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RESUMO 

 
BRAGA, Marilda Massucatto. Uso de ambiente de apoio à aprendizagem na Educação 
Básica: ganhos e dificuldades, 2011. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Educação e Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 
 
 

A presente investigação está vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação e 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), mais especificamente 

à linha de pesquisa �ovas Tecnologias em Educação. Nesse estudo, investigou-se os ganhos e 

dificuldades na utilização do ambiente de apoio à aprendizagem para a formação em serviço 

dos professores da Educação Básica em escolas públicas. Um maior conhecimento sobre a 

implantação e aplicação deste domínio contribuirá para que outras experiências possam surgir 

associadas ao uso de tecnologia em ambiente virtual, renovando o universo das formas de 

aprender e ensinar na Educação Básica. Os pressupostos teóricos que embasaram as análises e 

demais ações deste estudo pautaram-se em temáticas voltadas para a formação de professores, 

educação online e currículo. A metodologia  adotada para o desenvolvimento desta 

investigação baseia-se na pesquisa qualitativa, em uma modalidade da pesquisa-ação, 

denominada pesquisa-ação-formação, uma vez que o pesquisador também assume o papel de 

formador no trabalho. Uma escola municipal, em São Sebastião/SP, e uma escola municipal 

em São Paulo, Capital, são os principais referentes do estudo que se apresenta. Os resultados 

obtidos propiciaram uma efetiva contribuição na formação em serviço de docentes das 

referidas escolas, para o trabalho pedagógico em ambiente de apoio à aprendizagem. As 

dificuldade convergiram para a insuficiente adequação da escola na cultura digital presente na 

atualidade.   

 

Palavras-chave: educação online, tecnologias educativas, currículo, ambiente de apoio à  

aprendizagem 
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ABSTRACT 

 
 
 
This research is linked to the program of Pós Graduação em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), specifically the research line �ew 

Technologies in Education. In this study, we investigate the gains and difficulties in using the 

environment to support learning for in-service training of teachers of basic education in public 

schools. Greater knowledge about the implementation and enforcement of this domain, it will 

help other experiences may arise associated with the use of technology in virtual environment, 

renewing the universe of forms of learning and teaching in basic education. The theoretical 

assumptions that have underpinned the analysis and other acts of this study was based on 

issues facing teacher education, online education and curriculum. The methodology adopted 

for the development of this research is based on qualitative research in a mode of action 

research, called action research, training, since the researcher also assumes the role of trainer 

at work. A public school in Sao Sebastião, SP, and a municipal school in São Paulo, Brazil, 

are the main referents of the study that presents itself. The results allowed for an effective 

contribution to the in-service training of teachers of these schools to the educational work in 

an environment of learning support. The difficulty converging to the insufficient presence of 

the school in this digital culture today. 

 

Keywords: online education, educational technology, curriculum, supportive environmente 

for learning. 
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Figura 1: Rind ( ESCHER, 1955) 
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I�TRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

O baixo aproveitamento e a indisciplina são impasses fundamentais vividos no 

cotidiano escolar brasileiro e constituem parte das preocupações dos profissionais da 

educação. Um dos fatores que geram esse panorama é o desinteresse dos alunos pela forma 

como o currículo é desenvolvido nas escolas. Professores e estudantes têm potencial para 

criar, inovar, dar um caráter dinâmico às práticas pedagógicas e romper com a falta de 

motivação, basta que tenham oportunidade para fazê-lo. Na tentativa de favorecer a criação de 

outros ambientes promotores de aprendizagens mais dinâmicas, me propus a pesquisar 

referências em sites, livros, artigos, projetos produzidos com as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC), por ser esse um universo que interessa aos alunos e no 

qual os professores estão socialmente imersos. 

No mundo digital, a sala de aula restrita a quatro paredes e o cuspe e giz, velha 

tecnologia, não encantam mais. Esta constatação me levou a pensar que as TDIC poderiam 

possibilitar a criação de uma metodologia mais dinâmica e capaz de despertar o protagonismo 

do aluno, favorecer sua expressão e a dos professores, se fosse utilizada sob a ótica 

construcionista. Nesse raciocínio, o uso das TDIC traria contribuições em favor da melhoria 

do aproveitamento curricular e da disciplina no processo educativo, apesar de considerar que 

os dois problemas apontados (baixo rendimento e indisciplina) dependem muito do contexto 

maior que envolve a educação propiciado pela família, sociedade e escola. Essa iniciativa 

pedagógica caminharia acompanhada pela própria vivência dos alunos e professores, fora da 

escola, no mundo digital, e poderia introduzir mudanças pedagógicas significativas no âmago 

do processo educativo. 

A realidade, com seus múltiplos atores e ideologias, produz contradições, insere novas 

perspectivas, interferências que merecem atenção e que alteram muitas vezes os rumos da 

pesquisa. É preciso articular o interesse pessoal sem tirar os pés do chão, e preparar um 

projeto que beneficie as pessoas. É preciso conhecer a realidade e a partir dela planejar, 

construir conhecimentos, buscar caminhos capazes de tirar o projeto do papel. 
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O interesse pela pesquisa: a realidade e o desejo de mudança 

 

Em 2008, quando procurava uma saída para esta situação, pensei inicialmente em 

elaborar um projeto voltado ao desenvolvimento de metodologias para a inserção das TDIC 

na escola e procurei a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para me inscrever no 

Programa de Pós-Graduação Educação/Currículo, visando a linha de pesquisa Novas 

Tecnologias na Educação e Formação de Professores.  

Considerando a amplitude da temática escolhida e sabendo que a formação de 

professores não pode caminhar desvinculada das necessidades do mundo social, busquei 

escrever um projeto visando a formação pedagógica do professor nas TDIC. 

Também a falta de diálogo entre as escolas públicas é fato preocupante e o 

inconformismo me conduziu a pensar num projeto, cuja inspiração veio da participação no 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias1. A ideia de agrupar as escolas num ambiente 

colaborativo, repleto de oportunidades de troca de experiências e até do desenvolvimento de 

projetos coletivos que beneficiassem as comunidades no entorno de escolas dispostas a 

aprender juntas motivou-me a perseguir esse ideal.  

Assim sendo, projetos, idéias e sonhos ganharam força e me impulsionaram a buscar 

uma nova formação acadêmica em Educação: Currículo, Linha de Pesquisa: Novas 

Tecnologias em Educação, já que possuía uma trajetória anterior que facilitaria a caminhada 

nessa trilha. 

Graduada em matemática, pedagogia, com pós-graduação em gestão escolar, atuei 

como professora nas redes municipal, estadual e particular de ensino, também  fui diretora do 

departamento pedagógico na Secretaria Municipal da Educação de São Sebastião por seis 

anos consecutivos. Atualmente, sou gestora de escola estadual.  

Participei de cursos de pós-graduação, realizei pesquisa e escrevi dissertação sobre A 

dinamização metodológica para a inserção do planejamento participativo no contexto 

escolar, apresentando metodologia baseada na utilização das novas tecnologias da informação 

e comunicação voltada à formação de professores com foco na elaboração e execução do 

planejamento participativo no contexto escolar.  

Vivenciando experiências em Educação online, cursos de extensão e no Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologias da Informação na Educação e na Pesquisa Acadêmica, do 

                                                 
1 O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias resulta de uma parceria entre Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e a Microsoft 
Brasil. Mais referências em http://www.gestores.pucsp.br . 
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qual participei, tive a oportunidade de conhecer as vantagens proporcionadas pelos softwares 

destinados à pesquisa acadêmica e pela plataforma de educação a distância.  

O funcionamento e design de plataformas de suporte à criação de ambiente de apoio à 

aprendizagem me intrigaram, tornando-se para mim um desafio conquistar o domínio técnico 

e pedagógico desse ambiente.    

Saber como funciona uma plataforma tecnológica de suporte à educação a distância e 

de como se dá a constituição de um ambiente virtual foram indagações que delinearam o 

início do meu estudo sobre esse assunto. Entretanto, o desafio maior era o de saber se estaria 

ao meu alcance, como professora da Educação Básica, a criação e a utilização de um ambiente 

de apoio à aprendizagem na Internet. Envolvi-me nesse estudo e a plataforma que parecia 

intransponível foi um caminho de fácil acesso e interpretação, no qual foi possível a criação 

de um ambiente virtual que intitulei de Comunidade de Escolas Aprendentes.    

A temática a que me propunha inicialmente pesquisar, metodologia e TIC, foi sendo 

reformulada no amadurecimento das ideias e na construção de novos conhecimentos que o 

curso de mestrado e a disciplina Novas Tecnologias da Informação na Educação e Formação 

de Professores me proporcionaram. No transcorrer desse processo, através da compreensão de 

temáticas atuais e importantes, pude identificar as mudanças no modo de ser, pensar e 

desenvolver a prática pedagógica e a formação do educador em espaços presenciais e virtuais. 

Os estudos permitiram que o trabalho de pesquisa, inicialmente proposto, pudesse ser 

ampliado. Da simples pretensão de se buscar metodologias para a aplicação das TIC na 

escola, como um apêndice do currículo, me deparei agora com a perspectiva de desenvolver o 

projeto de pesquisa que se propõe a identificar e compreender os ganhos e as dificuldades 

encontradas no processo de formação do professor da Educação Básica em ambiente de apoio 

à aprendizagem.  

 No tópico a seguir, defino o tema no contexto da pesquisa. 

 

O tema se configura no contexto da pesquisa 

 

Constituíram-se fatores determinantes para a escolha do tema deste trabalho dois 

aspectos principais: o primeiro motivo foi o aprendizado que construí sobre a funcionalidade 

técnica e as potencialidades pedagógicas que podem ser exploradas no ambiente virtual em 

favor da construção de conhecimentos. O outro é a relevância desse aprendizado no sentido de 

o professor da Educação Básica ter acesso, compreender o funcionamento e criar dispositivos 
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pedagógicos em ambiente virtual, estar se preparando para novos cursos de formação na 

modalidade a distância, através da Internet. 

É relevante frisar que a experiência por mim vivenciada no processo de aprendizagem 

sobre o ambiente de apoio à aprendizagem me proporcionou compreender que a ambientação 

de professores no contexto virtual vai muito além do uso da técnica instrumental, 

representando um processo cognitivo, socioafetivo e cultural.  

Equacionar a formação dos professores da Educação Básica no contexto do AVA 

requer antes de tudo o respeito pela ambientação do professor a uma outra e nova experiência 

de sociabilidade e movimentação num campo pedagógico online, buscando seu 

aprimoramento para além da inclusão digital.  

Pelo exposto, considero o tema: Uso do ambiente de apoio à aprendizagem na 

formação em serviço dos professores da Educação Básica em escolas públicas: ganhos e 

dificuldades. 

Acredito que são as pessoas que determinarão o tempo necessário para que o processo 

de formação se efetive e firmo compromisso com a boa qualidade e não com a pressa. 

Portanto, não levo nenhum pacote de formação, mas uma filosofia educacional centrada na 

felicidade do indivíduo e na valorização da educação.  

