Hannah Arendt 

 
Neste momento, antes de focar o olhar na gestão da escola e sua 

participação na busca de condições favoráveis para a apropriação das TIC, é 

importante recuperar a figura que representa o movimento realizado 

quando do tratamento dos dados e metodologia de análise.  

O círculo central representa o ajuste do foco que revela a escola 

propriamente dita e as questões que envolvem as TIC e os movimentos 

constatados que indicaram um caminho rumo a sua apropriação, objeto 

deste trabalho. 

A categoria gestão foi apurada como responsável pela viabilidade de várias 

iniciativas e procedimentos na escola que, juntos, mais o apoio e 

intervenção da comunidade, concretizavam a parte do sonho imperante 

voltado para a apropriação da tecnologia. As iniciativas e procedimentos 

que fizeram emergir essa categoria são um inter-relacionamento das 

dimensões pedagógica e administrativa, conforme representação  

demonstrada na figura abaixo.  

 
Figura 8: movimento gestor 
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Essa aproximação entre o administrativo e o pedagógico é própria do 

conceito de gestão que inspira as análises a seguir, resultando, na prática, 

na aproximação também daqueles que planejam com aqueles que 

executam as ações dentro da escola (Alonso, 2003).  

Nesses moldes, a gestão pressupõe a instalação de um ambiente 

democrático no contexto escolar, como é o caso dessa escola. Havia lá esse 

amplo terreno fértil para, não só a apropriação da tecnologia, mas também 

a realização de outras iniciativas, já que o trabalho coletivo marcava as 

relações. Porém, reconhecer esse terreno fértil não significava encontrar 

uma escola em harmonia e sem problemas. Como muitos eram os sonhos, 

intensa a participação da comunidade e a interação dialógica. Administrar a 

ação conjunta desses elementos, dentro dos portões da escola, não 

representava uma tarefa fácil para os gestores. Como afirma Thurler 

(2001), a escola é uma organização e, como tal, é um lugar de exercício de 

poder no qual as relações matêm uma dinâmica que se altera com qualquer 

novo acontecimento e levam a conflitos e à busca de novos patamares de 

equilíbrio, movimento este que fortalece a comunidade e legitima o poder 

da gestão.  

A seguir, serão apontados os elementos mais importantes detectados que 

fortalecem essa opção de gerenciamento existente na escola, explicitando 

como se concretizava na prática. A separação entre dimensão técnico-

administrativa e pedagógica foi uma opção para facilitar didaticamente as 

análises abaixo, mas, assim como na figura anterior, não é possível 

dissociar uma da outra, na prática, também essas dimensões mantinham 

intensa relação que influenciavam diretamente o trabalho com as TIC na 

escola. 

 

6.1 – DIMENSÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Socialização de Informações e Ações:  

Uma característica importante, que apareceu diversas vezes na fala dos 

entrevistados, foi a fluidez com que as informações circulavam na escola, o 
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que tornou evidente uma preocupação dos gestores em socializar tudo o 

que pudesse interessar ao grupo.  Este é um índice fundamental em uma 

gestão democrática.  

 

Eu divulgo tudo. Todas as capacitações que acontecem, eu vou até a sala dos 

professores, divulgo, estimulo: Olha, tem curso no núcleo de tecnologia, tem na 

oficina pedagógica. Tem diretor que esconde porque não quer ter problema na 

escola com falta de professor, mas eu acho isso horrível. O professor precisa se 

reciclar, melhorar o olhar para trabalhar melhor (Diretora). 

 

Uma das coisas mais positivas que eu achei nessa escola foi a forma como 

sempre se atendia os pais, a qualquer hora, não tinha horário marcado e nem 

assunto que a gente não abrisse para os pais, seja dos alunos, dos problemas, 

das condições da escola... (Coordenador). 

 

Eu me sinto bem nessa escola porque eu tenho liberdade para falar e trabalhar. 

Posso perguntar o que eu quiser, que sei que a resposta que vier é aquela que 

tem que ser. A gente sabe o que está acontecendo na delegacia de ensino, dos 

cursos, do dinheiro que entra, de onde vem, e opina no que se vai gastar. Em 

uma reunião a gente teve que decidir se ia comprar umas bolas para as crianças 

ou se ia comprar tinta para o laboratório de informática, porque os projetos 

precisavam (professor 2). 

 

Eu conheço as diretoras, sim (referindo-se à diretora e à vice-diretora), elas 

sempre passa nas classe. Às vezes elas só diz bom dia, às vezes vão falar de 

alguma coisa que vai acontecer na escola ou vão dar bronca quando a gente 

apronta. Ela até avisou pra gente que uns alunos vão fazer um trabalho na 

computação e que não é pra gente ficar atrapalhando porque todo mundo deve 

falar com os professor pra ir lá também (aluno 3). 
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Os trechos acima evidenciam que os gestores se preocupavam em 

socializar informações e manter um canal de comunicação aberto com 

professores, alunos e comunidade. Essa rede formada qualifica as relações 

e potencializa a conscientização a respeito da importância da contribuição 

de todos diante dos acontecimentos da escola (Almeida, 2003). Percebe-se 

nitidamente também nesses depoimentos que a informação não chega de 

forma autoritária e não é uma transmissão fechada. Mesmo quando é 

possível gerar situações complexas que acarretarão desdobramentos 

trabalhosos posteriormente, como é o caso do grande número de 

professores que quer sair ao mesmo tempo para capacitação e, com isso, 

desestrutura a escola, ou dos alunos que cobrarão dos professores 

inseguros o uso da SAI. Os gestores não se privavam de informar a todos 

as decisões e processos em andamento na escola, mesmo que isso 

significasse administrar conflitos posteriormente.   

A circulação da informação, aliada ao diálogo freqüente, forma um contexto 

ideal para o desenvolvimento de um trabalho coletivo na escola. Apesar da 

coerência desse contexto, a diretora confessou, em uma das primeiras 

conversas que tivemos, que o trabalho coletivo surgiu por conta das 

dificuldades pessoais que ela tinha em saber conscientemente o que fazer, 

o que indica a humildade de reconhecer-se incompleto (Freire 1996). 

Como havia recebido ajuda da comunidade, depois dos professores, 

resolveu continuar pedindo ajuda, compartilhando responsabilidades, já 

que os problemas eram muitos e sua experiência ainda era pequena. 

Com o passar do tempo, afirma ela, o próprio grupo introjetou aquela 

conduta e a troca de papéis, diante das necessidades: 

 

Outra coisa que eu queria registrar é que num trabalho de equipe (...) não existe 

essa, “eu sou o diretor”, “eu sou vice”, “eu sou o coordenador”, “eu sou o 

professor”. Naquele momento, o que fizer melhor aquele papel, e para aquela 

determinada necessidade, é aquele que faz, não interessa quem ele é. Então a 

nossa visão é essa. É tentar fazer o melhor, então vamos aproveitar o potencial 

de cada um, o que tem de melhor. Então, eu não entendo disso, mas ele entende, 
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então ele faz e até me ensina. O outro entende melhor, ele me ensina, e vamos 

cada um aprendendo uns com os outros. (diretora) 

... eu já me sinto à vontade, vou me colocando, às vezes, até como diretora, como 

vice, como coordenadora, como inspetora, sabe, como professora, em certos 

momentos... (vice-diretora) 

 

Esses alunos são da pesada! Tem dias em que a coisa fica complicada. Eu e 

outros colegas já saímos da sala dos professores e fomos para o pátio conversar, 

tentar entender o que estava acontecendo, acalmar um pouco as coisas... 

(professor 2). 

 

Eu não tenho problema em falar com a comunidade e eles não têm problema em 

me ajudar. Às vezes, à noite, quando há alguma situação complicada, eu ligo 

para um ou dois pais da comunidade, peço pra descerem aqui e dar uma força. 

Eles vêm, circulam, conversam. No começo, eu tive muito problema com 

disciplina de aluno e droga circulando nos banheiros, chamei os pais e mães, 

muitos compareceram e pedi sugestões. As mães, aquelas que trabalhavam só 

em casa, resolveram que fariam um rodízio e assistiriam aula na classe, junto 

com os alunos; outras ficariam nos banheiros, acompanhando a movimentação 

da criançada (diretora). 

 

O trabalho coletivo e a alternância responsável dos papéis são uma 

conquista que só acontece quando o grupo se vê como co-autor das ações 

e se sente respeitado. Os gestores da escola, ao assumirem essa postura 

democrática, não perderam a autoridade, muito pelo contrário. Como 

lembra Alonso (2003), a autoridade é fruto de conquista, não de imposição 

e influenciar as pessoas é mais importante que exercer autoridade sobre 

elas.  

No que se refere à apropriação das TIC, esse fazer coletivo influenciou não 

só a instalação e conservação dos micros na escola, mas também criou um 

contexto propício para estímulo ao seu uso por professores e alunos, já que 
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ninguém concebe um esforço sem propósito que, no caso da SAI, era 

propiciar o acesso dos alunos à tecnologia.  

Quando os gestores dividiram a liderança nas diferentes situações, 

conforme depoimentos acima, tornou-se possível aproveitar e valorizar as 

competências e habilidades de cada um. Com esse movimento, cada qual 

foi se tornando mais capaz, autoconfiante e com a auto-estima elevada, 

resultado da autoria compartilhada das soluções. 

Outro aspecto favorecido é o incentivo à ruptura do individualismo, 

conforme afirmam Fullan e Hargreaves (2000), referindo-se aos 

professores, mas que estendo a todos aqueles que se relacionavam no 

contexto escolar. Segundo esses autores, a incerteza, o isolamento e o 

individualismo são responsáveis pelo conservadorismo na educação, já que 

eles fazem com que as pessoas se ocultem atrás de seus medos e não 

enfrentem desafios e conflitos que levem a novas idéias e alternativas de 

soluções.  Agindo individualmente, esses medos afastam cada um de seus 

sonhos e da possibilidade da ação; lembrando Freire (1986), não se deve 

negar o medo, mas enfrentá-lo com uma atitude política que, no contexto 

da escola estudada, significou tomar medidas coletivas para lutar pelo que 

se sonhava.   

Essa dinâmica do trabalho coletivo instalou na escola uma condição 

importante para o trabalho com a tecnologia e contribuiu muito com os 

professores, que se dispuseram a trabalhar na sala de informática, mesmo 

quando não tinham muita segurança para fazê-lo, seja pela falta de 

conhecimento em tecnologia, seja pela inexperiência em utilizar o 

computador em atividades pedagógicas.  

Eu não tinha experiência em usar tecnologia com alunos, mas eu queria muito 

levar meus alunos pra lá, e eles queriam muito também, aliás, foram eles que me 

procuraram com a idéia… Então conversei com a diretora e ela me falou pra 

fazer lá, do mesmo jeito que a gente fazia as coisas por aqui, quem sabe, ensina 

os outros. Fomos aos poucos, peguei alguns que já sabiam algo e eles ajudavam 

(professor 4). 
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Este depoimento revela que a participação de todos nas mais diversas 

situações, resultado do trabalho coletivo existente na escola, marca outra 

relação, como é o caso do uso das TIC na dimensão pedagógica. A 

dificuldade do professor para iniciar o trabalho não o afasta de seu 

propósito, pois contar com o outro diante de um desafio é uma conduta já 

estimulada e usual na escola. 

Aliado a esse contexto favorável para a ação do professor, mesmo 

inexperiente no uso das TIC, conforme aponta Camargo: 

 O mundo digital faz parte da história desses jovens e a escola não 

pode se omitir em usar tais recursos como artefato pedagógico que 

possibilita também uma nova perspectiva de aprendizagem, ou seja, 

dentro do olhar mais complexo e inovador (2003, p.23). 

 

 

Manutenção da SAI: 

Outro elemento importante encontrado na pesquisa, que tem influência 

direta no processo de apropriação das TIC e também depende 

principalmente da gestão, diz respeito às condições de infra-estrutura 

tecnológica, citando Kenski: 

Assumir o uso das tecnologias digitais no ensino pelas escolas requer 

que ela esteja preparada para realizar investimentos consideráveis 

em equipamentos e, sobretudo, na viabilização das condições de 

acesso e de uso dessas máquinas. No atual momento tecnológico, 

não basta às escolas a posse de computadores e softwares para o 

uso em atividades de ensino. É preciso também que esses 

computadores estejam interligados e em condições de acessar a 

Internet e todos os demais sistemas e serviços disponíveis nas redes 

(2003, p.70). 