Um ambiente de apoio à aprendizagem pode representar a oportunidade de o professor 

(re)conquistar práticas construcionistas em favor do desenvolvimento do currículo amplo 

conjugado às TDIC, se for utilizado como um ambiente de construção de conhecimentos.  

Pelo exposto, o objetivo geral deste estudo concentra-se em identificar e compreender 

os ganhos e as dificuldades encontradas no processo de formação do professor da Educação 

Básica em ambiente de apoio à aprendizagem.   

Considero importante destacar os objetivos específicos: 

1. Verificar se os professores apresentam habilidades básicas necessárias para a 

utilização do ambiente de apoio à aprendizagem;       

2. Identificar e explicar as dificuldades que interferem na formação em serviço e na 

atuação do professor no ambiente de apoio à aprendizagem; 

3. Identificar e explicar os ganhos que podem ser extraídos do processo de 

formação em serviço e que podem melhorar a atuação do professor no ambiente 

de apoio à aprendizagem; 

4. Identificar e explicar as dificuldades e ganhos inerentes ao trabalho do formador 

no processo da pesquisa sobre a formação em serviço com uso do AVA; 
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5. Analisar, registrar, sistematizar e socializar os resultados obtidos com os 

participantes e com a comunidade científica geral. 

 

Como contexto para o desenvolvimento desta investigação serão consideradas duas 

escolas municipais de Educação Básica, Ensino Fundamental: E.M. Litoral, São Sebastião/SP 

e E.M. Capital, São Paulo/SP, ambas contemplando em seu Plano de Desenvolvimento 

Escolar o uso pedagógico da Internet.   

Adoto a metodologia qualitativa, com a estratégia da pesquisa-ação-formação e, como 

técnica para a organização dos dados, a teoria do Discurso do Sujeito Coletivo2. Assim, com o 

propósito de avançar com o desenvolvimento desta pesquisa, apresento o problema que 

orienta a investigação proposta: quais os ganhos e as dificuldades encontrados no processo de 

formação em serviço do professor da Educação Básica em ambiente de apoio à 

aprendizagem?   

Uma vez definidos os objetivos e o problema, apresentarei, a seguir, a revisão 

bibliográfica realizada e as lacunas ainda existentes, justificando a relevância da pesquisa. 

 

A revisão bibliográfica e a relevância da pesquisa 

 

O pensamento neoliberal imprime à educação o rótulo de empresa e empurra os 

sistemas de ensino para o mercado educacional, banalizando o sentido de existência da escola. 

Sistemas de avaliação por índices de produtividade, currículo homogeneizado, pacotes fast-

food para a formação continuada de professores, são exemplos de programas dessa linha 

ideológica que ganha espaço em outras vertentes, como a das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC), hoje fontes importantes para a inserção e atualização da 

educação na sociedade da informação.  

Para se pensar na formação em serviço de professores em ambiente online, a análise 

da relação entre educação e tecnologia não deve se restringir à óbvia realidade do uso da 

técnica, ou da inclusão digital via aprendizado de um código ou tecnologia, mas na forma 

como as TDIC podem ser conjugadas dialogicamente ao currículo, e para também promover a 

fluência tecnológica, evitando-se cair na armadilha tecnicista neoliberal.  

Almeida (2005, p.174) fala sobre a importância do avanço da inclusão digital para o 

letramento digital denominando este como fluência tecnológica: 

                                                 
2 A teoria está comentada no capítulo sobre metodologia dessa dissertação. 
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A fluência tecnológica se aproxima do conceito de letramento como prática 
social, e não como simplesmente aprendizagem de um código ou tecnologia; 
implica a atribuição de significados às informações provenientes de textos 
construídos com palavras, gráficos, sons e imagens dispostos em um mesmo 
plano, bem como localizar, selecionar, avaliar criticamente a informação, 
dominando as regras que regem a prática social da comunicação e 
empregando-as na leitura do mundo, na escrita da palavra usada na produção 
e representação do conhecimento.  

 

Para promover no âmbito da formação de professores a fluência tecnológica proposta 

por Almeida, há que se enfrentar o desafio de assumir práticas pedagógicas críticas com TDIC 

e questionar a relevância do currículo. O que significa dizer, compreender a relação entre a 

tecnologia digital como linguagem de comunicação e expressão de ideias, com elevado 

potencial para ensinar e aprender com autonomia, e a necessidade de implantar novos 

ambientes de apoio à aprendizagem que permitam, sustentem e aumentem a capacidade de 

uso, intervenção, criação de conhecimento para o professor e o estudante. 

Sabe-se que por detrás da qualidade total da fala neoliberal está implantada a adoção 

de modelos de organização e de construção do currículo centrados nos conteúdos e na sua 

transmissão pelo professor, pelos materiais pedagógicos fornecidos pelos sistemas de ensino 

ou mesmo por recursos tecnologicamente mais evoluídos, entretanto mais controladores do 

sistema. Esse quadro me impulsionava a procurar caminhos para conseguir tirar partido do 

potencial das TDIC e criar oportunidades de aprendizagem mais sugestivas, desafiadoras, em 

que se privilegia a ação de cada um, a interação com o outro, a criação colaborativa, mas 

também o acesso às fontes, materiais autênticos, especialistas, enfim, ao conhecimento na sua 

forma mais genuína, mantendo vigilância sobre as informações que transitam 

inadequadamente na Internet. 

As TDIC favorecem a interdisciplinaridade e estão intrinsecamente relacionadas a 

todos os contextos da vida social, fazendo o currículo e sendo (re) feitas por ele. Não 

podemos admitir que as TDIC adentrem a educação apenas com interesses mercadológicos 

que a tratam como um acessório que enfeita e maquia o currículo. Sua inserção no contexto de 

formação em serviço deve estar voltada aos interesses da educação e, assim sendo, não pode 

ser colocada como uma vertente do currículo, tema transversal, recurso metodológico, mas 

deve ser colocada como eixo necessário à potencialização da unidade curricular. 

A formação em serviço precisa ser pensada visando a possibilidade de o professor 

desenvolver a fluência tecnológica, tendo a autonomia como fundamento primeiro e gerada 

por um currículo amplo que prioriza o desenvolvimento integral da pessoa humana. 
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Compreender a construção do currículo amplo significa abrir inúmeras possibilidades 

para a troca de ideias, informações e de saberes múltiplos, permitindo perspectivar o projeto 

curricular como “um espaço multirreferencial de aprendizagem, onde a multiplicidade sobre 

os objectos do conhecimento é o ponto de partida para o processo de aprendizagem e o 

fortalecimento da construção colectiva do conhecimento” (MARTINS, 2001: 175, Apud 

COUTINHO, 2007, p.8). 

Pelo exposto, a formação em serviço proposta neste trabalho deve estar inserida no 

projeto curricular das escolas referentes, objetivando a utilização pedagógica do ambiente de 

apoio à aprendizagem.  

Práticas pedagógicas com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem ainda são 

recentes para os professores da Educação Básica em nosso país. Assim, é preciso elaborar um 

processo de formação em serviço que capacite o professor a usá-lo em favor da aprendizagem, 

para então, investigar as dificuldades inerentes a essa utilização e os ganhos que advém desse 

processo de formação.  

Com o intuito de conhecer trabalhos já desenvolvidos nesta área e identificar 

contribuições sociais e científicas que possam ajudar a dimensionar melhor esta pesquisa, 

estudei teses e dissertações como referência para o desenvolvimento inicial desse estudo. 

Deste modo, a pesquisa explorou elementos como: o uso de ambientes de apoio à 

aprendizagem em cursos de formação em serviço de educadores da Educação Básica, atuação 

docente em contextos de AVA. Dentre as diversas pesquisas efetuadas destaco: Borges 

(2009), Terçariol (2009) e Rangel (2009), pertencentes à linha de pesquisa �ovas Tecnologias 

em Educação, Pós-Graduação Educação:Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Borges (2009), em sua tese, mostra como ocorre a apropriação das tecnologias digitais 

pelo sujeito durante a participação dos professores no projeto de formação de gestores 

educacionais para o uso de tecnologias (Projeto Gestão Escolar e Tecnologia-CONSED-

PUC/SP). Estes, como líderes dos processos administrativos e pedagógicos devem, na opinião 

da autora, apropriar-se das ferramentas tecnológicas, pois só a partir desse domínio 

reconhecerão que a reflexão e a tecnologia são parceiras do cotidiano profissional. A autora 

destaca aspectos importantes e inerentes ao processo de apropriação tecnológica realizada 

pelo gestor no decorrer da pesquisa: processo subjetivo, relacional, complexo e em espiral; 

constituído por sete níveis complementares e em evolução. O trabalho de Borges é importante 

para a pesquisa que desenvolvo, tendo em vista que a formação em serviço de professores no 

AVA passa pela sua ambientação nesse contexto tecnológico. 
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Terçariol (2009) objetivou em sua tese de doutorado, identificar e analisar quais 

indicadores de mudança na prática docente são diagnosticados na atuação do professor 

formador em AVA, especificamente desencadeado no Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologia/CONSED-PUC/SP. Afirma a necessidade de iniciativas que visem a formação de 

formadores com o domínio das especificidades da educação online, concluindo que o projeto 

favoreceu a formação dos formadores para atuação em ambientes virtuais por ter 

oportunizado condições para a apropriação tecnológica, houve sistematização de diretrizes 

que definiram o papel do formador. Destaca fatores que interferem na implantação de cursos 

de formação continuada em ambientes online: acúmulo de tarefas, falta de cultura 

tecnológica, ausência de planejamento. Suas análises apontam aspectos considerados para a 

estruturação de metodologia para outros projetos de formação em serviço em ambientes 

virtuais: trabalho em parceria, aprendizagem colaborativa, desenvolvimento de competências 

específicas para o exercício da função de formador. Como contribuição, a autora aponta 

aspectos importantes para o desenvolvimento da formação continuada, bem como para o 

repensar da prática pedagógica. 

Rangel (2009) apresenta como tema: Mediação pedagógica em educação a distância e 

como foco de investigação a formação continuada dos educadores no curso Práticas de 

leitura e escrita na contemporaneidade. Este curso foi destinado aos supervisores e 

assistentes técnicos pedagógicos e professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio 

da Rede Pública Estadual de São Paulo entre 2005 e 2007. A pesquisa do autor teve como 

objetivo mostrar o processo de arritmia entre a mediação, a aprendizagem e os letramentos, 

originada por concepções teóricas fragmentadas e não sistêmicas que acabaram se 

constituindo em fator de exclusão em relação às práticas sociais de produção do 

conhecimento. Rangel exemplifica o fato, apontando o índice de 61,5% de evasão dos 

mediadores de formação no desenvolvimento do curso e explica que um dos obstáculos que 

elevaram o índice de desistência foi a falta de tempo. Apresenta como resultados da pesquisa 

a verificação de que a mediação online, aprendizagem e letramentos se constituem, de fato, 

como um único e complexo processo e que, por não ser considerado globalmente como 

relações sistêmicas pode ocasionar arritmia e levar à exclusão. O trabalho desse autor procura 

preencher lacunas teóricas entre os processos individuais e internos da aprendizagem e os 

processos de produção coletiva do conhecimento.  

Rangel (2009, p.33) também, aponta para a necessidade de uma melhor qualificação 

dos mediadores online: 
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Assim, a qualidade da EAD também está relacionada à formação de uma 
geração nacional de mediadores on-line bem formados (...) A realidade tem 
mostrado que a transposição pedagógica do presencial para o on-line é muito 
complexa e que apenas uma ínfima minoria do atual corpo docente do país 
consegue migrar e ter bom desempenho nos meios digitais (...) A formação 
dessa geração de mediadores on-line passa, então, além da capacitação de 
parcela do atual corpo docente, pela formação de novos educadores já 
adaptados ao mundo digital. 

 

Do pensamento do autor emerge a necessidade de uma boa formação para os docentes, 

inclusive para os educadores adaptados ao mundo digital, assim como o fez Terçariol (2009), 

quando valoriza a iniciativa de novos cursos de formação para formadores e em Borges 

(2009) reside a preocupação com a apropriação tecnológica do educador. Esses trabalhos 

contribuem para que novos processos de formação sejam mais bem dimensionados, 

entretanto, focam de maneira primordial a formação de formadores, tangenciando a formação 

do professor da Educação Básica. Desta forma, o trabalho de pesquisa que aqui apresento vai 

direto ao encontro desse professor, com o intuito de proporcionar-lhe vivência num ambiente 

de apoio à aprendizagem criado especificamente para essa finalidade, no qual ele participa 

como autor, criando um curso referente à sua disciplina e coletivamente à constituição do 

ambiente virtual e ao próprio curso de formação. 

A partir do exposto, através do desenvolvimento de um processo de formação 

presencial e online, identificar-se-ão os ganhos e dificuldades decorrentes da utilização de 

ambiente de apoio à aprendizagem na formação em serviço do professor da Educação Básica.  

Pelo exposto, a presente pesquisa pretende contribuir com uma melhor formação do 

professor da Educação Básica para o uso pedagógico das TDIC, no sentido de levá-lo a 

vivenciar e construir conhecimentos significativos sobre um ambiente de apoio à 

aprendizagem, melhorar sua atuação em cursos online, tornar mais dinâmicas suas aulas para 

criar dispositivos didáticos sugestivos e desafiadores para o aluno. Também, desejo contribuir 

com o levantamento de requisitos que poderão ser considerados relevantes na configuração de 

projetos de formação dessa natureza. 

Ainda, evidencio que os ganhos pedagógicos e educacionais, obtidos com a realização 

desta pesquisa vêm ao encontro das iniciativas do Ministério da Educação, no tocante ao 

incentivo de ações que visem a melhoria da Educação Básica.  

Espera-se que um maior conhecimento sobre a utilização de ambientes de apoio à 

aprendizagem, neste domínio, contribua para que outras experiências possam surgir, 

renovando o universo das formas de aprender e ensinar na Educação Básica, especialmente 

com a mediatização de tecnologia. 
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Este trabalho está organizado em cinco capítulos. 

Capítulo 1, Educação, Currículo e Tecnologia na Sociedade Digital. Busco conhecer a 

realidade em que educação, currículo e tecnologias estão inseridas. Entender a forma 

discursiva que sustenta as políticas neoliberais em curso na sociedade digital, para buscar as 

conexões interdisciplinares. O capítulo 1, impregnado de desejo de mudança, busca nas 

tecnologias educativas, na educação e no currículo um novo olhar para a formação em serviço 

de professores em ambiente de apoio à aprendizagem.  

No capítulo 2, apresento a arquitetura do ambiente de apoio à aprendizagem 

denominado Comunidade de Escolas Aprendentes. 

O capítulo 3, Metodologia da pesquisa, resgata o problema, o propósito da pesquisa e 

alinho circularmente o referencial teórico nascido da práxis de pesquisadores. Relato o 

percurso e as experiências de utilização do ambiente de apoio à aprendizagem em duas 

escolas públicas de Educação Básica, Ensino Fundamental. A pesquisa está estruturada na 

metodologia qualitativa, estratégia da pesquisa-ação-formação e como técnica para a 

organização dos dados a teoria do Discurso do Sujeito Coletivo. 

 Em Resultado e Discussão: interpretação dos dados da pesquisa, quarto e último 

capítulo desta dissertação, busco na análise narrativa e na complementaridade do discurso do 

sujeito coletivo, extrair os ganhos e dificuldades na utilização da plataforma de apoio à 

aprendizagem para a formação em serviço de professores da Educação Básica. 

Nas considerações finais, retorno aos objetivos do trabalho para discutir os resultados 

obtidos e realizar uma projeção para a continuidade deste projeto de pesquisa. 

No final de cada capítulo e em alguns trechos da pesquisa apresento um mapa 

conceitual gerado pelo software CmapTools. 

O CmapTools (IHMC, 2002), ferramenta desenvolvida pelo Institute For Human 

Machine Cognition da University of West Florida apoiou a construção dos mapas conceituais 

utilizados com o intuito de aprofundar a reflexão sobre temas e questões tratados no trabalho. 

Também foi usado para ilustrar e elucidar pensamentos, proporcionando visão global do 

processo desenvolvido. A base teórica do CmapTools foi desenvolvida por J. D. Novak na 

Cornell University, Ithaca, �ew York, para dar suporte à teoria da aprendizagem significativa 

proposta por David Ausubel.  

A escolha desse software deu-se pelo fato de ser de distribuição gratuita e por possuir 

características desejáveis para apoiar o desenvolvimento deste trabalho.  

O mapa faz provocações visuais, busca engajar o olhar no todo e produz o silêncio 

próprio de quem investiga, interpreta. Pretensiosamente desnuda a preocupação com a 
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educação, no desejo de ganhar adeptos à mudança. A composição do contexto da pesquisa 

nele refletida é da autora, contudo a reescrita é livre... 

 

 

Figura 2: Mapa conceitual do contexto da pesquisa. 

 

O mapa conceitual possibilitou agrupar, correlacionar e sintetizar as ideias, 

proporcionando a visualização gráfica do texto escrito e a clareza na exposição do 

pensamento. Nele, estão contidas as principais estruturas da pesquisa: título, tema, 

justificativa, problema, objetivo geral e específico, metodologia da pesquisa. Verifica-se no 

mapa a ligação do problema com o tema, a justificativa, objetivos gerais e específicos, sendo 

esse problema a mola propulsora do trabalho de pesquisa. Exponho na justificativa a 

necessidade de romper com práticas neoliberais que tratam a tecnologia como ferramentas 

meramente ilustrativa do currículo com a intenção de propiciar apenas a inclusão digital em 

uma perspectiva instrumental. Busco extrapolar essa situação promovendo um ambiente de 

apoio à aprendizagem para uso dos professores e responder ao problema levantado: quais os 

ganhos e as dificuldades encontradas com a utilização do AVA no processo de formação em 

serviço para professores da Educação Básica?  

Decorrem desse problema os objetivos específicos: verificação das habilidades básicas 

apresentadas pelos professores no uso do ambiente de apoio à aprendizagem, a identificação e 

a explicação dos ganhos e dificuldades decorrentes desse processo e a socialização dos 

resultados obtidos para a comunidade científica.  Uma linha de força complementar e 

operacional se estabelece nessa rota de pesquisa: a metodologia qualitativa, estratégia 

pesquisa-ação-formação, no qual assumo o duplo papel de pesquisadora e formadora. 



 
 

26 

Finalmente, expresso as contribuições que essa pesquisa pretende oferecer à formação em 

serviço para docentes.  
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O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca tinha visto (...) 

F. Pessoa 

Capítulo 1 
 

 
 

EDUCAÇÃO, CURRÍCULO  

E TEC�OLOGIA �A SOCIEDADE DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3: Mão com esfera reflectora ( ECHER,1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesquisa, como uma arte, abraça a 

realidade para transcendê-la. 

Experimenta, se integra, provoca, 

desalinha contornos, desmistifica no 

diálogo imagens estereotipadas. É 

preciso conhecer a realidade em que 

educação, currículo e tecnologias estão 

inseridos. Entender a forma discursiva 

que sustenta as políticas neoliberais em 

curso na sociedade digital, para buscar 

as conexões interdisciplinares. O 

Capítulo 1, impregnado de desejo de 

mudança, busca nas tecnologias 

educativas, na educação e currículo um 

novo olhar para a formação em serviço 
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CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO, CURRÍCULO  

E TEC�OLOGIA �A SOCIEDADE DIGITAL 

 

Educação escolar e tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) 

convivem na atualidade, cada qual a seu ritmo e com suas características distintas. A 

educação, sempre lenta e em descompasso com os avanços tecno-científicos, não consegue 

romper as barreiras de seu costumeiro diálogo autoritário e unilateral, na maioria das vezes a 

única forma de comunicação de que se utiliza. As novas tecnologias impõem novas formas de 

pensar e de conviver num mundo dinâmico, repleto de informações, sugerindo movimento e 

transformações nos ritmos e modalidades da comunicação. 

Lévy (1993, p.19) afirma que: “Os coletivos cosmopolitas compostos de indivíduos, 

instituições e técnicas não são somente meios ou ambientes para o pensamento, mas sim seus 

verdadeiros sujeitos”. Portanto, quando o campo de reflexão é a escola, a influência da 

tecnologia da comunicação e informação está nela inserida, pois os alunos e educadores 

vivem num espaço social mediatizado por mensagens, trabalhadas criteriosamente para a 

televisão, propaganda, jornal, internet em diversas e diferentes linguagens, capazes de alterar 

e constituir uma nova estrutura cognitiva, social, emocional do ser humano. 

Como afirma Coutinho (2007, p.1):  

 

Na era da globalização, em que é inquestionável o poder educativo das 
TICE3 mas em que se sabe também que esse potencial depende do modo 
como os professores e alunos as inserem no processo didático, parece 
importante lembrar que a tecnologia só faz sentido se usada com 
intencionalidade, ou seja, se correctamente integrada na concepção e 
desenvolvimento de todo um projecto curricular. Urge pois que estes dois 
domínios científicos se dêem as mãos e definam linhas de actuação 
concertadas e coincidentes. 

 
O grande desafio é, pois, encontrar o ponto de convergência entre essas duas 

realidades aparentemente dissociadas, ou seja, educação tímida e submissa à realidade social e 

as ousadas TDIC adentrando todos os espaços, se fazendo presente e necessárias na vida dos 

cidadãos. Nesse sentido, é preciso ter clareza sobre que projeto educativo está ajudando a 

construir e em que bases teóricas se assenta. Caminho no sentido de compreender as conexões 

entre educação, tecnologia, currículo e as ideologias que permeiam esse conjunto. 
                                                 
3 Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação (TICE). 
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Assim, parto da análise de alguns obstáculos que impedem a convergência entre esses 

domínios científicos: forma discursiva presente na mídia que sustenta as políticas neoliberais4 

em curso numa sociedade considerada da informação, a linguagem ideológica que envolve o 

mercado e como as TDIC são inseridas na educação por meio de interesses econômicos. Em 

seguida, busco ressaltar perspectivas nas tecnologias educativas, na educação e no currículo 

para realizar a convergência entre essas áreas. É preciso lembrar que, nesse contexto, o 

propósito maior é a desvinculação consciente do neotecnicismo, hoje muito presente na 

educação escolar e que serve de suporte para muitos projetos educacionais, inclusive apoiados 

pelo Banco Mundial.  