Durante a pesquisa, vários depoimentos de gestores, professores e mesmo 

de alunos surgiram denunciando a falta de condições que volta e meia 

afetava os trabalhos na sala ambiente de informática, no que diz respeito 

principalmente à reposição de tinta e manutenção dos micros. 
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A gestora alegou que não recebe uma verba específica para esse fim e, em 

sua opinião, muitos diretores não estimulam o uso pedagógico da sala de 

informática, porque isso representa um gasto considerável em um 

orçamento minguado. Quando muitas são as necessidades, ou a escola tem 

muito “peito” para assumir sua opção de fazer a manutenção de um micro, 

por exemplo, ou é melhor não abrir a sala, porque as necessidades vão 

surgir e não há como retroceder, sem parecer arbitrária aos olhos de uns 

ou de outros, alega:  

 

... hoje a dificuldade aqui na escola... é que nós estamos trabalhando a verba 

mais apertada que nunca. Todas as salas esperam o ano inteiro por essa verba, 

porque aí a escola resolve muito dos seus problemas e aí agüenta mais um ano 

pra frente. Eu fico numa situação danada quando tem um projeto, ou vários, 

como nós temos, e falta alguma coisa na informática, porque se eu cubro lá, 

descubro outra coisa tão importante quanto, em outro lugar. O jeito é jogar para 

o grupo resolver e para priorizar a informática eu tenho sempre que ficar 

lembrando o que essa sala representa para os alunos e a comunidade. É muito 

difícil. O mais fácil seria nem mexer com isso (diretora). 

Como fica evidente, a apropriação das TIC depende também de o gestor 

estabelecê-las como prioridade para o desenvolvimento dos trabalhos 

pedagógicos de sua escola e aceitar o desafio de administrar as verbas, 

segundo essa opção.  

 

Divulgação de Resultados: 

Também foi recorrente na pesquisa a satisfação que professores e alunos 

tiveram com o espaço aberto pelos gestores para a divulgação dos 

resultados alcançados pelos trabalhos realizados na escola, incluindo 

aqueles que contaram com o uso do computador e da SAI. 

A aplicação multimídia, resultado do trabalho com o software Illuminatus,  

Luta pelo Poder, foi inscrita pela escola e selecionada para ser apresentada 

em uma feira de informática, logo após  o término do projeto, realizada 
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pela Escola do Futuro da USP e Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo.  

Além da valorização do trabalho de professores e alunos, essas exibições 

complementaram o projeto, pois as crianças e professores sistematizaram 

melhor o trajeto percorrido, diante da necessidade de explicar a terceiros 

como ele aconteceu.  

O nosso trabalho, a gente teve que apresentar numa feira de informática, né. A 

gente teve que ensaiar porque não era só dizer porque tinha acontecido o 11 de 

setembro. A gente tinha, né, que, tipo assim, contar isso e mais como foi pra 

gente fazer o trabalho, né, o que a gente usou, como funciona o computador... 

não, como funciona assim o programa, que era o Illuminatus, o que ele fazia, 

tipo assim... e a gente teve que preparar, lembrar de tudo. Foi bem legal 

(Illuminatus Aluno 2). 

 

Os alunos de outras classes e de outras séries iam na sala de informática pra 

gente explicar o que a gente tinha feito. Quando eles não sabiam direito do que a 

gente tava falando, a gente tinha que mostrar no computador, mas também 

explicar. O pessoal gostou muito, mas tinha gente que queria só mexer no 

trabalho sem ler e entender. A gente achou legal porque todo mundo viu que a 

gente trabalhou e estudou muito pra chegar lá  (Illuminatus Aluno 3). 

 

Nossa, você nem sabe, eu fiquei muito nervosa, não sabe, teve aquela 

apresentação no encontro de educadores e a diretora fez nossa inscrição pra 

gente mostrar o que estava fazendo com o computador (projeto de recuperação e 

reforço). Eu não sabia como fazer, mas meu parceirinho de projeto me ajudou, 

não sabe, e eu ia dizendo e ele ia colocando as coisas naquele PowerPoint, sabe? 

Até o trabalhinho das crianças a gente mostrou bem grande na parede, lá no 

meio de todo mundo. Eu fiquei muito feliz, me senti o máximo, não sabe. Até 

porque, tudo o que a gente colocou lá foi simples, mas foi nosso, deu certo. Eu 

me sentia feito as crianças, não sabe (vice-diretora). 
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Essa divulgação que a diretora insistia em fazer, em eventos externos ou 

mesmo dentro da escola, para a comunidade escolar, tinha o efeito de 

exaltar a qualidade das iniciativas e dos resultados, fortalecendo a auto-

estima e os vínculos com os envolvidos para futuras empreitadas.  

Percebe-se pelos depoimentos que a divulgação dos processos e resultados 

dos trabalhos realizados possibilitou atribuir uma função social aos 

conhecimentos construídos, tanto no que se refere à atuação docente – 

apresentação e explicação do projeto de recuperação e reforço com 

tecnologia – como na atuação dos alunos – projeto Luta pelo Poder. Esse 

movimento conferiu um significado maior à experiência e ao conhecimento 

construído, porque estes foram objeto de movimentos de reflexão, que 

levam aqueles que aprendem a um fazer ativo e construtivo, já que atribui 

sentido ao que se pensa, faz e diz (Pozo, 2002). Também a retomada dos 

processos para formalizar uma apresentação em um evento leva à reflexão 

e sistematização, ou seja, novas aprendizagens, daí a satisfação, o prazer e 

a emoção. 

 

Adaptação dos Recursos: 

Outro índice importante de apropriação das TIC pela escola foi revelado 

quando fui apresentada a um número considerável de documentos gerados 

para administrar as rotinas da escola pelos gestores, como gráfico de 

freqüência por série/disciplina, gráfico de aproveitamento das classes, por 

disciplina, tabelas de ocorrência disciplinar e devidas providências, 

formulários de comunicação interna e externa, tabulação das dificuldades 

mais freqüentes dos alunos por série e disciplina etc. Todos esses exemplos 

de documentos estavam organizados em uma pasta, acompanhados de 

uma explicação de como, quando e por quem deveriam ser utilizados. 

 

Olha, veja aqui, eu não sei direito mexer com esses programas, eu sozinha, mas 

quando fiz o curso, vi logo que esse negócio podia me ajudar a descobrir um 

monte de coisa aqui na escola, que sem o computador é trabalhoso demais e não 
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daria tempo. Aí, não sabe, eu pedi ajuda para o pessoal que conhece e dizia o que 

eu precisava e se essa maquininha podia fazer, e eles me ajudavam. 

A gente não faz só pra controlar a escola, é para saber o que a gente tem que 

fazer pra melhorar. Algumas coisas, na prática, a gente descobriu que era só 

papel, aí deixamos de lado (...) 

Quando a gente vê só os números em determinada situação, a gente não tem 

noção igual de quando a gente vê num gráfico, por exempo. (Vice-diretora). 

 

Este trabalho foi feito pela vice-diretora e coordenador pedagógico, que 

viram nos recursos das TIC a oportunidade de indexar dados diferentes 

para, através de suas análises, tomar consciência das contribuições da 

tecnologia para o desenvolvimento de suas funções voltadas para o ensino 

e a aprendizagem dos alunos e também para possibilitar a visão do todo da 

escola (Almeida, 2003). 

Dessa forma, a gestão da escola alavancou movimentos importantes ao 

atuar na dimensão administrativo-pedagógica, ora com medidas práticas, 

precisas e combinadas, ora com postura estimuladora e valorizadora, de 

forma que a dimensão pedagógica foi realimentada pelas decisões técnico-

administrativas, ao mesmo tempo em que também as  influenciava, o que 

se poderá constatar a seguir, quando da análise da dimensão pedagógica.  

  

6.2 - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Socialização da Tecnologia: 

Em muitas escolas da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, a 

chave da sala ambiente de informática se tornou um símbolo de resistência 

ao uso da tecnologia. Comumente alguém é apontado como guardião dessa 

chave, e da integridade dos equipamentos dentro da sala, e criador de  

uma verdadeira muralha que separa professores e alunos da apropriação 

desses recursos. Muitas vezes, a acusação é verdadeira, outras vezes é a 

justificativa ideal para a manutenção das práticas já arraigadas em 

determinados contextos. 
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Fonte (2004) detecta também essa justificativa em sua pesquisa voltada 

para a tecnologia na escola e a formação dos gestores, e afirma que o 

preconceito em relação ao uso das TIC distancia os gestores de um recurso 

que poderia contribuir para transpor burocracia, agilizar processos 

administrativos “deixando mais tempo livre para que o gestor pudesse 

analisar as informações processadas, atribuindo-lhes significado, usá-las 

nas ações, tomada de decisão e auto-avaliação”. Pode-se afirmar, com isso, 

que o distanciamento de professores e gestores das TIC está ligado a uma 

mistura do desconhecimento das possibilidades desses recursos e a 

tendência em manter inalteradas e equilibradas as situações que 

apresentam segurança, mesmo que improdutivas.  

Independentemente das possíveis justificativas, é óbvio que não se cria 

uma cultura de utilização da tecnologia impedindo o acesso dos 

interessados a ela. Muito pelo contrário, fortalece-se ainda mais a noção de 

fragilidade dos recursos informatizados e da idéia de que não são um bem 

para todos. 

Na escola pesquisada foi possível perceber, primeiro por parte da diretora, 

depois pela vice-diretora e coordenador, um estímulo constante para que a 

sala ambiente de informática fosse do conhecimento de todos e seu uso 

ultrapassasse até a utilização pedagógica. 

 

Entrevistadora: Por que você acha, então, que aqui nessa escola você conseguiu 

entrar na sala de informática? 

Professor 2: Porque aqui nós temos liberdade de trabalhar, não é puxando o 

saco, mas a diretora dá um espaço para nós, ela não tem medo de quebrar. 

Quebrou, conserta, tá, e nas outras escolas já tem esse certo receio... 

 

Funcionário 1: Bom aqui na escola como é uma coisa assim muito rápida e que a 

gente assim não tem um horário assim mais prolongado, eu só vou dar uma 

olhada nos meus e-mails quando eu posso, aí  vou na Bol, no Yahoo, Hotmail, no 

IG e é rapidamente. (...) 
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Entrevistadora: Você já pensou em alguma coisa que você possa fazer aqui pra 

melhorar o seu trabalho usando o computador? 

Funcionário 1: Olha, não só aqui na cozinha fazendo os cardápios e colando na 

parede,  mas estou estudando, quero prestar novos concursos e quero mudar pra 

outro setor, quero progredir, subir em alguma coisa melhor, porque a gente tá 

numa certa idade, mas nem só pensando em aposentadoria... 

 

Nos depoimentos acima, há traços explícitos do estímulo que a comunidade 

escolar recebe dos gestores para utilização das TIC, que vai do  contexto da 

atuação docente até a inclusão digital de funcionários da escola. 

Iniciando uma análise pelo depoimento da professora, dois são os pontos 

importantes para que ela decidisse trabalhar com as TIC. O primeiro é a 

liberdade para ação, e o outro é o não estabelecimento de barreiras que 

possam inibir sua atuação, já que essa professora em especial era iniciante 

no uso da tecnologia informatizada. Jogar com a responsabilidade de 

preservação de um bem público, como acontece em muitas escolas em 

relação à tecnologia, indica uma forma de controle desses bens e do 

conhecimento que o acesso poderia gerar.  

Também a funcionária da escola é estimulada a utilizar as TIC. É possível 

comprovar que, aliado ao uso imediato que pretende fazer desse recurso, 

fazer os cardápios da cozinha e colá-los na parede, agrega-se o sonho de 

mudança de patamar profissional. Se por um lado não é possível afirmar 

que o estímulo dos gestores para uso das TIC foi o elemento responsável 

por esse anseio da funcionária da escola, por outro lado não se pode negar 

que esse acesso facilitado a aproxima do que almeja alcançar.  

Fica latente também o quanto os entrevistados se sentiam valorizados por 

terem acesso às TIC. Há o sentido da inclusão digital presente, mas mais do 

que isso, a inclusão social, já que conhecer essa tecnologia representa fazer 

parte do grupo de pessoas que tem o conhecimento necessário exigido pela 

sociedade de seu tempo. Durante as falas, foi possível notar uma elevada 

auto-estima advinda dessa condição de ser usuário de computador.  
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Entretanto, também foram encontrados depoimentos que registravam uma 

certa insatisfação em relação à utilização da sala ambiente de informática, 

mais por alguns grupos do que por outros, ou mesmo em relação ao tipo de 

utilização.  

A gente chegava e falava que queria ir, porque eles (professores e gestores) 

puxava muito o saco dos outros alunos que tavam fazendo projeto lá. Eles dizia 

que não era assim, que a gente tinha que ir com professor, que tinha que marcá 

hora. A minha sala não foi  (Aluno 17). 

O pessoal do ensino médio trabalhou no caso o Illuminatus, tá, a questão do 

fundamental que é o caso um pouco maior, eles foram mais para conhecer, né, 

quer dizer não foi feito um trabalho assim... desenvolver um projeto... foram só 

conhecer, mexer um pouco (Professor 3). 

Apesar dos descontentamentos, foi percebido o esforço para difundir o uso 

da tecnologia dentro da escola. Os gestores conseguiram formar um bom 

número de interlocutores capazes de advogar a favor do uso desse recurso, 

porque começavam a entender como ele funciona e os benefícios que pode 

trazer.  