O neotecnicismo é uma abordagem pedagógica decorrente do paradigma técnico 

linear5 da educação, que se volta ao ensino programado e à definição de objetivos destinados 

a prever o resultado da ação pedagógica do educador, buscando a máxima produtividade com 

gastos mínimos na educação, através da racionalidade, eficiência e eficácia com controle e 

direção. Segundo Saviani (2007) o neotecnicismo segue o modelo da administração 

empresarial denominado Qualidade Total. 

Com as palavras e frases relacionadas a seguir procuro de forma simples expressar o 

significado desse processo de administração empresarial: excelência na organização da 

empresa, padronização, foco deslocado do processo para o produto, terceirização dos serviços, 

satisfação do cliente, especificação do produto, eficiência, eficácia, menor custo e maior 

produtividade, empresa enxuta. A ideologia neoliberal insere esse modelo empresarial sobre o 

sistema educacional em nome da qualidade do ensino. Saviani (2007, p.438) expressa bem o 

sentido do neotecnicismo no panorama do modelo da Qualidade Total: 

 

a tendência a considerar aqueles que ensinam como prestadores de serviço, 
os que aprendem como clientes e a educação como produto que pode ser 
produzido com qualidade variável. No entanto, sob a égide da qualidade 
total, o verdadeiro cliente das escolas é a empresa ou a sociedade e os alunos 
são produtos que os estabelecimentos de ensino fornecem a seus clientes. 
 

O neotecnicismo cria subjetividades em torno da noção de qualidade e aos poucos 

incorpora a escola como empresa, os professores, como afirma o autor, são os prestadores de 

                                                 
4 O neoliberalismo como um conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas que defende a não 
participação do estado na economia. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio (livre 
mercado), pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 
Informação disponível em: http://www.suapesquisa.com/geografia/neoliberalismo.htm . Acesso em 24 de agosto 
de 2010.  
5 Vide anexo quadro das teorias curriculares, anexo IV, desta dissertação. 
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serviços que devem tudo fazer para a satisfação dos alunos-clientes consumidores de 

informações relevantes ao mercado de trabalho. 

Nesse contexto, a democratização da sociedade diante do avanço das TDIC, no qual o 

acesso à informação e a interação ocorrem de forma não controlável, pode desestabilizar o 

neotecnicismo, tornando-o mais impositivo e opressivo.  

No exposto, reforço minha intenção inicial de refletir sobre os discursos que sustentam 

as políticas na sociedade da informação para compreender como as TDIC se apresentam no 

contexto educacional. Também considero seus avanços e as perspectivas que nelas podem se 

exploradas, como afirma Silva (2001, p.839): 

 
As TIC proporcionam um espaço de profunda renovação da escola e que os 
agentes educativos têm aqui um grande desafio: transformar o modelo 
escolar que privilegia a lógica da instrução e da transmissão da informação 
para um modelo cujo funcionamento se baseia na construção colaborativa de 
saberes e na abertura aos contextos sociais e culturais.  

 
A tecnologia comunicacional e informacional é a marca da capacidade de 

aperfeiçoamento do próprio ser humano que ultrapassa, com a era digital, seu processo 

civilizatório como homo sapiens para constituir-se em homo algoritmicus6, condição anterior 

potencializada por um novo modo de pensar o tempo/espaço, sentir, simular e projetar 

realidades glocais7 (global e local - integrados), agir em múltiplos contextos de forma 

individual e coletiva, rompendo as fronteiras do espaço corporal. Esta constatação não 

representa apenas avanços positivos que o ser humano conquistou para viver melhor no 

mundo, mas há que se considerar os aspectos que o afetam negativamente, como por exemplo, 

os discursos presentes na mídia que sustentam as políticas em curso numa sociedade 

considerada da informação, a linguagem ideológica que envolve o mercado e como as TIC 

são inseridas na educação por meio de interesses econômicos. Para abordar este assunto uso 

uma metáfora presente no desenho animado do Papa-léguas e o Coiote. 

 

 

1.1 A velocidade da informação  

 

As informações, hoje, surgem numa velocidade comparável à velocíssima corrida do 

Papa-léguas, cujo rastro luminoso produz um enorme espaço simbólico em nossa mente 

                                                 
6 Termo utilizado por Silvio Meira no artigo: Nasce o homem algoritmico.” Disponível em:  
http://www.cartaescola.com.br . Acesso em  3 de agosto 2008.   
7 Termo usado por Moacir Gadotti no livro Pedagogia da Terra, 2000. São Paulo: Peirópolis. 
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representativa. A velocidade imaterial da informação fruto de contextualização restrita da 

realidade, toma forma provocante e indefinida em nossa mente. 

Gutierrez (apud PENTEADO, 2000, p.32) afirma que: 

 

Passamos vertiginosamente de uma civilização verbal – eminentemente 
racional - a uma civilização visual e auditiva, fortemente assentada em 
vivências sensoriais. É o passo do inteligível ao sensível o que está 
caracterizando o novo processo cultural que hoje vivemos. 

 
Penso como isso acontece, analisando a afirmação de Coutinho (2007, p. 7)  

 
Na sociedade global em que vivemos o poder está na informação (Tofller, 
1990; Castells, 2000) que nos chega em “fluxos”, “célere”, 
“descontextualizada” (Pacheco, 2001) veiculada pelos múltiplos mass media, 
provocando uma “sobrecarga informacional” que nos obriga a uma 
actualização constante a um ritmo de processamento cada vez mais rápido e 
a uma selecção cada vez mais cuidadosa porque o que ontem era 
conhecimento, hoje está já ultrapassado (LAZLO & CASTRO, 1995). 

 

Esta forma fragmentada da veloz informação é captada sensorialmente, intensamente e 

com sobrecarga para os seres humanos. Assim, a informação é armazenada na memória como 

retalhos que nunca chegam a formar um todo único. Não há tempo para se verificar e 

encontrar significações mais profundas nesse jorro simbólico. Não há tempo para que a 

reflexão ofereça suporte significativo à ação do sujeito, despertando-o para uma maior 

compreensão da realidade. A reflexão o leva para “além do mundo tal como está acostumado 

a percebê-lo pelos códigos linguísticos ou signos culturais produzidos pelo poder 

estabelecido” (HERNÁNDEZ, 2000, p.57). 

Tamanha velocidade faz com que a informação sempre chegue multifacetada e sem 

história. Ilusoriamente, cria-se um campo simbólico que estimula, ludibria, convence e 

transforma as pessoas em seres poderosos. Assim, elas se sentem com um controle remoto nas 

mãos em frente à TV. Podem transitar virtualmente ao sabor da novidade, tendo um panorama 

fragmentado do mundo. O que importa é o elemento surpresa que o zapping proporciona. 

Pena que, no fundo, o que na verdade sentem seja ansiedade, ao perceber que sempre algo 

indefinido está por vir, um desprazer pela impossibilidade de reflexão e diálogo. 

A maneira de se comunicar do opressor é vertical porque almeja dar forma ao sujeito 

massa, impossibilitando a sua manifestação e atrelando-o à primeridade intuitivo- simbólico. 

Para provocação, o Papa-léguas utiliza como recurso para o disparo sensorial do Coiote um 

alerta bip. Lembremo-nos do comportamento do Coiote ao ouvir tal apelo. Pura excitação! 
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Imediatamente, este único sinal torna-se chamado às cenas vibrantes e nervosas de 

perseguição, autoflagelo e gozo. O alerta bip, diálogo inexistente, não permite reconciliação, é 

chamado de urgência. No desenho, dominador e dominado entram em cena, mas não em crise, 

cada um exerce o seu papel, o Papa-léguas é o perseguido (imitado, alvo da admiração) e o 

Coiote, aquele que pretende devorá-lo (desejo de incorporação da figura admirada). Portanto, 

não há conflito que gere transformação ou mudança no final da história. Não pode haver 

confusão e nem troca de papéis, destinos marcados. 

 
O sinal e a prova dessa perda da liberdade são constatados não só na 
resignação à submissão mas, com muito maior clareza, no amor da servidão 
(...) as sociedades sem liberdade, nas quais um manda nos outros, que o 
obedecem. Mas certamente para que todos os homens, enquanto têm algo de 
homem, deixem-se sujeitar, é preciso um dos dois: que sejam forçados ou 
iludidos (...) É incrível como o povo, quando se sujeita, de repente cai no 
esquecimento da franquia tanto e tão profundamente que não lhe é possível 
acordar para recobrá-la, servindo tão francamente e de tão bom grado que ao 
considerá-lo dir-se-ia que não perdeu a liberdade e sim ganhou a servidão. 
(LA BOÉTIE, 1999, p.20) 

 
A mídia cria um campo de ilusões que nos faz sentir no lugar do Papa-léguas, quando 

na verdade somos meramente Coiotes, servidores do rei consumo, Coiotes clientes, que o rei 

sabe explorar vendendo felicidades gratuitas aos que buscam sobrevivência, famintos de pão, 

emoção, afetividade, conhecimento, sociabilidade. 

 

De qualquer modo o sistema capitalista não teria podido continuar a 
funcionar- e, sobretudo, não teria podido assumir sua forma burocrática 
moderna- se a estrutura hierárquica não somente fosse aceita, mas também 
‘valorizada’ e ‘interiorizada’; é certamente preciso que uma parte 
considerável da população aceite jogar esse jogo até o fim para que tal jogo 
possa ser jogado (CASTORIADIS, 1985, p.252). 

 
A sociedade dos Coiotes é um duro deserto árido a enfrentar, desemprego, 

consumismo, ritmo de vida acelerado, e então, ligamos a tv e um alerta “plim-plim” aciona o 

nosso campo sensorial, dispara numa velocidade cometa a emoção, desejo, prazer. 

 

Montagens trepidantes, cortes elipses, falta de continuidade narrativa, 
ziguezagues imprevisíveis (...) Uma das conseqüências mais evidentes da 
hiperestimulação sensorial é a visão da realidade que ela comporta. A 
hiperestimulação sensorial oferece uma visão da realidade fragmentada e 
dividida em compartimentos (FERRES, 1996, p.19). 
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A complexidade da informação decomposta em sons, imagens, cores, luzes, 

movimentos, reflexos, provoca fragmentações neuróticas cujo descompasso se reproduz 

quotidianamente em nossas vidas.  

Coelho (1981, p.69-70) afirma que: 

 

Basicamente, através da multiplicação não de informações, mas de trechos 
de informações apresentadas como que soltas no espaço, sem reais 
antecedentes (...) e sem conseqüentes (...) No máximo, dão do objeto (que 
representam) algumas ‘qualidades indicativas’ (...) que eventualmente 
revelam alguma propriedade desse objeto, (...) quando na verdade essa 
propriedade é quase sempre acidental superficial. 

 

Essa forma de apresentação é comum em: noticiários, propagandas, sites que desejam 

gerar impactos no público. 

 

Se o mercado precisa ser ampliado permanentemente, as mensagens dos 
meios de comunicação devem levar o público ao consumo, não só através da 
publicidade dos produtos, mas pela criação do desejo genérico de consumir, 
do acumular, de ostentar. (MILANESI, 1978, p. 183). 
 

O mercado capitalista apela, até de forma subliminar, ao desejo, à emoção, vendendo 

fantasias, criando um mundo imaginário que, introjetado na psique humana como prazer e 

evolução, desdobram-se em falsas necessidades humanas. Necessidades impostas compradas 

numa demonstração de aproximação ao estilo de vida da classe dominante, não sendo 

essenciais à vida, mas sim, às necessidades do capital com a finalidade do lucro. 

 

Atrair o pássaro com o apito ou o peixe com a isca do anzol é mais difícil 
que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhes junto à boca um 
engodo insignificante. É espantoso como eles se deixam levar pelas cócegas. 
Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, as feras exóticas, as medalhas, 
os quadros e outras bugigangas eram para os povos antigos engodos da 
servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania. (LA BOÈTIE, 1999, 
p.27). 
 

O bombardeio de informações se sobrepõe e aliena as experiências, os conhecimentos, 

os contornos internos. Acomoda-se o novo, mas não se tem tempo para assimilá-lo. Assim, se 

reproduz, imitam-se, representando atos falsos sem o necessário diálogo com a vida. 

Incapazes de encadeamentos de significantes numa narrativa dotada de sentido, simplesmente 

usufruí-se das intensidades multifrênicas e das sensações na superficialidade das imagens.  

“Nós seres humanos, existimos na linguagem”, assim, “o fenômeno do entendimento 

(...) existe no domínio das coordenações e ações humanas, e não no domínio humano” 
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(MATURANA, 2001, p.27-62). Para o autor, somos seres cooperativos e vivemos 

necessariamente em ambientes sociais. Piaget ressalta em suas obras que as coordenações de 

ações são simultaneamente individuais e interindividuais. Portanto, a interação nos 

acompanha, sendo construída na relação com os outros, com o mundo e conosco mesmo. 

“Somos, antes de mais nada, construtores de sentido, porque, fundamentalmente, somos 

construtores de nós mesmos” (CORTELLA, 2001, p.32).  

Como negar tal fato? Engolidos pela cultura do consumo e dominados pela mídia, age-

se como massa desenfreada sob o senso comum consumista. Como transpor essa realidade? 

 

1.2 Pés na realidade existente e cabeça na realidade desejada 

 

Nesse contexto, cabe não apenas criticar a mídia8, mas a valorização do potencial dos 

recursos midiáticos9 em favor da construção colaborativa de saberes e da abertura que 

proporciona aos contextos sociais e culturais, destacando-se o computador e em especial a 

Internet, por ir além de uma tecnologia que oferece o acesso à informação e no qual o sujeito 

é um simples usuário, consumidor. Os internautas, sujeitos que exploram e se aventuram nas 

malhas da grande rede (Net) ou teia (Web), são seres sociais que (re)constroem 

intersubjetividades no processo comunicacional da rede, onde navegam, dando a essa 

tecnologia um caráter social. A Internet “como uma tecnologia social, utiliza os mesmos métodos 

de forma a permitir que indivíduos com interesses similares se encontrem, falem, ouçam e construam 

um leque de sociabilidades” (CARDOSO, 1998, p.25).  

A Internet oferece aos indivíduos e às comunidades de indivíduos a chance da 

comunicação com suas próprias vozes e autoria, através das ferramentas que oferece: website, 

videoconferência, e-mail, chat, fórum, wiki, blog e uma gama imensa de atividades e recursos 

online, favorecendo a reflexão pelo potencial dialógico que nela pode ser explorado. Assim, 

pode vir a ser a fonte de resistência contra as barreiras que impedem a convergência dos dois 

domínios científicos: educação e tecnologia. Entretanto, não se pode descartar a possibilidade 

                                                 
8 Mídias: meios que a comunicação utiliza para alcançar seus objetivos, tanto direcionados para a própria 
comunicação, como também para alcançar um vasto número de pessoas (OLIVEIRA, 2009, p.17). Disponível 
em: http://www.unimar.br/pos/trabalhos/arquivos/DA961660 252048276ABB2 AF5C98C BDCB.pdf. Acesso 
em 2 de setembro de 2010.  . 
9 Recursos midiáticos: são os recursos disponibilizados pelas TIC como instrumentos pedagógicos à disposição 
dos educadores, a fim de oferecer aos alunos uma aproximação do novo, do real e do virtual, em projetos e 
atividades significativas. São eles: tv, rádio, vídeo, computador, entre outros ( OLIVEIRA, 2009, p.25). 
Disponível em: http://www.unimar.br/pos/trabalhos/arquivos/DA961660 252048276ABB2 AF5C98C 
BDCB.pdf. Acesso em 2 de setembro de 2010.   
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do fluxo unilateral das mídias comerciais descompensar as forças da comunicação autêntica 

que podem ocorrer com a utilização desta tecnologia. 

 

A lógica da mídia é brutalista, desconhece as sutilezas das diferenças. 
Atende cegamente aos ditames do consumo. Se uma imagem é um bom 
produto, se vende bem, essa imagem será perseguida sem tréguas e sem 
limites (...). Mas a lógica das mídias é também uma lógica de auto-
sebrevivência: é vender ou perecer. (SANTAELLA, 2007, p.99-100). 
 

A lógica do mercado mantém similaridade com o tentador Mefístófeles que se 

aproveita de Fausto (apresentado por Goethe), homem das ciências, adormecido, ingênuo e 

desiludido com o conhecimento de seu tempo. O demônio lhe enche com a energia satânica 

insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Essa mesma energia, porém, faz de 

Fausto um homem desdenhoso das conseqüências e estragos de sua ciência, tornando-se um 

gênio leviano, um louco obcecado pelo progresso e cego para tudo mais.  

A utilização de uma linguagem mercadológica manipulativa e bombástica lembra o 

tentador Mefístófeles, operando na camada emocional e nos sentimentos, funciona de forma 

icônica, e também na camada energética, impelindo à ação física e irrefletida de consumir.  

 

Se o interprete não tiver internalizado a regra interpretativa para guiar uma 
determinada interpretação, pode-se ficar sob a dominância do nível 
energético ou mesmo do puramente emotivo. Esse é um caso muito comum 
na música. Os intérpretes que não têm conhecimento musical ficam sob o 
domínio do interpretante emocional ou do energético, quando dançam sob o 
efeito da música(...) não atingindo do interpretante lógico nada além da 
simples constatação de que se trata de algum tipo de música: popular, 
clássica, instrumental, cantada, etc. (SANTAELLA, 2007, p.40-41). 

 

O conhecimento na visão neoliberal é tomado como gerador de riqueza e não tanto 

como um bem da humanidade. Há uma racionalidade naturalizada que centraliza o pensamento 

para a lógica do mercado, trazendo conseqüências diretas para o contexto escolar, um verdadeiro 

ataque as conexões do conviver<>fazer<>conhecer. 

 

Conhecer, na dimensão humana (...) não é o ato através do qual um sujeito, 
transformado em objeto, recebe dócil e passivamente, os conteúdos que o 
outro lhe dá ou impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige presença 
curiosa do sujeito em face do mundo. Requer uma ação transformadora 
sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em 
reivenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de 
conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, 
percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está 
submetido seu ato. (FREIRE, 1977, p.27). 
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Conhecer promove uma maior e melhor interpretação dos fatos, levando à superação 

da interpretação ingênua que advém do intuitivo, do emocional, demanda estudo e reflexão, 

investigação, compartilhamento, curiosidade epistemológica, trabalho que está sendo 

usurpado em favor da coisa rápida, pronta, fácil, que cega as etapas do processo de construção 

do conhecimento. Isto rompe com a noção de trabalho, ou seja, a constituição do que é feito 

através de esforço e processo.  

Do exposto, chega-se à ideia de que o impedimento de ações, interações e reflexões é 

condição de barreira à aprendizagem, ou seja, o conhecer é constituído por processos que 

estão envolvidos em ações, na própria constituição do ser humano, no seu agir como seres 

vivos. Portanto, é preciso entender que as dimensões do conhecimento, do sujeito e da 

realidade se conjugam, como afirmam Maturana e Varela ( 2002a, p.31): 

 
Essa circularidade, esse encadeamento entre ação e experiência, essa 
inseparabilidade entre ser de uma maneira particular e como o mundo nos 
parece ser, nos diz que todo ato de conhecer faz surgir um mundo. [...] todo 
fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer. 

 

O estudo é o trabalho do estudante e exige dele a apropriação do processo de conhecer. 

Seus conhecimentos, aqueles que vão lhe servir de base para sua vida, derivam de um 

processo árduo de trabalho construtivo, no qual cada etapa deve ser vivenciada, sentida, 

apropriada.  “Estudar é uma forma de reinventar, recriar, reescrever, e isto é tarefa de um 

indivíduo e não de um objeto” (FREIRE, 1982, p.10).  

A escola é o local de trabalho do estudante e deve lhe proporcionar as condições 

necessárias para que esse trabalho se desenvolva, ganhando o aluno os benefícios de seu 

esforço, conhecimentos relevantes e significativos para sua vida. Acredito que a escola não 

deveria capitalizar para si os benefícios do esforço do aluno, não comercializar e nem gerar 

lucros financeiros. Não sendo uma empresa, o que deve fazer é reconhecer que não tem 

clientes consumidores, mas beneficiários: aluno, família e sociedade. 

A questão é não deixar que a escola, a exemplo de Fausto, seja insuflada de paixão 

pela tecnologia e pelo progresso a qualquer custo. Essas reflexões me levam a indagar como 

as TDIC estão sendo apropriadas por uma escola cuja cultura está sob a influência de outras 

(consumo, representação, digital), que hoje exercem predominância maior em todos os 

campos da vida social.  

A cultura da representação (relações sociais saturadas de signos culturais em mutação) 

associada à do consumo de massa e a digital, se justapõem e se combinam para formar o que 

hoje se denomina de cultura pós-moderna. 
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Essa cultura vem provocando mudanças significativas na cultura contemporânea, 

inclusive (des)construindo conceitos, valores ditos tradicionais. A perda dos parâmetros éticos 

promove a ruptura do ser humano com o passado e descompensa a sua capacidade de articular 

as experiências acumuladas com as expectativas de realizações num tempo futuro que, agora, 

se apresenta carregado de incertezas. Essa conjuntura afeta o significado e o fundamento da 

educação escolar, ficando difusa e inconsistente sua função de transmitir o legado cultural. 