Além dos depoimentos acima, a escola abriu suas portas para a comunidade 

utilizar a SAI aos finais de semana, e para o desenvolvimento de um projeto 

implantado pela SEE/SP, cujo objetivo era trazer a comunidade para dentro 

da escola e oferecer alternativas de aprendizagem e diversão... 

Essa atuação dos gestores e as relações estabelecidas a partir dela, 

conferem um sentido especial não só às TIC presentes e disponíveis na 

escola, mas à própria escola, construindo uma cultura que é coletiva e a 

enxerga como um lugar de relações e aprendizagem para todos.  

A cultura da escola refere-se àqueles significados, modos de pensar e agir, 

valores, comportamentos, modos de funcionamento que, de certa forma, 

mostram a identidade, os traços característicos, da escola e das pessoas que 

nela trabalham. A cultura da escola (ou cultura organizacional) é o que 

sintetiza os sentidos que as pessoas dão às coisas, gerando um padrão 

coletivo de pensar e perceber as coisas e de agir. (...) 

A pergunta é: haverá uma relação entre a organização da escola, a cultura 

organizacional e a sala de aula? A resposta é positiva, pois as práticas e 
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comportamentos dos professores nas salas de aula recebem esses reflexos 

(Libâneo, 2004, p.33). 

Segundo Libâneo, as práticas docentes recebem influência da organização 

das escolas a que pertencem, mas há necessidade de um processo de 

formação docente, para ampliar a forma como as TIC são normalmente 

encaradas, isto é, como um recurso sofisticado para manter inalteradas as 

práticas que precisam ser renovadas.  

 

Formação Docente: 

A formação docente para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação aconteceu de duas formas detectáveis nessa escola, e foram 

possíveis a partir da atuação dos gestores, que estimularam tanto a 

participação dos professores nas capacitações oferecidas pela SEE/SP, junto 

aos NRTE, quanto o uso da sala de informática em projetos próprios, o que 

favoreceu a formação na prática, conforme depoimentos que seguem. 

Lembrando Imbernón: 

Para que seja significativa e útil, a formação precisa ter um forte 

componente de adaptabilidade à realidade diferente do professor. E 

quanto maior a sua capacidade de adaptação, mais facilmente ela 

será posta em prática em sala de aula ou na escola e será 

incorporada às práticas profissionais habituais (2002, p. 17). 

Esses projetos, que favoreceram um processo fértil de formação, foram 

objeto de acompanhamento, uns mais de perto, outros menos, mas nas 

entrevistas sobressaíam aspectos ligados a eles, abordados por 

professores, alunos e pela própria direção, que indicavam reflexões 

importantes, muito valiosas, pois eram originadas na experiência e vivência 

concretas, em grupo. Por conta da estratégia aqui escolhida, de relatar os 

resultados de formação, conforme dito acima, daqui em diante, algumas 

descrições dos projetos e situações se farão necessárias. 

Conforme comentado anteriormente, a escola contava, em 2003, com 

100% dos professores capacitados nos diversos cursos oferecidos pela 

SEE/SP (ver anexo 15), via NRTE, ou por outras instituições escolhidas por 
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iniciativas pessoais dos docentes. Isto resultou em acesso de 

aproximadamente 70% dos professores à SAI, neste ano. 

A participação maior da escola nessas capacitações externas ocorreu nos 

cursos introdutórios ao uso da informática pedagógica e também Internet 

na educação. Aqueles voltados para as áreas do conhecimento no Ensino 

Médio ficaram em segundo lugar em procura, e os cursos voltados para o 

Ensino Fundamental foram pouco freqüentados, até porque a escola, na 

época em que esses foram oferecidos aos professores, tinha sido recém-

instalada. 

A respeito da experiência de formação oferecida pelos órgãos centrais, a 

pesquisa apurou que mesmo recebendo orientações, a maioria dos 

professores, sem experiência anterior, sentia receio em implementar o que 

viram em suas salas de aula. 

Quando os professores voltavam das capacitações, aqueles que não tinham um 

certo traquejo, vivência, continuavam com receio de levar os alunos. Isso é 

medo, né. Eles têm medo de acontecer alguma coisa com o próprio aparelho, é 

isso... (coordenador). 

Neste depoimento, o coordenador faz uma leitura da recusa dos 

professores em utilizar as TIC com os alunos após a capacitação, no 

entanto é uma leitura equivocada, pois vários depoimentos mostraram que 

a cultura do medo não era uma prática utilizada na escola.   

Essa recusa, presente em maior ou menor grau em todas as escolas, 

mostra a insegurança do professor em sair de um ambiente controlado, 

como é o caso dos cursos de capacitação, e mergulhar em sua prática, 

mesmo sabendo que terá apoio em sua escola e a aprovação dos alunos. A 

formação de um professor, para lidar com as TIC, não deve aliar somente 

os conhecimentos técnicos e pedagógicos, mas, principalmente, deve 

propiciar “construir novos conhecimentos; relacionar, relativizar e integrar 

diferentes conteúdos; (re)significar aquilo que ele sabe fazer com vistas a 

(re)construir um referencial pedagógico na e para a prática” (Prado e 

Valente, 2003, p.22). 
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Aqueles que, mesmo sem experiência anterior, participaram das 

capacitações e utilizaram a sala ambiente de informática, o fizeram sem um 

contexto de utilização pedagógica propriamente dito. Segue um exemplo. 

Assim que eu voltei da capacitação, eu fiquei maluca para levar os alunos para a 

sala de informática. Eu queria que eles sentissem o mesmo que eu senti. Eu 

tinha receio, aí eu perguntei para uma classe, o que eles achavam. Três alunos 

me disseram que ajudariam e podiam me dar uma força. Fiz um projetinho e 

apresentei para o coordenador. A gente foi digitar um trabalho que eu pedi para 

eles fazerem em casa. Eles gostaram demais, e eu mais ainda. Na minha casa 

tem computador e eu nunca sentei para usar, agora, estou pegando todo dia um 

pouquinho (professora 2). 

O depoimento acima revela um encantamento da professora pelas TIC, que 

acarreta uma distorção quanto ao papel desse recurso na educação. 

Também é comum acontecer a professores recém-iniciados no lidar com a 

tecnologia vê-la como um fim em si mesma e sentir satisfação ao utilizá-la 

para consagrar uma prática já cristalizada, neste caso, passar a limpo um 

trabalho. Sem tirar o mérito do professor, por enfrentar uma situação 

inusitada da qual muitos se desvencilhariam, ele precisa de interlocutores 

para avançar e ampliar o olhar para ver nas TIC mais que um suporte de 

registro. Daí a importância de processos formativos com foco na prática 

pedagógica e realizada durante a período de formação, que reflete sobre 

ela e permite reconstruí-la com apoio dos colegas e orientada pelos 

formadores (Almeida, 2001). 

Entretanto, a aprendizagem é diferente para cada um. Exemplo disso é um 

professor de matemática que, após a capacitação, teve a idéia de partir de 

uma dificuldade comum dos alunos e montou uma série de aulas para 

ensinar a leitura de gráficos, com a construção de exemplos no Excel e 

interpretação deles. Não foi possível colher o depoimento deste professor, 

mas essa atividade foi lembrada pelo coordenador e por vários alunos 

quando solicitados a exemplificar algo importante que tivessem aprendido 

com o uso do computador. Esse professor ressignificou a possibilidade de 

uso do computador apresentado durante a capacitação, porque levou em 

conta a necessidade do aluno e o seu próprio desafio em oferecer 
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alternativas diferenciadas para a aprendizagem da leitura de gráficos. Ao 

invés de passar a aula toda construindo gráficos, teve tempo para orientar 

os alunos na interpretação desses gráficos e na escolha daquele que melhor 

representasse a realidade em discussão.  

Dois pontos chamaram minha atenção ao conhecer a escola pesquisada: 

um deles era a adoção de uma rotina para utilização da SAI que consistia 

em o professor especificar o objetivo pedagógico para ir trabalhar com as 

TIC, outro, era o acompanhamento dessas atividades pelo coordenador 

pedagógico e demais gestores. Ao analisar esses dois comportamentos, o 

professor que usa adequadamente os recursos tecnológicos e o que usa de 

forma instrucional, é importante pensar que, embora a escola tenha 

procedimentos estimulantes, falta a todos um processo de formação 

consistente para acompanhar as experiências de uso das TIC e reverter isso 

em discussão, e transformação das práticas pouco eficientes em 

inovadoras. Imbernón (2002) chama atenção para a realização de um 

processo de prática teórica, no qual “o aprender se faz mediante a reflexão 

individual e coletiva e a resolução de situações problemáticas da prática”. 

As situações descritas são exemplos da pertinência de suas idéias, mas 

para ser resolvido um impasse dessa natureza pelos gestores, era preciso 

que a situação de discrepância entre os usos das TIC pelos professores se 

configurasse como um problema, o que, para eles, ainda não era o caso. 

Nota-se a falta de uma formação específica para os gestores, que também 

não têm segurança para conduzir na totalidade e com qualidade o processo 

de apropriação das TIC.  

Outros três professores, ao opinarem sobre as capacitações pelas quais 

passaram, afirmaram que as propostas de trabalho apresentadas eram 

interessantes, mas necessitavam de muitas adequações, antes de 

chegarem aos seus alunos. Também enfatizaram a preferência por um 

projeto que integrasse dois ou mais professores, como foi o caso do projeto 

com o software Illuminatus.  

O núcleo de tecnologia oferece os cursos, entendeu, cabe aos professores 

freqüentar, né, tirar um bom proveito desses cursos, mas tem que adaptar pra 
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passar para os alunos. (...) um bom trabalho é esse, né, como foi o Illuminatus, 

cada um trabalha uma coisa, mas tudo está ligado. É melhor pra gente e para 

eles também. No próximo ano, no planejamento, a gente vai se programar, né, o 

conteúdo que a gente vai trabalhar na sala de informática (professor 3). 

 

Camargo (2003) também pode ler lembrada a partir do depoimento deste 

professor, ao afirmar que a mudança de paradigma precisa ser uma ação 

coletiva, mas passa primeiro por uma disposição interior.  

A fala deste professor sintetiza uma preferência revelada por outros dois 

professores e alguns alunos também, que viram com especial interesse a 

possibilidade de um projeto romper com as barreiras das disciplinas 

institucionalizadas na escola. Menos pela consciência de fato e mais pela 

intuição e abertura, essa idéia de não-fragmentação vai adquirindo 

contornos mais visíveis nas ações dos professores com o uso das TIC. As 

partes não garantem a qualidade do todo, quando estão isoladas umas das 

outras (Morin, 2001). Em uma sociedade altamente complexa, com 

mudanças rápidas e constantes, firmar o olhar na fragmentação e não nas 

relações significa não conseguir construir referenciais para situar-se no 

global e reconhecer o mundo.  

Muitas outras atividades foram montadas por professores, que chegaram a 

levar os alunos para a sala de informática, porém, ao concretizá-las o 

fizeram de uma forma pontual e solitária, que se configurava em aulas com 

o uso do computador somente, embora suas experiência fossem depois 

socializadas com os colegas.  

Não se pode deixar de dizer que há nessas práticas uma visível 

fragmentação e compartimentalização do conhecimento com o uso das TIC 

o que resulta em manter inalterado, dentro da escola, a prática que deveria 

ser modificada, embora exista um discurso mais articulado. Entretanto, 

como afirma Fazenda (2001), negar o velho e substituí-lo pelo novo é uma 

atitude autoritária que, pelas características da escola pesquisada, não 

seria um movimento coerente. Contudo, é pertinente também lembrar que 

para essa mesma autora, respeitar o velho não significa reforçá-lo, mas 
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partir dele para se chegar a intervenções coerentes e construtivas na 

atuação docente. Nesse movimento, há um momento em que novos 

discursos são assumidos, sem que se concretizem na prática. A mudança 

pode ou não vir a ocorrer, mas a formação contextualizada pode provocar a 

tomada de consciência dessas incoerências e impulsionarem a mudança das 

práticas. 

Em relação aos cursos de aproximadamente 30 horas, a diretora apontou 

alguns problemas, durante uma das entrevistas: 

Diretora: Com o passar do tempo, percebi que os professores queriam muito 

participar das capacitações, que faziam a inscrição diretamente no núcleo de 

tecnologia, e a escola ficava descoberta, e também que ao voltarem não existia 

por parte de alguns a troca necessária com os colegas, para reverter em benefício 

dos alunos. Foi aí que eu pensei em montar um esquema para que todos 

participassem, mas sem deixar a escola descoberta. O coordenador faria as 

inscrições organizadamente, sem que a gente tivesse tanta gente fora ao mesmo 

tempo.  

Foi um pouco o que eu senti... desorganizou em termos da escola. Sinto que é 

preciso educar o professor para usar o seu direito e cumprir o seu papel. 

Entrevistadora: Você acha que é melhor capacitar de outro jeito enquanto o 

professor não está preparado? 

Diretora: Não, é preciso que a gente ache uma forma, fazendo a coisa acontecer. 