Urge uma reflexão sobre os fatores que levam aos diferentes tipos de escolhas educativas: 

projeto formador do professor, currículo, inserção das novas tecnologias, para não permitir 

que a cultura escolar, afetada pela influência de outras, continue despolitizada, ritualista, 

mercadológica.  

A influência neotecnicista dessas culturas atinge a escola, e a concepção de educação 

se volta ao preparo do cidadão com vistas a sua inserção no mercado de trabalho. As 

tecnologias adentram o espaço escolar como ferramenta de suporte a um currículo prescritivo 

e aos processos metodológicos marcadamente despolitizados. O primado da dimensão técnica 

na inserção das tecnologias na educação, cuja origem está no tecnicismo dos anos 70, ainda 

prevalece nos dias de hoje.  Mas, agora muito mais impositivo devido à insegurança da classe 

dominante frente à abertura democrática aos meios informacionais e comunicacionais.   

Uma educação em favor da formação do cidadão não se opõe à sua inserção no mundo 

do trabalho com suas linguagens e tecnologias. Entretanto, coloca a primazia desse processo 

de formação na relação dialógica que mantém com os diferentes domínios científicos. 

Ressalte-se a relação dialógica entre educação, currículo e tecnologia e questione-se em que 

condições essa dialogicidade será contemplada. 

A relação dialógica é mediadora no contexto educacional e nasce da consideração do 

sujeito como um ser inteiro: emocional, cognitivo, afetivo, social, e, por isso, ela deve servir 

de suporte primeiro para o seu pleno desenvolvimento. A relação dialógica está latente nos 

espaços colaborativos oferecidos pelas TDIC, e estes podem provocar o reordenamento dessa 

relação tão desgastada na escola, pelo desinteresse gerado por um currículo tecnicista.  

Sendo este trabalho de pesquisa voltado também à formação em serviço em ambiente 

de apoio à aprendizagem, penso nas possibilidades que os ambientes virtuais proporcionam 

para a criação de comunidades colaborativas entre escolas e o que isso significa para a 

gestão/flexibilização curricular. O compartilhamento de experiências, a divulgação de boas 

práticas a qualquer hora e de qualquer ponto da teia comunicativa poderia ampliar a prática 

pedagógica do professor e o repensar do próprio modelo pedagógico vigente nas escolas. 

Conhecimentos de todo tipo à disposição dos professores e alunos e a possibilidade de entrar 
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em contato com especialistas, bibliotecas, banco de dados, sites educativos, alteram a relação 

monológica em que a escola insiste em se ancorar. “As novas tecnologias geram uma matriz 

comunicacional de proximidade, o sentido de pertença, o desejo de estar-juntos na partilha de 

motivações e interesses comuns” (SILVA, 2001, p.849).  

As TDIC oferecem contribuição ímpar ao processo educativo, entretanto a intervenção 

do professor é imprescindível para que o aluno não seja tomado pela avalanche de 

informações ou se torne vítima de relações infrutíferas em espaços virtuais abertos. Daí a 

importância do ambiente de apoio à aprendizagem que pode propiciar o desenvolvimento 

curricular, delimitando sem comprometer o campo de atuação pedagógica de ensino e 

aprendizagem.  

A relação dialógica entre TDIC e educação passa pelo currículo crítico, mas, 

sobretudo pela competência profissional do professor. Daí a importância da formação em 

serviço para educadores e com educadores ser realizada em processos que conjugam 

fundamentação teórica, práxis pedagógica, pertinência do conhecimento, relevância social, 

condições de trabalho do professor, e ainda essa formação deve ancorar-se num projeto bem 

elaborado, integrado à proposta da instituição.   

A dialogicidade entre TDIC e educação é possível e inquestionável. No entanto, não se 

pode esquecer que essa relação, no presente, deve ser pensada à luz das críticas anteriores 

contidas aqui. Deve estar munida, além de anticorpos contra ideologias unilaterais, de espaços 

onde as mais diferentes formas de comunicação possam se manifestar, acompanhando os 

movimentos da atualidade.  

Espera-se, pois, um novo desenho educativo compromissado com um ensino que se 

desenvolve em diálogo crítico com as realidades educacionais e tecnológicas, preocupado em 

levar o sujeito a aprender, a aprender a ser mais, num processo contínuo e emancipatório. 

Não se pode esquecer que o fio condutor da história é base para o entendimento de 

qualquer processo de construção, portanto os contextos do diálogo crítico precisam ser 

completos e ricos em informações. Informações que recebem tratamento e se transformam em 

conhecimentos. Conhecimentos significativos que possam servir de suporte às 

transformações, para que os indivíduos possam viver bem. Deve-se buscar entre nós, 

educadores, formar uma consciência crítica capaz de reverter todo esse processo em 

benefícios educacionais às novas gerações. 

Para a construção de sentidos e significados na escola, é preciso que o diálogo se 

estabeleça através de um currículo crítico articulado com as diferentes culturas e em sintonia 
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com as demais linguagens tecnológicas presentes em nosso mundo, de forma a apreender as 

várias formas de constituição do conhecimento. 

Em pauta está a dimensão política que as TDIC ocupam na educação e não mais a 

importância de sua inserção no contexto educativo, pois apesar do lado neotecnicista que 

assola o processo, há que se considerar a capacidade de discernimento entre o que é imposto à 

educação e o que realmente interessa para a formação do sujeito/relação. O reconhecimento 

da linguagem neotecnista e a sua apropriação crítica funcionarão como anticorpos contra 

políticas hegemônicas, e, assim sendo, cabe questionar sempre os rumos que as novas 

tendências em TDIC tomam e em que dimensões funcionam.  

Até o momento, busquei o reconhecimento dos discursos presentes na mídia que 

sustentam as políticas neoliberais em curso na sociedade digital, a linguagem ideológica que 

envolve o mercado, e como as TDIC são inseridas na educação, com a finalidade de conhecer 

a realidade em que a instituição escolar está imersa.  

As relações humanas intersubjetivas se processam sob a influência que as diversas 

culturas (consumo, representação, tecnologias digitais) exercem sobre as pessoas, em todos os 

meios sociais, inclusive na escola, provocando deturpação na cultura que esta produz.  

A escola é lugar de construção de conhecimentos, portanto lugar de trabalho, reflexão 

e intervenção crítica na realidade. A apropriação das TDIC pela escola deve vir acompanhada 

de uma concepção de emancipação, na qual professores e alunos deixam de ser meros 

consumidores ou receptores de informações e assumem o perfil de atores, produtores de 

conhecimentos. A Internet propicia o ambiente de apoio à aprendizagem, um lugar para a 

educação harmonizar-se com a tecnologia através da relação dialógica latente nos seus 

espaços colaborativos, que podem provocar o reordenamento do desgaste sofrido pela escola, 

com o desinteresse gerado por um currículo tecnicista. Tornar o ambiente de apoio à 

aprendizagem uma comunidade de escolas aprendentes pode representar a possibilidade de as 

escolas terem seus próprios projetos de trabalho, conjugando saberes curriculares com 

autonomia e criatividade.  

Das reflexões apresentadas e embasadas nos autores citados, empenho-me em 

desenvolver este trabalho de pesquisa, com os olhos voltados à formação em serviço do 

docente.  Daí, decorre a importância de uma fundamentação teórica sobre o currículo no 

contexto anteriormente discutido.     
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1.3 Conceitos de currículo em diferentes abordagens 

 

A identificação das principais características da sociedade digital de hoje permite 

refletir sobre as consequências na forma como é concebido o currículo. No momento social 

atual, os modos de produção e organização do conhecimento se diversificam num imenso 

contingente técnico-científico, criando novos campos profissionais, novas formas de resolver 

problemas e ao mesmo tempo novas maneiras de se habitar o mundo. Os velhos padrões 

ideológicos, que assentam a educação no sistema fechado de instrução e repasse de 

conhecimentos, selecionados a priori, encontra-se em estado vegetativo, habitando um corpo 

escola sem alma. Quadro desatualizado diante da intensa transformação sociocultural requer 

reorientação na organização do currículo, para que novas formas flexíveis de aprendizagem se 

instalem na escola. 

Curriculistas críticos desta área do conhecimento (currículo) elucidam a necessidade 

de se analisar a maneira de pensar e agir do grupo humano predominante na sociedade, no 

contexto gerado pela sua posição socioeconômica, nacionalidade, cultural, para se 

compreender como o currículo se manifesta na educação em cada tempo histórico.  

Na abordagem tecnicista da educação, o currículo pode ser conceituado como um 

simples rol de conteúdos pré-estabelecidos por técnicos que pensam a educação escolar para 

outros técnicos aplicadores. Esse tipo de conceituação é realizado dentro de um campo 

político-ideológico que necessita manter a hegemonia cultural, econômica de uma dada classe 

social. Dissemina, através da linguagem específica de disciplinas, conteúdos científicos 

tomados como verdades absolutas, capazes de promover a conversão dos interesses da 

população a pontos comuns de seu interesse. 

Nasce dessa atitude ideológica um tipo de organização educacional: sistema 

hierarquizado e regulado por leis inflexíveis, compartimentado em órgãos reguladores e 

unidades disseminadoras, no qual o currículo ganha força e primazia.  

Os professores são técnicos que funcionam com neutralidade política, regulados por 

manuais, cartilhas, livros didáticos especialmente preparados para que as informações 

veiculadas estejam sob controle do poder ideológico central. 

 

Embora nossas instituições de ensino de fato distribuam valores ideológicos 
e conhecimento, isso não é tudo o que fazem [...] elas também ajudam 
principalmente a reproduzir o tipo de conhecimento (como uma espécie de 
mercadoria) necessário para manter os arranjos, políticos e culturais 
existentes (APPLE, 2006, p.24). 
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A estruturação do conhecimento - seleção, organização, metodologia de aplicação, 

está intimamente relacionada ao controle em favor da dominação cultural. 

A cultura de elaboração e reformulação curricular tem sido presidida por uma forma 

de currículo técnico, tendo em questão apenas grades curriculares, tópicos de conteúdos, carga 

horária, métodos e técnicas de ensino, avaliação com objetivos pré-estabelecidos, o que leva a 

decisões supostamente neutras.  

As tecnologias educativas, nesse contexto, têm sido aplicadas como meras técnicas 

com sustentação behavioristas, não sendo essenciais para o desenvolvimento do currículo.  

 

Os média são concebidos como um conjunto de técnicas destinadas a 
facilitar a transmissão das mensagens (conteúdos) entre um emissor que sabe 
(o professor) e um receptor que não sabe (o aluno)’, (...) assumindo a 
tecnologia uma função de controlo do conhecimento e contribuindo para 
aumentar a eficácia dos processos de aprendizagem (COUTINHO, 2007, p. 
4). 
 