Os problemas vão surgindo e a gente vai resolvendo. Como a gente sempre 

estimulou os professores a participar, a gente abriu muito o leque, essa é a 

verdade, tinha professor de matemática se inscrevendo em curso de português. 

Não que não possa, mas que ele use do bom senso. O professor vai, tem que 

repassar para os colegas quando voltar, e tem que reverter para o aluno. É lento, 

mas tem que haver, mas eu não consegui descobrir qual a forma de fazer isso 

beneficiando todo mundo. 

Fixando o olhar somente no último problema colocado pela diretora, “o 

professor tem que repassar para os colegas quando voltar”, é justo dizer 

que, mesmo que ela achasse uma forma de fazer essa transmissão, os 

resultados de formação interna tenderiam a não ser positivos. A reflexão, 
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que é o que move a transformação, não é algo que se repassa; é objeto de 

construção, diante dos desafios e, para que isso aconteça, o professor não 

pode ser passivo; precisa se questionar durante e depois da sua prática 

(Shön, 1997).  

O coordenador pedagógico também fez apontamentos interessantes a 

respeito de seu papel, quanto aos moldes em que ocorriam as 

capacitações: 

Eu tento fazer o possível, veja bem, quando os professores voltam das 

capacitações, a gente faz as reuniões no próprio laboratório de informática, e a 

gente abre para eles colocarem o que viram, para vivenciar com os colegas que 

ficaram, aquilo que eles aprenderam, mas é uma forma reduzida de multiplicar. 

O ideal é que todo mundo pudesse passar pelas capacitações que envolvam sua 

área de atuação, mas a gente já sentiu na pele que é difícil. Até porque, veja 

bem, tem professor que fica mais com a parte técnica do curso que fez, outro que 

fica mais com a discussão pedagógica. 

Nessa fala, o próprio coordenador aponta a precariedade da formação como 

resultado de uma multiplicação – um representante participa e depois 

“repassa” aos colegas o que viu –, menos pela concepção inadequada e 

mais por uma dificuldade organizacional. Esta visão reforça a necessidade, 

já constatada, da formação dos gestores para o uso das TIC, de forma que 

possam atuar de fato, com coerência e consciência nas intervenções que 

envolvem a formação de professores. Além disso, para recontextualizar a 

formação com os colegas, é preciso criar condições para que ocorram 

vivências de formação articuladas com a prática. 

Os professores, entretanto, apontaram um problema que para eles é 

importante, devido à grande distância entre a escola e o Núcleo Regional de 

Tecnologia, local das capacitações: 

Tem muitos cursos interessantes com informática que a gente quer participar, 

mas se não fizermos no horário de trabalho, fica inviável, porque todo mundo 

tem outra escola ou mais. E também tem outra coisa, tem muita capacitação que 

a gente não recebe verba de transporte, e nossa escola é muito longe da diretoria 

de ensino. Resultado, a gente paga para vir trabalhar, se vai fazer o curso fora 
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do horário, paga novamente para ir até o local, mesmo que a gente tenha tempo, 

o que é raro, é caro também.  

Intensificando ainda mais os problemas de formação, temos aspectos 

práticos, que não são menos justos. Com uma categoria profissional com 

sérios problemas de remuneração, é necessário que se leve em 

consideração observações como essa. 

Avalio que ocorreram benefícios para a escola, mesmo a partir desse 

modelo de capacitação oferecido, como o contato com as noções básicas da 

informática, aumento do repertório de conhecimentos ligados às TIC, que 

contribui para o professor interagir com outros a respeito dos assuntos 

ligados à área, estímulo ao uso da SAI e construção de uma imagem frente 

à comunidade, que impulsiona a escola a dedicar-se mais e continuar 

oferecendo esse recurso. Esta última conduta vai gerando experiência, que 

pode ser objeto de reflexão e constantes aproximações do uso 

construcionista das TIC. Entretanto, a pesquisa mostrou que os benefícios 

voltaram-se mais para a periferia do que era realmente o alvo maior, a 

aprendizagem dos alunos com auxílio das TIC.  

A utilização freqüente da SAI pelos professores, em 2002, mesmo de forma 

instrucional na maioria das vezes, fez com que a escola passasse a ser 

vista como um estabelecimento diferenciado dos demais na redondeza. 

Vale lembrar que, mesmo as ofertas de capacitação, conforme apresentado 

do capítulo 1, estarem voltadas para uma utilização não mecanicista da 

tecnologia, o recorte pedagógico em que essas TIC eram apresentadas, 

embora relevantes em cada disciplina ou área do currículo, não 

representava o que os professores efetivamente trabalhavam naquele 

instante em suas aulas e essa situação criava uma lacuna, inviabilizando 

muitas vezes as adaptações imediatas.  

Essa imagem criada pelo uso das TIC na escola foi importante para que em 

2003 alunos e professores quisessem retomar o processo de apropriação 

das TIC, interrompido pelos problemas que passaram a enfrentar com a 

mudança da escola para o novo prédio. 
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Em uma das visitas neste ano, quatro meses depois da instalação da SAI 

neste novo prédio já existia um quadro de horário para reserva de uso do 

laboratório, muito concorrido entre os professores e grupos de alunos, que 

buscavam a SAI para a realização dos trabalhos escolares, com auxílio dos 

alunos monitores já instituídos na escola. Essa última forma de utilização 

foi organizada pelos gestores para atender aos pedidos dos alunos que 

reivindicavam acesso às TIC. 

É importante agora contrapor esses resultados com outros, baseados na 

formação a partir da prática de realização 

de projetos,  concebidos na e pela 

própria escola.  

Essas experiências foram as que mais 

chamaram a atenção da escola como um 

todo, porque, como explicaram alguns 

professores,  foram elaboradas a partir da 

necessidade já detectada pelos 

envolvidos.  

• PROJETO 1: representava um 

problema para os alunos do 3.° ano do 

Ensino Médio, ao estudarem as fontes de 

energia, saber as verdadeiras razões para 

o ataque aos Estados Unidos em 11 de 

setembro de 2001. Para responder a essa pergunta, montaram uma 

aplicação multimídia, consultando livros, CD e Internet. O título dado à 

aplicação foi “A Luta pelo Poder”, e contava com o trabalho integrado entre 

duas disciplinas, história e química. 

Pelos depoimentos colhidos, o projeto proporcionou aos docentes 

envolvidos momentos de desafio durante as aulas e longos momentos de 

reflexão depois delas.  

A partir de um determinado momento do trabalho, o computador e os 

recursos do programa em utilização consumiam toda a atenção dos alunos, 

O conceito de projeto aplicado a 
esse estudo baseia-se na visão de 
Hernández, que visa romper com o 
isolamento dos conteúdos 
distribuídos pelas disciplinas, que 
distancia a vida do que a escola 
trabalha. Esse conceito também 
rompe com o entendimento de que o 
objeto da aprendizagem está fora do 
contexto escolar, portanto, imutável 
como aparece em muitos livros 
didáticos. Prevê que o aluno 
reconstrua o percurso dos 
conhecimentos construídos pela 
humanidade, à luz de 
problematizações e interesses reais 
que permeiam o seu dia-a-dia. 

Também não se descarta a 
possibilidade de o professor sugerir 
algum ponto de partida, já que ele 
também faz parte desse processo de 
reconstrução, mesmo que na 
posição de mediador do processo.  
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fazendo com que o objetivo primeiro, que era pedagógico, ficasse 

esquecido, assim, e os responsáveis questionassem os benefícios da 

tecnologia. Muitas discussões em grupo e assessoria externa foram 

necessárias para a restauração do equilíbrio e o entendimento de que esse 

desvio era normal, e que caberia ao professor corrigir rumos e colocar a 

tecnologia como meio e não como fim. 

 

As pessoas quando começaram a utilizar o Illuminatus, elas ficaram fascinadas, 

né, pelo o que você pode fazer com as imagens, com o texto etc. Só que esse 

fascínio ficou no fascínio do visual. Ninguém queria analisar os textos, discutir 

uma posição e tal. Eu falava com eles e eles, “não professora, agora não, a gente 

tem que terminar aqui, olha que recurso legal, esse tem que entrar, olha como tá 

ficando” (...) Eles estavam se preocupando mais com  a estética do que com a 

questão, do que você está aprendendo com isso. Eu dizia: Você conseguiu 

respostas pras suas perguntas? Foi mais difícil essa recondução do que qualquer 

outra coisa (Professor 6). 

A causa do conflito expresso no depoimento acima não é algo difícil de ser 

vivenciada quando o trabalho conta com as TIC. Diz respeito a um desvio 

de rumo no projeto, quando os recursos tecnológicos encantam os 

envolvidos e tornam-se o centro de suas atenções, como se conseguir 

demonstrar efeitos interessantes da tecnologia no produto final, garantisse 

o processo de aprendizagem do percurso. Valente (2003) toca nesta 

questão quando diz que o aluno pode fazer “coisas fantásticas, porém o 

conhecimento usado nessas atividades pode ser o mesmo que o exigido por 

outra atividade menos espetacular”. Alerta também para a necessidade da 

mediação do professor que deve se perguntar se “o uso do computador 

está ou não contribuindo para a construção de novos conhecimentos”. Após 

essa apropriação, a mediação do professor precisa ser adequada para 

recolocar os trabalhos novamente no rumo original do projeto. Também 

informaram os professores, que deixar explorar o software foi uma 

intervenção que colaborou para a superação do problema. Além disso, é 

preciso respeitar o tempo do aluno em relação à apropriação inicial dos 
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recursos das TIC, o que “rouba a cena” no início do trabalho e torna-se o 

principal conteúdo da aprendizagem.  

Eles também sentiram falta de integrar mais uma disciplina, língua 

portuguesa, para orientar melhor a produção de textos dos alunos que, na 

versão final, ainda apresentava problemas. Também ficou mais evidente a 

falta de preparo para pesquisa. 

Essas constatações foram resultado da reflexão dos professores, durante e 

após as ações do projeto, mobilizando-os para discussões e preparação de 

intervenções necessárias para o aprimoramento dos processos em curso. É 

importante lembrar a pertinência de Shön (1997)  neste momento, não só 

em relação a ação reflexiva do professor, mas também às suas 

considerações sobre o lado produtivo da “confusão” no processo de 

aprendizagem. Shön se referia a confusões de entendimento a que os 

alunos podem estar sujeitos quando são ativos no processo de aprender, 

mas na experiência vivida na escola pesquisada, essa confusão se deu 

também por dedicação equivocada aos recursos do software em uso.  

Os professores conseguiram, sem imposição ou autoritarismo, resgatar com 

o grupo os princípios do trabalho e restabelecer a produção, a partir do 

diálogo. Porém esse processo não foi tranqüilo, porque a confusão também 

se instalou entre os professores que pensaram, inclusive, em desistir do 

projeto, para não se verem fracassar. 

Em relação à tecnologia, os professores concluíram que alguns aspectos 

específicos do programa utilizado deveriam ser mais bem trabalhados, 

antes do início do projeto, pois a falta de domínio de certos procedimentos 

atrapalhava e desviava a atenção da turma em certos momentos. Os 

professores também afirmaram ser importante constatar que o uso do 

computador por grupos é muito interessante, do que duvidavam, de certa 

forma, antes do projeto acontecer. Cada aluno, segundo eles, tem mais 

aptidão para uma determinada tarefa, e isso era respeitado na maioria das 

vezes. Os alunos demonstravam mais confiança e autonomia em um fazer 

“que não esperava o professor”.  
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Apesar dos percalços, professores e alunos continuaram e para investigar a 

importância desse projeto para esses últimos, entrevistei quatro deles 

novamente, um ano depois, em um encontro especial, já que haviam 

concluído o ensino médio e saído da escola. Foi importante notar que os 

princípios do trabalho não foram esquecidos, e a informática como recurso, 

agregada à construção pedagógica, auxiliava-os agora na busca de um 

lugar no mercado de trabalho.  

 

O mais importante de trabalhar com o Illuminatus foi porque nós tínhamos que 

responder uma pergunta dentro desse trabalho que era: Porque o ataque ao 

World Trade Center?  A gente não sabia direito e foi muito dez a gente 

pesquisar a crise do petróleo, as intenções dos Estados Unidos (...) e o que foi 

legal é que a gente escolheu coisas, gravou a voz da gente, escreveu texto, fez 

animação, tudo no computador (...) 

Eu tô procurando emprego, agora, sabe, ou estágio, ou qualquer coisa de 

trabalho, e todo lugar que eu vou, perguntam se eu sei informática. Eu digo que 

sei o Word e Internet e várias coisas... (Illuminatus – Aluna 1) 

 

Os resultados desse projeto apontam para a coerência da “semente” de um 

projeto originar-se de uma dúvida, um problema, um conflito, e o seu 

desenvolvimento ser a busca de uma harmonia e produção de algo novo 

(Almeida, 2001). As informações e os conhecimentos construídos pela 

humanidade não são deixados de lado, muito pelo contrário, são abordados 

a partir da preocupação primeira – o problema de investigação –, o que 

confere a esse material um significado novo.  

Nova também é a forma de se aproximar das fontes de pesquisa. Durante a 

entrevista, as ex-alunas demonstravam uma visão crítica a respeito do 

trabalho realizado, apontando, inclusive, as dificuldades e suas causas. A 

reflexão presente no depoimento dos professores também apareceu na voz 

das alunas, o que torna possível vislumbrar que um professor reflexivo ao  

interagir com seus alunos, discutindo inclusive suas dúvidas, favorece que 

seu aluno também o seja.  
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Para o professor, estar em projeto significa não transmitir conteúdos, mas 

mediar situações de aprendizagem, com possibilidade de refletir na ação e 

perceber como se desenvolve a aprendizagem dos alunos (idem), 

ajudando-os a desvelar e compreender os conteúdos implícitos nos 

projetos. Contudo, o acompanhamento a esse projeto mostrou que mudar 

essa forma de tratar a aprendizagem e o conhecimento coloca alunos e 

professores em situações inéditas, que exigem clareza de propósitos e 

persistência corajosa, para não se voltar rapidamente a patamares 

anteriores, que não colaboram com as transformações, mas que 

representam segurança porque fazem parte do conhecido, do já vivido. 

• PROJETO 2: voltava-se para o atendimento às crianças de 5.ª série da 

recuperação e reforço escolar, elaborado pela vice-diretora e por um 

professor com experiência em informática. Tinha como objetivo aumentar a 

freqüência das crianças e ser uma alternativa para melhorar as condições 

de escrita de algumas que ainda se encontravam em processo de 

alfabetização e de outras, com dificuldades em leitura e produção de texto. 

Também o trabalho com os cálculos elementares seria contemplado. 

O projeto começou com 19 crianças e terminou com 40, que não faltavam 

aos horários reservados para as atividades do Projeto, que aconteceram em 

horário complementar às aulas. Previa a digitação de frases, textos e 

notícias, jogos, consulta a enciclopédias eletrônicas, com atividades sempre 

em dupla. Além da freqüência, outro saldo positivo de destaque foi o 

avanço obtido por uma das alunas que mais longe estava da conquista da 

base alfabética.  

Esta aluna conseguiu avançar e superar suas dificuldades maiores ao longo 

do projeto, o que foi muito comemorado pelos professores envolvidos e por 

ela mesma que, segundo o depoimento da vice-diretora, “andava pela 

escola lendo com satisfação, em voz alta, os cartazes e avisos da parede, 

ainda tropeçando nas palavras”. O que no trabalho com tecnologia ajudou 

essa aluna a superar suas limitações, não foi possível apurar, de forma que 

considerações a respeito seriam desprovidas de caráter científico, mas vale 

lembrar Teberosky (1993) quando afirma que quanto mais a produção da 
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criança, dentro da escola, se aproximar do portador de texto que circula 

socialmente, mais sentido essa escrita terá para a criança. 

Além disso, a auto-estima pode ter contribuído também, já que foi outro 

resultado facilmente detectado durante a entrevista com as crianças.    

 
Bom, a minha mãe gostou muito e o meu pai também, a gente ganhou uma 

ótima coisa pra gente, porque no futuro a gente vai usar o computador, né, 

porque ultimamente pra você pegar um emprego é com computador, mas tem 

que saber matemática, então, você tá com as duas coisas pronta. Também é igual 

com português, um texto assim no computador... a gente gosta pra caramba e foi 

muito bom. (Recuperação Aluno 4). 

 A vice-diretora e o professor que se envolveram nesse projeto estavam 

satisfeitos com os resultados, mas para ela, professora alfabetizadora e 

estudiosa das teorias da psicogênese da língua escrita, ainda faltava 

descobrir a importância da tecnologia nos avanços da aprendizagem das 

crianças. Sua pretensão era acompanhar de perto as crianças em fase de 

alfabetização, em frente ao computador, em um próximo projeto. 

Para os dois educadores envolvidos, foi também importante descobrir que 

as crianças, ao contrário do que pensavam, não se assustavam com o que 

não sabiam em relação ao computador e aceitavam muito bem o trabalho 

em equipe, sem disputas em frente às máquinas. Segundo eles, também 

saltava aos olhos a mudança de comportamento da maioria, que passou a 

se sentir valorizada, e não depreciada, por estar nas aulas de recuperação 

e reforço.   

Embora este projeto não atenda aos pressupostos com os quais essa 

pesquisa comunga, merece ser comentado, pois influenciou positivamente 

a comunidade escolar para apropriação das TIC, e também porque foi 

pensado e implantado sem que os educadores tivessem segurança a 

respeito das possibilidades de sucesso da proposta. Eles não tinham 

referenciais algum a respeito. Tinham pela frente o desafio, a vontade de 

ensinar e a ousadia para a criatividade, além disso, “desapego pela 

acomodação (...), coragem de enfrentar resistências e, principalmente, não 

ter medo de errar” (Almeida e Fonseca Jr, 1999). 
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Também nesse projeto fica explícita a condição da reflexão como elemento 

que leva o professor a se formar, a partir de sua prática. Embora os 

docentes envolvidos não tenham conseguido apurar como as TIC 

colaboraram para desenvolver o potencial da maioria das crianças, a 

experiência despertou neles a curiosidade, que é a chave para a busca.            

• PROJETO 3: o terceiro projeto propunha a elaboração coletiva de um 

jornal temático,  pelo professor de português e alunos de 8.ª série, 

contando com os recursos do computador, que decidiram fazer um 

levantamento de curiosidades ligadas às Copas do Mundo já realizadas. 

Também faziam parte do jornal os classificados elaborados pelos alunos e 

as notícias da escola. 

Entrevistadora: Como começou o trabalho? 

Aluno 19: Depois da gente falar com o professor, a gente passou de sala em sala 

pra falar do jornal, nas oitava, né, explicar, né, e pedir pra todo mundo 

participar, mandar colaboração. Aí, nem todo mundo colaborou, mas a gente 

recebeu muita coisa pra montar o primeiro jornal, das classes toda. 

Entrevistadora: Como entrou o computador nessa história? 

Aluno 19: A gente montou um grupo com os mais a fim de cada classe e a gente 

separava o que tinha que falava sobre as copas e outras coisa, como as notícia da 

escola, da sala, e até do bairro. 

Aluno 19: Todo mundo queria digitar coisa. Aí o professor levava metade da 

classe pro laboratório pra aprender primeiro a mexer no computador e a outra 

metade ficava na classe procurando notícia, escrevendo. 

Entrevistadora: E depois? 

Aluno 19: Depois trocava.  

Entrevistadora: E aqueles que não tinham produzido notícia alguma? 

Aluno 19: O professor dividia em grupo e cada grupo aproveitava pra escrever 

direito a notícia que alguém já tinha escrito ou o grupo procurava uma notícia 

pra aparecer no jornal. Quem queria falar da copa, pesquisava isso, quem queria 

falar de outra coisa, podia fazer também. 
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Entrevistadora: E o que o pessoal achava desse jeito de trabalhar? 

Aluno 19: Nossa, gostava demais! 

Nesse projeto, o professor avaliou os resultados como positivos em vários 

aspectos. Um deles foi a preocupação dos alunos com o uso adequado da 

língua portuguesa na produção dos textos para o jornal. O outro, a 

interação e a colaboração para o desenvolvimento das atividades. A 

mudança de comportamento dos alunos também fez parte das diferenças 

percebidas a partir do trabalho com o projeto e as TIC.  

 

Professor 4:  Estimulou tanto (o projeto) para escrever, como o comportamento 

deles dentro da sala de aula. Mudou o comportamento de alguns alunos na sala 

normal. Mudou, mudou! Eles não iam direto para a sala de informática, mas o 

que eles foram, facilitou muito o trabalho dentro da sala de aula. 

Entrevistadora:  E você imagina o porquê dessa mudança? 

Professor 4: Sei lá, acho que deve ser uma coisa nova para eles ... e isso 

estimulou muito. Não adianta ficar só naquela aula tradicional com giz e 

lousa, naquela aula tradicional, você tem que dar uma dinâmica nessas 

aulas, levar algumas coisas novas para esses alunos. 

 

Para esse professor, o que incomodou durante o projeto foi o assédio de 

alunos de outras séries, que queriam participar e passaram a cobrar de 

seus professores a mesma oportunidade, com muita ênfase. Para ele, esse 

fato gerou uma reação negativa em alguns colegas e um certo desconforto 

na convivência diária. 

Em relação ao seu papel de educador, reiteradas vezes ele apontou a 

aprendizagem pessoal como maior recompensa. Muitas horas, disse ele, 

foram consumidas antes e depois da realização das aulas, pensando na 

forma como havia agido, como fazer melhor, o que era e o que não era 

importante. Um verdadeiro movimento reflexivo existiu, é o que se pode 

concluir a partir de seus depoimentos. 
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O professor responsável por esse projeto mostrou-se motivado para 

prosseguir no trabalho com as TIC, mas pôde ser notada uma real 

preocupação de sua parte com a agitação que causou seu projeto entre 

alunos e professores. Também foi perceptível um conflito entre o trabalho 

que propôs e o desenvolvimento do que havia planejado para ser 

executado no ano letivo.  

Por mais que os gestores e os próprios alunos o tenham estimulado, seus 

depoimentos demonstravam preocupações com os conteúdos previstos que 

não foram contemplados. Prado (2003) aborda essa questão enfatizando a 

necessidade de o professor experimentar outras estratégias pedagógicas 

que favoreçam mais a construção do conhecimento. Contudo, esse 

momento de conflito do professor precisaria ser assistido por alguém que 

lhe servisse de interlocutor, e apoiasse seu crescimento por um processo de 

formação voltado para a sua ação e questões imediatas, o que poderia 

proporcionar-lhe mais confiança, autonomia (Almeida, 2001) e menos 

receios. 

Esses projetos tiveram mais repercussão que as outras iniciativas junto à 

SAI, o que gerou ciúme em alguns alunos e professores. Situação que se 

pode considerar até positiva, pois alguns canalizaram esse sentimento para 

buscar contato mais estreito com os professores que estavam no processo, 

ou, em se tratando de alunos, reivindicar de seus professores um trabalho 

parecido. 

Há índices na pesquisa que autorizam algumas análises a respeito do 

processo de formação docente para o uso das TIC. 

As capacitações externas funcionaram quanto à preparação dos 

profissionais para o uso dos recursos tecnológicos e no embasamento 

teórico dos princípios construcionistas que regem as propostas na rede 

pública estadual. Prova disso foi a presença constante do discurso dos 

educadores quando o assunto era tecnologia de informação e comunicação 

na educação. Porém, o formato de curso, com duração média de 30 horas, 

não garantiu que todos os professores adaptassem as propostas ao seu 

planejamento e trabalho diários. Faz-se necessário um modelo de 
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atendimento ao professor que dê a ele a oportunidade e a assessoria 

necessária para ousar, pôr em prática os trabalhos com as TIC junto aos 

seus alunos. Iannone (2002) contempla essa questão e chama a atenção 

para a limitação da contribuição de profissionais externos às escolas.  

... as contribuições de um especialista ou assessor só terão 

significado se forem utilizadas como recurso auxiliar e o profissional 

aceito como agente de feedback, pesquisador de alternativas, 

organizador de trabalho. Não há como esperar a construção efetiva 

de um modelo curricular determinado por alguém descolado da vida 

da comunidade; por mais proximidade e intimidade que o assessor 

possa ter com a escola, sua presença é episódica, e circunstanciada, 

não executiva e, provavelmente, ele estará ausente nas fases 

subseqüentes à introdução de inovações (2002, p. 122). 

 

Na escola pesquisada, dos 21 professores capacitados, sete ressignificaram 

o que aprenderam a respeito da tecnologia e colocaram a serviço das 

necessidades constatadas. Isso aconteceu com os três projetos citados 

acima, mais as atividades preparadas pelo professor de matemática, que 

partiu de um problema real de seus alunos: a fragilidade na leitura e no 

entendimento de gráficos. Também foi apurado que esses professores já 

eram usuários das TIC em 2003, quando freqüentaram os cursos oferecidos 

pela SEE, mas não tinham experiência na utilização educacional dessas 

tecnologias. Diante dessa constatação, cabe perguntar o porquê dessa 

conjuntura. Será que o fato de já dominarem a máquina fez com que suas 

atenções recaíssem nas questões inéditas e desafiadoras, como é o caso do 

uso do computador para atender às necessidades pedagógicas? Se assim 

for, como explicar também o fato de, em 2004, pelo menos duas 

professoras terem desenvolvido trabalhos na SAI, sem contar com qualquer 

introdução ao uso das TIC?  

Embora a maioria dos professores tenha levado seus alunos até a sala 

ambiente de informática, em 2003, muitos demonstraram que a 

possibilidade que deram conta de enxergar, e lhes bastava a princípio, era 

que a aula costumeira com o computador já era uma inovação. Entretanto, 
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deduzo que a mudança para uma utilização mais produtiva da tecnologia já 

estava instalada, por duas razões.  