Na abordagem prática, o currículo é guiado por princípios gerais e enfatiza a decisão e a 

criação de significados, nunca revelando qualquer preocupação em tornar explícitos quais os 

verdadeiros interesses que perseguia (COUTINHO, 2007). A relação entre alunos e professores é 

intensificada no discurso humanista e na prática racional, incluindo a aplicação de teorias 

sistêmicas da cibernética e da comunicação na educação, servindo de apêndice ilustrativo, 

com presença exterior à estrutura pedagógica da escola. 

O professor mantém-se como figura central no processo, pois continua a ser a 

principal fonte do conhecimento e da experiência e pensa o currículo “como algo em 

construção resultante da interação com os alunos, o que implica uma tomada de decisões por 

parte deles sobre os propósitos, o conteúdo e o processamento do currículo”. (SILVA, 1998, 

p.47). Nesse contexto, “os médias passam de auxiliares a tecnologias educacionais que 

servem para a comunicação e para a aprendizagem a serviço do professor e do aluno, 

favorecendo as interações, a partilha de opiniões e a busca de interpretações e significados” 

(COUTINHO, 2007, p.5). Porém, as tecnologias continuam sendo tratadas como ferramentas 

auxiliares desvinculadas do currículo, apenas apresentam-se como um recurso a mais, assim 

como a fotografia e a televisão.  

Na abordagem crítica, o que move o currículo não são as respostas prontas dos livros e 

dos mestres, mas as problematizações em torno da realidade em que o estudante está inserido, 

questões emergentes do contexto sócio-histórico, no qual contestações, resistências, 

ambiguidades, constatações, vivências, experiências, se aliam na conjugação entre educação e 
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cultura. Conteúdos curriculares são definidos a partir das demandas de práticas sociais 

emergentes e em evolução, através de negociações entre os atores sociais. O sistema 

curricular, mais aberto, oferece condições para que professores e alunos dialoguem, 

trabalhando coletivamente para criar suas próprias redes de conhecimentos.  Nesse sentido, o 

currículo apresenta diversidade, problemática e heurística, cuja gestão exige flexibilidade e 

sentido de projeto. Como afirma Coutinho (2007, p.5-6): “No modelo do currículo como uma 

práxis, a acção humana - a prática - não é apenas fundamentada numa teoria, é empenhada 

(committed) em função de valores políticos, econômicos e sociais, ou seja, é uma verdadeira 

práxis”. 

Os princípios que movem o processo curricular são os interesses coletivos, a práxis, 

prática refletida (ação-reflexão-ação), em interdependência com todos os atores sociais, em 

favor da autonomia e da emancipação humana. Deixa de recair em aspectos meramente de 

exploração técnica, sobretudo na forma como os dispositivos tecnológicos começam a criar 

novos imperativos técnicos de uma racionalidade engenherizada (GIROUX, 1981) e nos 

novos mecanismos de controle e divisão de trabalho (APPLE, 2006). Nesse contexto, o papel 

das tecnologias educativas é o de se transformar em potencial mediadora entre a palavra viva 

e mundo, não havendo lugar para a neutralidade. Sendo intencional, a TDIC não é produzida e 

nem usada sem uma visão de mundo, de homem e de sociedade que a fundamente.  

 

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

 

No exercício de rever e refletir sobre as abordagens, apresentei neste breve panorama 

três paradigmas: técnico linear, circular consensual (prática), dinâmico-dialógico (crítica). 

Ainda há a ousadia de caracterizar uma nova vertente que possibilite conjugar tecnologia e 

currículo num contexto de utopia para a realidade que se vive hoje nas escolas. 

Levando-se em conta os desdobramentos das teorias educacionais no tempo histórico, 

fundamenta-se aqui teoricamente a pesquisa em Domingues(1985) e Coutinho (2007) e pode-

se observar que a teoria holística é ressaltada pelo segundo autor como uma nova perspectiva 

curricular, na qual currículo e TDIC formam a unidade, para adequar a educação à nova 

realidade humana, com plena interação com sua cultura tecnológica, comunicacional e 

informacional. 
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A abordagem holística representa uma perspectiva de mudança que coloca a relação 

no centro da educação, como constitutiva do ato educativo e que se destaca nos valores 

universais: respeito e escuta; diálogo e reciprocidade, sentido da vida. Como primeiro valor 

afirmado, a relação cria interconexão e interdependência entre escola, família, comunidade, 

escolas e mundo. Busca como resultado a relação dialógica com o conhecimento, que não se 

limita a um único âmbito cultural, desenvolvendo a capacidade de olhar e compreender o 

mundo humano e a realidade em que está imerso com suas possibilidades, desafios e 

necessidades. 

Com base na relação, a educação volta-se exclusivamente à formação do indivíduo na 

sua integralidade, reconhecendo que uma de suas dimensões mais importantes é a emoção: 

nunca desvinculada da razão e seu ponto de equilíbrio. O ponto a ser analisado é como a 

sociedade da tecnocracia oprime o ser humano através da emoção, fazendo dele um aporte 

para a mercantilização. 

 

Na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a 
inquietação, o poder de criar, que caracterizam a vida, os opressores matam a 
vida. Daí que vão se apropriando, cada vez mais, da ciência também, como 
instrumento para suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força 
indiscutível de manutenção da “ordem” opressora, com a qual manipulam e 
esmagam. (FREIRE, 1987, p.47) 
 

A educação com vistas à formação da pessoa de corpo inteiro não se dá apenas na 

escola, agrega e respeita a experiência dos educandos e educadores e lança-se para dentro da 

sociedade para transformá-la, portanto é carregada do sentimento de partilha, esperança e 

possibilidades.  

Segundo Yus (2002, p.153-155): 

 

O objetivo do currículo holístico é construir comunidades de 
aprendizado estabelecendo conexões entre os estudantes, e entre eles e 
a comunidade. Porém educar em comunidade exige adotar uma 
estrutura de organização que garanta o exercício cotidiano das 
relações de comunicação próprias de uma comunidade, e que essas 
relações sejam regidas pelo princípio de igualdade/responsabilidade e 
não pelo de hierarquia/submissão. 

 

A perspectiva holística aborda a escola como uma comunidade de aprendizagem e a 

relação que se estabelece entre escola e sociedade não é de submissão, seu interesse é a 

libertação conscientizadora e emancipatória da pessoa humana. A relação dialógica é 

horizontal e democrática, criando processos interacionistas, uma epistemologia que envolva o 
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compromisso de construir processos educacionais voltados para a formação de seres 

humanos, protagonistas sociais, mais livres, em cuja identidade resida a democracia, a justiça 

social. 

O protagonismo, como uma ação consciente, responsável e que intervém na realidade 

educacional para produzir um bem coletivo, faz com que todos se comprometam com a 

educação, ampliando o capital cultural e a autonomia dos indivíduos. Como ser no mundo, o 

indivíduo também compõe o complexo universo, capaz de interferir no curso natural do 

mundo, através da utilização de tecnologias e ao mesmo tempo sofrer as transformações 

advindas do meio modificado.  

As tecnologias educativas devem ser incorporadas à educação para gerar consonância 

com a tecnologia que reside no mundo, vindo ao encontro da qualidade que proporciona boa 

educação e vida saudável. Nesse contexto, a educação, como sistema em rede baseado na 

construção colaborativa de conhecimentos, abre-se aos contextos sociais e culturais para 

promover uma nova ordem social.  

A abordagem holística leva em conta o enfoque paraxiológico: aprender os fenômenos 

em seus movimentos e em suas relações com a realidade, objetivando sua transformação e não 

apenas sua descrição. Busca a realidade numa relação dialética entre sujeito e objeto e leva 

em conta o contexto sócio-histórico do ser humano. A práxis é o que faz a distinção desse 

enfoque dos demais. Práxis significa ação refletida sobre a realidade, envolvendo uma 

transformação. Ela liberta o sujeito dos condicionantes sociais e permite criar e recriar suas 

instituições.  

A escola, na perspectiva de unidade aprendente, é “desescolarizada no tempo e no 

lugar” (SILVA, 2001, p.847), retirando da sala de aula a dimensão coletiva homogeneizadora: 

o mesmo tempo e a mesma sala de aula para todos os alunos.  

Na perspectiva holística a escola é uma comunidade de aprendizagem construída com 

base na partilha de motivações comuns, de afinidades e interesses, de conhecimentos, de 

atividades, de projetos, num processo de cooperação e interações sociais entre escolas e outras 

instituições comunitárias, entre autores e leitores, independentemente da proximidade 

geográfica e domínios institucionais. “Cabe à escola a tarefa de combater a info-exclusão, 

condição sine qua non para a construção de uma autêntica sociedade do conhecimento” 

(PATROCÍNIO, 2001, p.209). 

O currículo é concebido como processo e práxis tecnológica que leva à emancipação. 

É um processo porque é construído na negociação entre as partes interessadas, flexível a 

adaptação em diferentes situações e contextos É práxis tecnológica porque sua existência 
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deriva da conjugação teoria-prática, num campo de relações repleto de linguagens, signos, 

subjetividades, que necessitam ser entendidas através de processos reflexivos e de inserção no 

contexto sociopolítico e cultural emergente. 

No currículo também está presente o conhecimento sistematizado em livros, DVD, 

sites, revistas eletrônicas, periódicos considerados por órgãos educacionais  competentes, mas 

este conhecimento é ressignificado na ação. 

Na abordagem holística, há a emancipação do currículo como hipertexto, caráter 

interdisciplinar, com abordagem holística do processo educativo e integração das tecnologias 

educativas. Esta integração baseia-se no tripé: físico/instrumental, simbólico/cultural, 

organizacional/social/histórico em prol da construção de conhecimentos que propicie 

intervenção crítica na realidade. 

Um currículo capaz de gerar metodologias cuja aprendizagem está centrada no aluno 

e, vou mais longe dizendo também no professor, que, diante das mudanças que devem 

acontecer na escola precisa aprender a manter uma nova relação com a base de 

conhecimentos. Destaca-se o desenvolvimento de habilidades.e a aprendrendizagem de forma 

contínua e permanente, com foco na pesquisa para o desenvolvimento de projetos e de 

atividades integradas que podem ser desenvolvidas em espaços presenciais ou 

semipresenciais.  

Para Goodson (2007) os padrões de desenvolvimento de currículo não correspondem 

mais às necessidades da sociedade de riscos, instabilidades e rápidas mudanças, necessitando 

transpor de um currículo prescritivo para um currículo como identidade narrativa. Isso 

significa que os conhecimentos devem ter representatividade na vida das pessoas e dar 

sustentação à apropriação e narrativa contínua de seu próprio currículo, seu projeto 

identitário. 

 

Grande parte da literatura sobre aprendizagem falha na abordagem dessa 
questão crucial do interesse, por isso a aprendizagem é vista como uma 
tarefa formal que não se relaciona com as necessidades e interesses dos 
alunos, uma vez que muito do planejamento curricular se baseia nas 
definições prescritivas sobre o que se deve aprender, sem nenhuma 
compreensão da situação de vida dos alunos. Como resultado, um grande 
número de planejamentos curriculares fracassa, porque o aluno 
simplesmente não se sente atraído ou engajado (GOODSON, 2007, p.250).  