Primeiro, porque a diferença existente nos projetos desenvolvidos chamou 

a atenção de professores e alunos, mesmo que os trabalhos ainda 

necessitassem visivelmente de adequações, se questionados à luz das 

teorias que embasam o assunto, porém, estavam presentes neles a 

essência de concepção de projetos: a necessidade de resolver um problema 

ou atender a uma inquietação (Hernandez, 2002), a não transmissão pura 

e simples de conteúdos (Almeida, 200), o que resultava em processo e 

produto com autoria própria (Prado, 2003).  

Segundo, porque já era característica da escola desenvolver autoria em 

situações diversas, por conta do trabalho coletivo existente. Aliás, o que 

chamou minha atenção desde o primeiro encontro com a escola foi a 

certeza que demonstrava a comunidade escolar da possibilidade de realizar, 

mesmo o que era inédito com a sua assinatura! 

Contudo, é bom lembrar que a prática do professor é o resultado do 

conjunto de suas experiências pessoais e profissionais, mais os saberes 

epistemológicos com os quais tem contato ao longo de sua vida e trabalho. 

O amálgama para esses componentes deve ser a reflexão. Não a reflexão 

distanciada, mas aquela que acontece dentro e a respeito de sua própria 

vivência com os alunos, “conhecimento experimentado por meio da prática” 

(Imbernón, 2002), como pôde ser detectada nos depoimentos dos 

professores citados. Como precisa ser contextualizada, e nunca o educador 

é sujeito sozinho, a interação precisa ser vista por ele como outro 

componente necessário para que essa prática seja transformadora da 

realidade que o cerca. 

Segundo Tardif (2002), as vivências escolares do educador têm influência 

determinante em sua formação e atuação. Cada educador é o que é, 

resultado de suas vivências, como aluno a vida inteira, mas são realmente 

determinantes os saberes herdados de sua experiência escolar anterior. 

Mesmo depois de uma formação acadêmica, o professor tende a reproduzir, 

em grande parte, aquilo que viveu ou lhe foi significativo. 



 127 

Dessa forma, quando se pensa em um processo de formação de 

educadores, não se pode concretizá-lo com iniciativas esparsas, simuladas 

ou somente teóricas. A experimentação, a reflexão e a oportunidade de 

refazer processos devem estar presentes para tornar significativa essa 

formação, sob pena de não conseguir contribuir para uma atuação 

transformadora desse docente.  

O trabalho com projetos, como os acompanhados na escola pesquisada, 

acaba por envolver professores e alunos em ações concretas, significativas, 

que são, como diz Tardif (2002), as experiências que realmente pautam e 

modificam a prática docente. Também porque esse movimento do fazer e 

refletir, que se constata na pesquisa, é a engrenagem para as grandes 

transformações  que resultam numa formação docente com consistência. 

“Enfim, é preciso aprender a agir, refletindo sobre a prática (Prado, 2003)".  

Muito dessas transformações é possível quando o professor se permite 

surpreender diante de uma ação promovida por um aluno (Schön, 1997) e, 

para isso, a sua aula não pode estar totalmente preparada e nem tampouco 

caber a ele a “transmissão do conhecimento”. O aluno precisa ser sujeito. 

Lembrando Almeida: 

A formação contextualizada de educadores para o uso da tecnologia de informação e 

comunicação ocorre integrada com o tempo e espaço da instituição educacional e origina-se na 

e da prática do profissional. Porém, isso não significa realizar-se fisicamente na instituição 

educacional. A formação concretiza-se na imersão de formandos e formadores na realidade da 

instituição. As necessidades da formação emergem do contexto educacional no qual se busca 

desenvolver uma cultura que permita ao educador tornar-se um agente de mudança de sua 

própria atuação e de seu contexto. Trata-se da epistemologia da prática mediante um processo 

em que prática e teoria integram-se em um currículo orientado para a ação (2001 p.12). 

As mudanças nos tempos e nos espaços escolares para viabilizar um 

trabalho inovador com as tecnologias de informação e comunicação exigem 

gestores abertos a considerar possibilidades inéditas no dia-a-dia da escola, 

incluindo os problemas que, como diz a diretora da escola pesquisada, “se 

resolve um de cada vez, contando com todo mundo”. 

Diante da apresentação desses dados, é legítimo afirmar que a gestão da 

escola tem um papel fundamental no processo de apropriação das 

tecnologias de informação e comunicação. Ressalto, ainda, que não é 
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qualquer tipo de apropriação. Os itens apontados acima mostram uma 

preocupação com a emancipação dos envolvidos e uma coerência com o 

espírito democrático vigente na escola.  

Para que essa seja uma possibilidade freqüente, não só os professores 

precisam de formação, mas também todos aqueles que dirigem os 

processos pedagógicos dentro da escola. 

A incorporação das TIC vem se concretizando com maior freqüência 

nas situações em que diretores e comunidade escolar se envolvem 

nas atividades como sujeitos do trabalho em realização, uma vez que 

o sucesso dessa incorporação está diretamente relacionado com a 

mobilização de todo o pessoal escolar, cujo apoio e compromisso para 

com as mudanças envolvidas nesse processo não se limitam ao 

âmbito estritamente pedagógico da sala de aula, mas se estendem 

aos diferentes aspectos envolvidos com a gestão do espaço e do 

tempo escolar, com a esfera administrativa e pedagógica. Daí a 

importância da formação de todos os profissionais que atuam na 

escola, fortalecendo o papel da direção na gestão das TIC e na busca 

de condições para o seu uso no ensino e aprendizagem, bem como na 

administração e na gestão escolar. (Almeida e Alonso, 2003, p.116). 

 

O gestor, dentre todos os profissionais da escola ou fora dela, é quem tem 

mais condições de vislumbrar o todo da unidade escolar, detectando 

possíveis aliados, com base na competência de cada um, para estabelecer 

parceria, identificar lideranças e dividir responsabilidades e afazeres, mas, 

mais que isso, buscar soluções e mudanças com a participação coletiva. Seu 

papel principal é catalisar os desejos e as necessidades que pululam na 

escola e em seu entorno, propiciar que venham à tona e que sejam 

sistematizadas e legitimadas por todos. Sem esquecer, é óbvio, que a busca 

pelo conhecimento é o objetivo central da escola. O benefício dessa conduta 

vai além de uma questão objetiva da administração descentralizada. O 

envolvimento do maior número de pessoas no labor diário da escola não 

resulta só em colaboração diante das obrigações, mas também na 

atribuição de reconhecimento dos direitos e das iniciativas do grupo. Isso 

faz com que cada um se sinta valorizado e pertencente ao todo. 
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Por conta da importância da gestão para a apropriação das TIC pela escola 

é que essa categoria representa o terceiro ajuste de lentes no zum, 

utilizado como metáfora nesta pesquisa.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada centrava-se, a princípio, na sala ambiente de 

informática de uma escola da rede pública estadual do estado de São Paulo 

e buscava resposta à seguinte pergunta: Quais as condições favoráveis para 

a apropriação das TIC na escola? Diante dos índices encontrados na rotina 

da escola e na postura da comunidade escolar, as investigações tiveram que 

se expandir para fora da SAI e também da escola. 

Três foram as categorias encontradas, que possibilitavam realizar uma 

análise e buscar resposta à pergunta primeira dessa pesquisa. Organizadas, 

essas categorias podem ser representadas por uma lente que, por 

aproximações sucessivas, como um zum, apura o olhar, de fora para dentro 

da escola, identificando as condições existentes para a apropriação das TIC 

naquele espaço.  A primeira categoria, o sonho, tomou como referência o 

conceito trabalhado por Paulo Freire, que coloca o sonho como o princípio 

mobilizador para a conquista, a construção, a transformação da realidade. 

Esse impulso pôde ser evidenciado na postura de muitos entrevistados, o 

que explica a possibilidade que construíram de  contrariar as condições 

determinantes de uma comunidade extremamente carente. Essa categoria 

representaria o primeiro ajuste dessa “lente”, que capta um plano geral, 

aquele que sustenta as particularidades dos próximos ajustes e 

aproximações. 

O sentido da escola para a comunidade foi a próxima categoria que 

justifica o quanto houve de investimento das pessoas para implantar a SAI 

na escola e implementar seu uso. O conceito de comunidade se deu a partir 

de Buber, o que possibilitou entender a importância da escola naquela 

realidade e a organização das pessoas para garantir o acesso à educação e 

às TIC a seus filhos. Embora na metáfora da lente essa categoria fosse um 

segundo ajuste do foco, o sentido da escola para a comunidade foi 

construído a partir dos sonhos projetados e das realizações conquistadas, 

 assim como ajustar o foco dessa lente traria para perto um ponto 

específico, parte também do todo observado.  
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A terceira categoria, a gestão, já representa o estar dentro da escola, 

acompanhando todos os movimentos que passam pelos dirigentes e que 

podem facilitar ou não o acesso da comunidade escolar às TIC. É o terceiro 

ajuste do foco desta lente imaginária, que compõe a metáfora criada para 

enxergar essa realidade, que tem na gestão democrática e no trabalho 

coletivo, conforme as concepções de Alonso, um novo olhar para o sentido 

da liderança na escola. 

Um ponto essencial que se destacou na pesquisa foi como a gestão de uma 

escola é fundamental para viabilizar os sonhos da comunidade escolar e 

organizar sua concretização. Quando isso acontece, dimensões técnico-

administrativa e pedagógica não se distanciam. São causa e feito uma da 

outra, e as decisões são pautadas pelo que é o papel supremo da escola, a 

aprendizagem dos alunos. 

Outro ponto importante que se sobressaiu foi a formação docente como 

resultado de prática e reflexão constantes, que se firma com mais 

concretude nas experiências em que o professor pode ser mediador nos 

projetos pedagógicos, que partem de um questionamento dos alunos, e não 

um transmissor de conteúdos em aulas pré-estabelecidas. Até porque a 

mudança não depende só de conhecimento, mas de uma prática (Sacristán,  

1995). Professores e alunos precisam se surpreender com o processo para 

conseguir criar significados e possibilitar avanços rumo à aprendizagem de 

fato. A troca entre docentes e a partilha de saberes também é fundamental 

para que cada educador se veja como formador e formado (Nóvoa, 1997).  

O espaço para autoria na escola é outro elemento que se constatou como 

vital para alimentar o fazer democrático. A expectativas e contribuições de 

alunos, professores, funcionários, gestores e comunidade, que viabilizam 

esse fazer, criar, é amalgamado na dialogia e na interlocução (Bakhtin), no 

sentido que cada um atribui à realidade é levado em consideração pelo 

outro, reformulado e reconstruído.  

A pesquisa apontou movimentos primordiais de autoria da escola e da 

comunidade, causa e conseqüência na ação de cada sujeito, o que resultou 

em construção de conhecimentos importantes para alguns dos envolvidos, e 

em boas pistas para outros. Essa autoria de conhecimentos relacionados às 
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TIC, fruto dos trabalhos desenvolvidos, pode ser exemplificada  em, no 

mínimo, dois momentos com  dimensões diferentes. 

A primeira diz respeito à dimensão técnico-pedagógica. O desenvolvimento 

de projetos com determinado software, como foi o realizado com o 

Illuminatus – software de autoria –, pode exigir, às vezes, que alguns 

recursos técnicos sejam trabalhados antecipadamente aos conhecimentos 

pedagógicos, contrariando em parte a convicção primeira, que era nunca 

dicotomizar os dois, estimulando que cresçam juntos, no desenvolvimento 

do projeto (Valente, 2003). Embora seja temerosa a constatação aqui 

anunciada, porque pode reforçar o que não se deseja no trabalho com as 

TIC - ênfase em comandos e recursos –, a experiência realizada mostrou 

que um software com características semelhantes ao utilizado neste projeto 

requer uma preparação técnica, sem a qual fica difícil para o professor e 

alunos criarem novas aberturas para o pedagógico. Determinadas 

descobertas do potencial do software no meio do projeto desconcentram o 

grupo da proposta inicial – resolução de um problema –, fazendo com que o 

desafio maior seja descobrir quais outros recursos sedutores tem o 

software. 

A segunda, original para a escola, mas reconhecida por quem lida com as 

TIC na educação, são as mudanças nas relações interpessoais a partir de 

um trabalho por projeto com uso do computador. Na escola pesquisada 

essas relações melhoraram tanto no aspecto disciplinar, inclusive na sala de 

aula regular, como na interação entre professores e alunos. Estes, 

apontaram uma aproximação maior do professor, que “não ficava só 

passando matéria”.  

Apurou-se também na pesquisa as carências pelas quais pode passar uma 

escola que mantém em pleno funcionamento a sua SAI. É o caso do 

suprimento dessas salas de forma minimamente satisfatória para que a 

escola não tenha que optar por uma de suas iniciativas pedagógicas, em 

detrimento de outras, como foi o caso encontrado na pesquisa. Também 

não depende da escola uma política consistente de formação docente que 

não seja uma sucessão de ofertas de cursos. Estes, por melhor que sejam, 

que contribuam para aumentar o repertório de vivência do professor com as 
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TIC, na maioria das vezes não acompanham o professor nas transformações 

de suas práticas. Mais do que isso, normalmente o que se percebe é a falta 

de sucesso ser impingida aos educadores ou absorvida por eles, o que 

enfraquece uma categoria profissional que não poderá colaborar para 

emancipar aluno algum, já que não usufrui de tal condição. 

Lembrando Michel Apple, o educador precisa ter resposta para a pergunta: 

A escola servira a quem? Por extensão, a tecnologia na escola servirá a 

quem? Responder a essa pergunta talvez seja o primeiro movimento, antes 

de a escola buscar apropriar-se do computador nas ações pedagógicas. Essa 

mesma pergunta deveria se fazer um sistema público de ensino que precisa 

definir, diante da resposta que se der, como manter o parque tecnológico 

que possui nas escolas e como formar seus educadores, professores e 

gestores, para liderar esse processo na escola.  

Enfim, Quando se pensa em tecnologia e as possibilidades que pode 

significar em educação, antes de se arvorar pelos recursos todos, nos 

avanços, na sofisticação dos programas, na beleza, na rapidez, na 

quantidade de informações é necessário pensar em como cada um vai 

ressignificar essa tecnologia e como se vê diante dela. Se o olhar for de 

extremado respeito, receio e subserviência, esse ser humano não se 

emancipou; muito pelo contrário, será determinado pelo que representa 

esse avanço em seu imaginário – a superação do homem pela tecnologia. 

Estar confiante no potencial humano para a realização dos sonhos que 

beneficiem a todos é vislumbrar a colaboração da tecnologia é se emancipar 

com ela, é tocar o avanço tecnológico com um dedo humanizador. O 

homem se eleva e a técnica assume seu verdadeiro lugar, que é estar a 

serviço do homem. 

Um bem como a tecnologia, cheia de status, pode-se dizer que é apropriada 

através de um fazer individual e coletivo, voltado para a necessidade e 

criatividade daqueles que a buscam. Só assim é possível ter esperança de 

que a superação de desigualdades e exclusão pode ocorrer com a ajuda do 

conhecimento. E este, o conhecimento,  “é uma das mais poderosas colas 

para a fraternidade humana. Isso é devido a ser a comunicação a sua 
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essência. E a comunicação aumenta o senso de comunidade” (Ayala II, 

1998).  

Ao final dessa pesquisa, entendo melhor o que chamava de resistência do 

professor, desde o início de minha atuação como formadora. Essa 

resistência não é causa, mas uma conseqüência das condições encontradas 

pelo educador para desenvolver seu trabalho na escola, na dimensão do 

reconhecimento de seu valor profissional, na necessidade de sua formação 

constante e nas condições da escola, expressas nas políticas públicas que se 

voltam para ela.  

Olhando para o futuro, acredito que a tecnologia pode ser uma forte aliada 

na superação de vários dos obstáculos existentes nas escolas, 

principalmente aqueles relacionados à fluidez da comunicação e da 

informação que, quando circula, pode contribuir para aglutinar as pessoas e 

possibilitar a formação de uma equipe escolar. Também podem ser 

beneficiados os processos de formação docente, porque a interlocução entre 

educadores fica possibilitada, mesmo entre escolas distantes ou com 

especialistas que possam assessorar a escola a encontrar a solução para 

seus problemas. Tudo isso pode viabilizar a discussão, novas vivências e a 

reflexão sobre as situações encontradas que precisam de uma mediação 

construtiva.  

 

Contudo, neste ponto do raciocínio, pergunto-me como esses processos 

podem ser estruturados e viabilizados, de forma a favorecer essa 

construção de sentidos individuais e coletivos em realidades tão diferentes? 

Quais as abordagens mais promissoras para que o professor desenvolva o 

senso de pertencimento a um grupo virtual, quando no ambiente concreto 

da escola, para muitos, isso ainda não é uma realidade?  

Esses são questionamentos que me movem rumo a uma contínua busca, 

mas meu ponto de partida é acreditar que seja qual for a modalidade, tanto 

a mediação, os projetos e o processo de apropriação das TIC só terão um 

real valor se contribuírem para valorização do humano, do ético e do 

artístico, desnudando os falsos poderes do homem, “agora sujeito e objeto 

de suas próprias técnicas” (Dupas, 2000).  
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UEREMOS SABER  

 

Queremos saber, 
O que vão fazer 
Com as novas invenções 
Queremos notícia mais séria 
Sobre a descoberta da antimatéria 
e suas implicações 
Na emancipação do homem 
Das grandes populações 
Homens pobres das cidades 
Das estepes dos sertões 
Queremos saber, 
Quando vamos ter 
Raio laser mais barato 
Queremos, de fato, um relato 
Retrato mais sério do mistério da luz 
Luz do disco voador 
Pra iluminação do homem 
Tão carente, sofredor 
Tão perdido na distância 
Da morada do senhor 
Queremos saber, 
Queremos viver 
Confiantes no futuro 
Por isso se faz necessário prever 
Qual  o itinerário da ilusão 
A ilusão do poder 
Pois se foi permitido ao homem 
Tantas coisas conhecer 
É melhor que todos saibam 
O que pode acontecer 
Queremos saber, queremos saber 
Queremos saber, todos queremos saber 

 

Gilberto Gil 

Q 

Bio_3M Imation 
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ANEXO 1 
 
 

UNIDADE ESCOLAR – Caracterização 

 
Bairro:    _____________________________ 
 
Data da fundação:  _____________________________ 
 
DESCRIÇÃO FÍSICA 
 
N° metros quadrados ocupados:   ___________ 
 
N° metros quadrados área construída:   ___________ 
 
Tipo de construção: _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
N° de salas de aula:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sala de  professores:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Laboratórios:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Biblioteca:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sala para direção:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sala para vice-direção:_______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sala para coordenação: ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Secretaria:   _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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Recepção:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Salas de apoio: _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Pátio(s):  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Quadra(s):  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Cantina:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Cozinha:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Zeladoria:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Caseiro:   _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Estacionamento: _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Outras áreas:  _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Muro:    _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Outros dados e observações: __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

ANEXO 2 
 
 

UNIDADE ESCOLAR – Quadro docente, discente, funcionários e 

colaboradores 

 
 

 manhã tarde noite 
   
   

   

Cursos 

   
 
 
 

 manhã tarde noite 
Direção    
Vice    
Coordenação    
Professores    
Alunos    
Funcionários    
Segurança Oficial    
Colaboradores    
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ANEXO 3 
 

UNIDADE ESCOLAR – Histórico sob a ótica da diretora e equipe 

escolar 

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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UNIDADE ESCOLAR – Histórico sob de representantes da 

comunidade 

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
 
 

UNIDADE ESCOLAR – configuração, organização e atuação (ótica 

da diretora, vice e coordenador) 

 
APM – descrição, atuação e perfil 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Conselho de escola – descrição, atuação e perfil 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
É possível salientar uma vocação da escola em especial? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
Já é conhecida a atuação da comunidade nessa escola. Como se deu essa aproximação e 
qual o papel que ela desenvolveu até agora? Quais demandas são freqüentes? A 
convivência entre escola e comunidade pode ser caracterizada de que forma? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
A escola é utilizada pela comunidade ou instituições para atividades de interesse 
público? 
Quais? Em que período? De que forma? Quem acompanha essa utilização? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 
Descrição do projeto político-pedagógico 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Projetos significativos e origem. Já houve ou há alguma forma de parceria? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



 151 

 
Existem pessoas que se destacam mais na escola pelo desenvolvimento e 
acompanhamento de propostas pedagógicas? Quem são? Como atuam? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
A equipe escolar participa ou participou de capacitações junto na Diretoria de Ensino – 
Oficina Pedagógica? Com que freqüência? Que tipo de trabalho foram ou são 
desenvolvidos?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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ASPECTOS POLÍTICOS 

 
Há engajamento da equipe escolar em movimentos de classe das categorias 

– filiação partidária, participação em eleição, acompanhamento de notícias, 

participação em movimentos, divulgação de campanhas? Percebe-se uma 

consciência de classe nos profissionais da escola? Que tipo de participações 

podem ser pontuadas desses profissionais junto a instituições de classe? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
A equipe escolar e/ou comunidade costumam se engajar  em campanhas públicas para 
defesa de idéias e reivindicações ou defesa de direitos? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS – MATERIAIS 

 

AREA ADMINSTRATIVA 

N° computadores:    ___________________ 

Periféricos:     ___________________ 

Conexão Internet com linha exclusiva: ___________________ 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

N° computadores:    ___________________ 

N° impressoras:    ___________________ 

N° scanner:     ___________________ 

N° Web Can:     ___________________ 

TV:      ___________________ 

Projetor multimídia:    ___________________ 

PC/TV:     ___________________ 

Conexão Internet:    ___________________ 

Linha exclusiva:    ___________________ 

Softwares:      

Títulos: _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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Outros equipamentos: 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

 

Já foi necessária alguma manutenção em equipamentos da SAI? Como foi feita? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Os recursos enviados pela Secretaria de Educação são suficientes para manter a SAI? Se  

não, como esse processo ocorre na escola? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Houve alguma perda na SAI por roubo ou quebra de equipamentos e materiais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS – RECURSOS HUMANOS  

 
Quantidade de pessoas preparadas para uso da informática 
 

 quantidade % relação ao total 
Direção   
Professores   
Alunos   
Colaboradores   
 

Formação docente para uso da informática na educação 

 

 Número Duração 

Módulo Básico – Informática na Educação   

Oficinas Ensino Fundamental   

Oficinas Ensino Médio   

Internet na Educação   

Illuminatus   

Web Quest   
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ANEXO 5  -  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM VICE-DIRETORA 
 

• Idade 

• Estado civil 

• Formação 

• Tempo de serviço em educação 

• Concursada? 

• Pertence à comunidade? 

• Tem outra atividade remunerada? 

• É sindicalizada ou participante de alguma entidade de classe? 

• Estuda atualmente? 

• Faça uma retrospectiva de sua trajetória na educação. 

• Conhecimento em informática educacional? Por quais capacitações já passou? 

• Usa informática? Em que lugar? Com que freqüência? 

• Descreva um pouco a sua chegada a essa escola.  

• Quais os pontos positivos e negativos que encontrou na escola? 

• Como enfrentou as dificuldades? 

• Como você descreveria o perfil dessa escola? 

• O que é ser vice nessa escola? Qual é o seu principal papel? 

• Descreva a sua história com a informática pedagógica nessa escola. 

• Quais os principais obstáculos enfrentados em relação ao usa das TIC na escola 

e como foram trabalhados? 

• A informática pedagógica é importante para essa escola? Por quê? 

• O que tem de positivo e negativo na forma como a SAI é constituída e utilizada 

na escola? 

• O uso do SAI acarreta alguma mudança no ritmo ou na rotina da escola? 

• Qual é o seu papel, a seu ver, em relação ao trabalho com tecnologia na escola? 
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• O que você aprendeu até agora e que foi possível pôr em prática por causa da 

tecnologia? 

• A informática pedagógica contribui para o processo de ensino e aprendizagem? 

• A SAI atendeu a muitos alunos e professores? 

• Como se comportaram os alunos que não passaram pela SAI? E os professores? 

• Como a comunidade se posiciona a respeito da tecnologia? Colabora também de 

alguma forma? O que representa a SAI para ela? 

• O uso da SAI e os resultados passaram por uma avaliação por parte da escola? 

• Quais suas expectativas como educadora?  

• Você está realizada com a opção profissional que fez? Comente. 

• Quais outras observações você gostaria de fazer? 
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ANEXO 6  -  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM VICE-DIRETORA 
 
 

• Idade 

• Estado civil 

• Formação 

• Tempo de serviço em educação 

• Concursada? 

• Pertence à comunidade? 

• Tem outra atividade remunerada? 

• É sindicalizada ou participante de alguma entidade de classe? 

• Estuda atualmente? 

• Faça uma retrospectiva de sua trajetória na educação. 

• Conhecimento em informática educacional? Por quais capacitações já passou? 

• Usa informática? Em que lugar? Com que freqüência? 

• Descreva um pouco a sua chegada a essa escola.  

• Quais os pontos positivos e negativos que encontrou na escola? 

• Como enfrentou as dificuldades? 

• Como você descreveria o perfil dessa escola? 

• O que é ser diretora nessa escola? Qual é o seu principal papel? 

• Descreva a sua história com a informática pedagógica nessa escola. 

• Quais os principais obstáculos enfrentados em relação ao usa das TIC na escola 

e como foram trabalhados? 

• A informática pedagógica é importante para essa escola? Por quê? 

• O que tem de positivo e negativo na forma como a SAI é constituída e utilizada 

na escola? 

• O uso do SAI acarreta alguma mudança no ritmo ou na rotina da escola? 

• Qual é o seu papel, a seu ver, em relação ao trabalho com tecnologia na escola? 
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• O que você aprendeu até agora e que foi possível pôr em prática por causa da 

tecnologia? 

• A informática pedagógica contribui para o processo de ensino e aprendizagem? 

• A SAI atendeu a muitos alunos e professores? 

• Como se comportaram os alunos que não passaram pela SAI? E os professores? 

• Como a comunidade se posiciona a respeito da tecnologia? Colabora também de 

alguma forma? O que representa a SAI para ela? 

• O uso da SAI e os resultados passaram por uma avaliação por parte da escola? 

• Quais suas expectativas como educadora?  

• Você está realizada com a opção profissional que fez? Comente. 

• Quais outras observações você gostaria de fazer em relação a seu trabalho como 

diretora? 
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ANEXO 7 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM COORDENADOR 
 

• Idade 

• Estado civil 

• Formação 

• Tempo de serviço em educação 

• Concursado? 

• Pertence à comunidade? 

• Tem outra atividade remunerada? 

• É sindicalizado ou participante de alguma entidade de classe? 

• Estuda atualmente? 

• Faça uma retrospectiva de sua trajetória na educação. 

• Como foi sua chegada a essa escola? 

• Quais ações você propôs, a partir de sua chegada? 

• Quais os pontos positivos e negativos característicos dessa escola e que estavam 

diretamente ligados a seu trabalho? 

• Como foi a chegada dos micros à escola? De quem partiu a idéia?Que 

movimentos foram necessários para concretizar a SAI? 

• Quem demonstrou interesse para que a informática pedagógica chegasse à 

escola? 

• Que dificuldades a escola enfrentou com a SAI e como encaminhou a solução? 

• A seu ver, o que significa o trabalho com informática pedagógica para: 

o A comunidade 

o O Aluno 

o Os professores 

o A direção 

o A coordenação 

• Quais as maiores dificuldades que um coordenador normalmente enfrenta? 

• Você sentiu algum tipo de modificação na escola, nos educadores, alunos e 

comunidade a partir do trabalho com os micros? 
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• Você, na função de coordenador, aprendeu alguma coisa nesse processo de 

trabalho com tecnologia? 

• Você acha que a informática pode estabelecer alguma nova relação com o 

conhecimento? Muda o quê? De que forma? 

• Alguma coisa mudou no projeto político-pedagógico, a partir da chegada do 

computador? 

• Houve algum tipo de mudança nas relações interpessoais, a partir da chegada 

dos micros? 

• Qual o nível de interesse dos professores pelo uso do computador? 

• Qual é o papel do coordenador frente ao trabalho com tecnologia na escola? 

Como você exerce esse papel? 

• O uso da SAI pela escola representou para o coordenador algum novo tipo de 

atuação, que antes não se colocava? 

• Que balanço você faz das atividades pedagógicas desde a chegada dos 

computadores? 

• A comunidade tem contato direto com seu trabalho? De que forma? 

• Você está satisfeito com a opção profissional que fez?  

• Quais as suas expectativas profissionais para os próximos anos? 

• O que mais você gostaria de dizer a respeito do seu trabalho? 
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ANEXO 8 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES QUE UTILIZARAM A SAI 

• Idade 

• Estado civil 

• Formação 

• Tempo de serviço em educação 

• Concursado? 

• Pertence à comunidade 

• Sindicalizado ou ligado a alguma entidade de classe? 

• Estuda atualmente? 

• Seus conhecimentos em informática e em informática educacional antecedem seu 

trabalho nessa escola? 

• Já fez alguma capacitação em informática educacional? Quais? Com qual 

instituição? 

• Utiliza informática freqüentemente? Em que lugar? 

• Há quanto tempo está nessa escola? Quantas aulas tem? 

• Descreva seu percurso até chegar a essa escola e nela também. 

• Como começou a trabalhar com informática pedagógica nessa escola e por quê? 

• O que motivou você a desenvolver trabalho na SAI? 

• Quais as principais dificuldades que você encontrou no trabalho nesta escola? E as 

facilidades? 

• Há algo que diferencia essa escola de outras que você conhece? 

• Como você define a sua prática docente?  

• Conseguiu facilmente aliar-se a outros professores para desenvolver trabalhos em 

comum? 

• Como você definiria o corpo docente dessa escola nos quesitos participação e 

compromisso? Há exemplos que possam ser citados? 

• Como descreveria o alunado? E a comunidade? 

• Faz parte da prática dos educadores dessa escola avaliar os processos desenvolvidos 

em aulas ou projetos? 

• Como você descreveria a disciplina dos alunos? 
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• A escola conta com um projeto pedagógico? Como aconteceu sua elaboração? Ele é 

retomado no decorrer do ano? 

• O computador para o uso pedagógico é importante? Por quê? 

• Como você avalia o processo vivido durante o desenvolvimento dos trabalho na 

SAI?  

• O que difere um trabalho com e sem tecnologia, em sua opinião? 

• O computador propiciou mudanças nas relações interpessoais? Como? 

• É fundamental para alguém o uso do computador na educação? Para quem? Por 

quê? 

• Qual seria a melhor forma de capacitar os professores para o uso das TIC? 

• É possível a própria escola desenvolver seus projetos ou a assessoria e iniciativa 

externas são fundamentais? 

• O computador pode promover aprendizagem? Colabora para o ensino? 

• Quantos alunos por computador seria o ideal? 

• Como reagiram professores e alunos que não passaram pela SAI? 

• Utilizar a SAI mudou o ritmo das suas aulas? Alguma adaptação foi necessária? 

• Como você avalia o resultado do projeto que desenvolveu? Aprendeu algo que 

provocaria mudança em um próximo? 

• O projeto desenvolvido avançou em algum aspecto por causa do uso do 

computador? 

• Qual a melhor forma dos gestores colaborarem com seu trabalho quando você 

desenvolve trabalhos na SAI? 

• O que e quem você considera fundamental para que a escola realmente utilize a 

informática educacional? 

• O que foi importante nesse escola para que a tecnologia tivesse uma boa aceitação? 

• Que novas demandas ocorreram para a escola, a partir do uso da SAI? 

• A SAI foi levada em conta no planejamento do ano letivo? 

• Qual o grande desafio do professor ao utilizar a SAI? 

• Qual foi o papel do ATP do Núcleo Regional de Tecnologia Educacional durante 

seu trabalho na SAI? 

• Que tipo de assessoria do NRTE seria a mais indicada? 

• Observa-se mudança nos alunos quando utilizam a SAI? Quais? 

• Você está satisfeito com a opção profissional que fez?  
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• Quais as suas expectativas profissionais para os próximos anos? 

• O que mais você gostaria de dizer a respeito do seu trabalho? 
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ANEXO 9 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS QUE UTILIZARAM A SAI 
 

• Idade: 

• Série: 

• Trabalha? Em quê? 

• Atividades fora do horário de aula. 

• Conhece informática? Que cursos já fez? 

• Tem computador em casa? 

• Acessa computador em algum outro local? Qual? 

• Quantas vezes acessa, em média, computador e Internet por semana? 

• Qual a opinião de seus pais ou responsáveis sobre o uso do computador na 

escola? 

• É importante utilizar o computador na escola? Por quê? 

• Quais as coisas mais interessantes que pode fazer com o computador nas aulas? 

• Existe alguma diferença no trabalho em sala de aula e no laboratório de 

informática? Se existe, quais são? 

• Quantas vezes vocês utilizaram a SAI durante os projetos ou aulas 

desenvolvidas?  

• Como reagiram os alunos que não  passaram pela SAI? 

• Qual sua sugestão para que todos tivessem acesso ao computador? 

• Você acha que a direção, coordenação e professores fizeram todo o possível para 

estimular o uso da SAI? Algo não foi feito? Qual sua sugestão? 

• O professor que não tem conhecimento em informática pode levar os alunos para 

a SAI? Como fazer? 

• O que foi mais interessante no trabalho desenvolvido na SAI? O que não foi 

bom? 

• O que você não sabia antes e aprendeu quando desenvolveu trabalhos na SAI?  

• Qual a sua opinião a respeito de mais de um aluno usar o computador ao mesmo 

tempo? 

• O que você acha dessa escola, comparando-a com outras da região? 
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ANEXO 10 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COMUNIDADE 
 
 

• Há quanto tempo você mora no bairro? 

• Seu prédio é do mutirão? 

• Você pertence a alguma associação de bairro? 

• Você acompanhou a construção do conjunto habitacional? 

• Poderia contar um pouco de sua vida desde que chegou a esse bairro? 

• Você conhece bem as necessidades do bairro?  

• Participa de algum movimento para melhorar as condições do bairro? 

• Tem algum filho na escola pesquisada? Quantos? 

• Já desenvolveu alguma atividade em prol dessa escola? Quais? 

• Conhece aproximadamente quantas pessoas que já colaboraram com a escola? 

• Há  diferenças, para você, entre essa escola e as demais existentes no bairro? 

Quais? Por que você acha que elas existem? 

• Quais pessoas dessa escola você conhece? 

• Você tem algum conhecimento em informática? 

• Você acha importante ter uma sala de informática nessa escola? Por quê? 

• Para você, qual é o papel principal da escola? E da sala de informática que tem 

na escola? 

• Outros comentários 
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ANEXO 11 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ATP COM NRTE 
 
 
 

• Idade 

• Estado civil 

• Formação 

• Tempo de serviço em educação 

• Concursada? 

• Exerce outra atividade remunerada? Qual? 

• É sindicalizada ou pertence a alguma entidade da classe? 

• Descreva seu trajeto na educação até a chegada ao NRTE? 

• Qual a principal dificuldade que o ATP enfrenta para desempenhar a sua função? 

• Descreva aspectos importantes, a seu ver, a respeito da formação que o NRTE realiza 

com os professores. 

• Comente o seu processo de formação para desempenhar suas funções. 

• Como você vê a participação dos professores da escola pesquisa nas ações do NRTE? 

• Como você avalia o trabalho realizado pela escola na SAI? 

• Compare essa escola a outras que você conhece e com as outras que desenvolvem o 

mesmo projeto. 

• Quais os principais problemas encontrados pela escola pesquisada no desenvolvimento 

do projeto na SAI? 

• Outros comentários 
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ANEXO 12 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM SUPERVISOR DE ENSINO DA 
ESCOLA 

 
 

• Há quanto tempo é supervisor da escola pesquisada? 

• Como descreveria essa escola? Compare-a com outras que conhece na mesma região. 

• Você tem familiaridade com as TIC? De que forma utiliza o computador? 

• Considera importante a instalação e utilização da SAI na escola pesquisada? Por quê? 

• Qual o papel do supervisor  de ensino no processo de apropriação das TIC pelas 

escolas? 
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ANEXO 13 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO DA FDE 
 
 
 

• Como foi o processo de adesão da escola pesquisada ao projeto de Informática 

Pedagógica? 

• Quais as dificuldades que a escola teve? Como foram resolvidas? 

• O que mais chamou a atenção no processo realizado pela escola pesquisada para 

adquirir sua SAI? 

• Comentários gerais. 
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ANEXO 14 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIOS 
 
 

• Idade 

• Estado civil 

• Mora do bairro? 

• Qual a função? 

• Que tipo de contrato tem? 

• Qual o tempo de serviço na escola? 

• Você tem conhecimentos em informática? 

• Você utiliza o computador em suas tarefas diárias, na escola ou fora dela? 

• O que você acha do uso do computador durante as aulas? 

• Você já percebeu algum tipo de alteração na escola desde a instalação da SAI? 

• Você é estimulado de alguma forma a utilizar o computador aqui na escola? 

• Para quem e por que você acha que é importante conhecer informática? 
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ANEXO 15 
 

Levantamento de capacitações realizadas pelos educadores da escola pesquisada 
              

NOME Um X Em 
Questão 

Desvendadando a 
Natureza: Tudo o 
que você queria 
sader e não teve 
coragem de 
perguntar 

Básicos de 
Informática 

10 a 
31/08/2002 

Básicos de 
Informática 

10 a 
31/08/2002 

Básicos de 
Informática 

10 a 
31/08/2002 Illuminatus 

More 
Than 
Words 

Somos um 
Universo 
Dentro de 

Nós 
Mesmos 

Internet na 
Educação 

Intel - 
Educação 
para o 
Futuro Explorador SimCity 

Softwares 
Básicos 

Professor     30     20     32 40       

Coordenador     30     20     32         

Professor         30                 

Professor     30           32         

Professor               30           

Professor 32 30       20   30           

Professor       30         32         

Professor     30     20               

Professor         30                 

Professor               30           

Professor     30           32         

Professor                       30   

Professor     30           32         

Professor 32         20   30     30   30 

Professor               30           

Vice-Diretora     30 30         32         

Professor               30           

Professor     30   30                 

Professor             30             

Professor           20               
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