 

O currículo estruturado fora do contexto de vida do professor e do aluno, que vise 

apenas o conhecimento científico como algo pronto e acabado, produz ignorância ao ser 

transmitido. Não corresponde, pois, aos anseios dos estudantes que vivem a globalidade e 
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desautoriza o educador por não apresentar a capacidade de transitar entre o conhecimento 

científico e os inerentes à cultura do alunado.  

Ainda, como afirma o autor: 

 

Dessa forma, ver a aprendizagem como algo ligado à história de vida é 
entender que ela está situada em um contexto, e que também tem história – 
tanto em termos de histórias de vida dos indivíduos e histórias e trajetórias 
das instituições que oferecem oportunidades formais de aprendizagem, como 
de histórias de comunidades e situações em que a aprendizagem informal se 
desenvolve (id). 

  

O autor utiliza-se da perspectiva sócio-histórica para demonstrar que o currículo é 

construído na complexidade do processo social, sujeito aos seus determinantes e 

condicionantes, num contexto de conflitos, rupturas e ambiguidades. Defende a ideia de que a 

aprendizagem deve ser narrativa de gerenciamento da vida (GOODSON, 2007, p.242). Ainda, 

considera que deve haver integração e harmonia entre os agentes internos, externos e pessoal 

presente na escola, para impulsionar a mudança educacional, sendo seu foco as crenças e 

missões pessoais que os professores trazem para esse processo.   

Trazer esse ideal para o contexto da escola de hoje, em que a relação está centrada na 

sala de aula, é uma utopia. A sala de aula ocupa o espaço privilegiado na escola, enquanto que 

a biblioteca, sala de multimeios (se existe!) e informática são raramente usadas. O professor é 

irremediavelmente conduzido ao cuspe-giz e à transmissão das informações, 

consequentemente a relação com os alunos é de verticalização. Modificar o rumo dessa 

relação é propiciar condições para que um  projeto de formação em serviço para docentes 

aconteça nesses ambientes pouco utilizados na escola e propícios a aprendizagem 

colaborativa, se bem utilizados, apresentam potencial para expansão do diálogo interpessoal. 

 

1.4 A formação em serviço se configura na práxis 

 

 Um importante papel da escola está em desenvolver ações pedagógicas favorecedoras 

do letramento digital, preparando os docentes e estudantes para a sociedade da informação.  

Neste trabalho, vejo ideologicamente a escola como um centro de aprendizagem que 

se organiza para propiciar aos professores contínuo aperfeiçoamento. O professor, através da 

pesquisa, da elaboração e execução de seus próprios projetos, realiza sua própria formação e 

educa o aluno pelo exemplo. Copiar aulas e planos de ensino da Internet  significa a 

reprodução do modelo tecnicista, no qual o material produzido para uma determinada 
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realidade cabe para qualquer outra. Esse é o princípio da homogeneização em que todos 

aprendem a mesma coisa no mesmo tempo com o mesmo significado.  Os professores 

apresentam dificuldades para escrever seus projetos, pois passaram uma vida tendo de 

executar os que caem prontos na escola. Autoria negada! Um artista cria sua obra, portanto a 

ela se entrega. É preciso dizer mais alguma coisa? 

A formação em serviço de docentes acontece no seu espaço cotidiano  de vida, no qual 

as relações profissionais e pessoais se entrelaçam constituindo uma identidade. Cada 

professor traz consigo experiências próprias que são referência para seu  trabalho e vida, parte 

delas constituídas no contexto social e histórico da escola, portanto, falar sobre a formação em 

serviço para professores é falar sobre o currículo na sua forma mais abrangente.  

O professor vive o neotecnicismo em sua prática cotidiana, sofre o desgaste provocado 

pelo paradigma racionalista, entretanto, pouco se apercebe do processo que ele mesmo 

desencadeia e reforça. Submerso num campo da  subjetividade do processo social, político 

cultural, reproduz rituais, reforça interesses, simbologias, necessidades de legitimação e 

controle, que acobertam propósitos de dominação. Vive a prática do currículo que lhe é 

proposto, num fazer pedagógico que acredita ser correto: dar aulas e fazer provas.  

Formado no contexto da racionalidade técnica, não consegue romper seus limites, ora 

pela insuficiente reflexão acerca de sua prática, ora pela acomodação frente aos obstáculos 

que precisa superar para ir contra uma corrente que empurra a maioria para a reprodução de 

rotinas burras, mas que garantem sua profissão. Paga-se o caro preço da perda da liberdade e 

da autonomia.  

Os professores excluídos correm atrás do Papa- Léguas, modelo ideal propagado pelo 

neotecnicismo: professor cuspe-giz segue metodologia e dá aulas pré- programadas para o 

aluno fazer provas.  

A escola contribui para que seja possível o controle, cumprindo seu papel na geração 

de desigualdades e estratificação social, através de atividades de aplicação de currículo, 

processos de avaliação, práticas pedagógicas alienantes e propensas a oferecer determinados 

conhecimentos para um grupo de alunos de classes seletas e outra para os analfabetos ou com 

pouca escolarização. 

Toda essa denúncia tem raízes profundas na história do currículo e emerge do 

“compromisso com a manutenção de um sentido de comunidade, baseado na homogeneidade 

cultural e no consenso de valores, que foi e continua sendo um dos principais, embora tácito, 

legados da área de currículo” (APPLE, 2006, p.120)  
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A tradição curricular decorrente de comunidades dominantes, portanto seletiva, nega a 

dialogicidade, ambiguidades, conflitos, porque estes fatores desencadeiam reflexões críticas e 

desvelam o senso comum implantado na educação escolar. Essa tradição torna legítima uma 

perspectiva curricular técnica acrítica e elimina as contradições, o que faz tudo parecer 

natural, cotidiano, rotineiro. 

 

A palavra repetida é monólogo das consciências que perderam sua 
identidade, isoladas, imersas na multidão anônima e submissas a um destino 
que lhes é imposto o que não são capazes de superar com a decisão de um 
projeto (FREIRE, 1987, p.19). 
 

O senso comum trabalha com categorias, tais como: o rótulo e a rotina. Os rótulos são 

introduzidos com efeitos psicológicos camuflados em reformas que visam melhorias na 

escola. As avaliações realizadas em contextos neotecnicistas classificam e rotulam os 

indivíduos selecionando-os por classes numa ampla divisão do trabalho. A linguagem 

cotidiana dos educadores representa forte confirmação da posição que deve ocupar cada aluno 

no contexto da aprendizagem (capacidade) e no contexto social (capital cultural).  

 

A hegemonia opera em grande parte por meio do controle do significado, por 
meio da manipulação das próprias categorias e modos de pensamento que 
usamos de acordo com o senso comum (...) o mundo social desigual em que 
os educadores vivem é representado pela reificação, pela mercantilização da 
própria linguagem que usam. (APPLE,2006,p.209). 
 

Rotinas aceitas pela comunidade escolar também confirmam a ordem que as pessoas 

devem obedecer para a garantia da hegemonia: aulas de 50 minutos, disciplinas fragmentadas, 

arranjos espaciais rígidos, rituais pedagógicos cotidianos: professores do cuspe e giz 

continuam seu ritual mesmo sabendo que o estudante não está aprendendo, separar alunos por 

nível de aprendizado (fraco e forte), realizar reuniões em horários impróprios, ainda que a 

grande maioria lute horas a fio, em regime imposto pela precarização de trabalho, para suprir 

as necessidades básicas da família. Por mais que educadores, intelectuais e pessoas 

interessadas em educação escolar tenham discutido e realizado trabalhos seriíssimos sobre 

isso, ainda há uma forte tendência de se manter essas rotinas.  

A reflexão crítica é de fundamental importância nesse contexto. É necessário que “os 

educadores se envolvam em análises que contemplem as maneiras pelas quais eles próprios 

deixam que valores e compromissos atuem inconscientemente por meio deles mesmos” 

(APPLE, 2006, p.177). Mas, para se exercer de fato a reflexão crítica sugerida é preciso que 

se perca o medo da liberdade.  
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Não se é antidialógico no “ar”, mas no mundo, Não se é antidialógico 
primeiro e opressor depois, mas simultaneamente. [...] A verdadeira reflexão 
crítica origina-se e dialetiza-se na interioridade da ‘práxis’ constitutiva do 
ser humano (...) Mas ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A 
consciência se constitui como consciência do mundo (FREIRE, 1987, p.78, 
15-16). 

 
As relações interpessoais na escola são fortes conteúdos curriculares e é através delas 

que se transmitem atitudes, valores, afetos, imprescindíveis à natureza humana. É neste 

contexto que surge o conceito de currículo oculto. Este conceito é entendido por Apple (2006) 

como um conjunto de normas e valores implicitamente transmitidos pela escola, através da 

aprendizagem acidental. Gestos, discursos indiretos, relações de autoridade, contribuem mais 

para a socialização mais ajustada aos interesses da sociedade capitalista. 

No sentido de romper com a socialização ajustada, condicionada subjetivamente pelo 

sutil comando neoliberal, Freire (2005) reascende a possibilidade de rompimento com a 

proposta tecnicista do neoliberalismo, afirmando que a desigualdade não é natural nem está 

traçada pelo destino, mas é um problema ideológico, portanto o educador deve aguçar sua 

capacidade de estranhamento, passando a reconhecer a diversidade no contexto pedagógico. 

Reconhecer esse contexto e sua complexidade significa pensar num processo de formação em 

serviço que precisa ser extremamente cuidadoso para adentrar com a novidade num terreno 

racionalista técnico. 

A minha opção pela pesquisa-ação-formação é resultado da reflexão sobre essa 

condição em que se encontram os professores. Acredito que, através da participação ativa na 

pesquisa, há o desenvolvimento de uma coautoria no processo de ação-formação. 

 

1.5 A participação dos professores na formação-ação-investigação 

 

A participação pretendida pode se desenvolver num movimento ativo se for 

alimentada pelo conhecimento da realidade em que o grupo escola se insere, tanto em patamar 

local quanto global, pela compreensão de suas necessidades, interesses e o desejo pessoal e 

coletivo de mudança dessa realidade para o benefício da coletividade.  

Bordenave (1994), com os olhos voltados ao ideal de uma sociedade democrática 

trabalha o conceito, tipos, princípios da participação.  

A participação para o autor: “Não mais consiste na recepção passiva dos benefícios da 

sociedade mas na interação ativa na sua construção (...) não tem caráter consumista” 

(BORDENAVE, 1994, p.20). 
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A passividade cede lugar ao caráter transformador e contestador de uma participação 

ativa, no qual o sujeito ultrapassa a condição de cidadão passivo, consumista obediente, para a 

condição ativa da cidadania. 

Neste trabalho de pesquisa, metodologia qualitativa, pesquisa-ação-formadora, a 

participação ativa torna-se uma exigência. O professor, cidadão ativo, toma parte na pesquisa, 

na formação em serviço, não importa se a sua participação colabora com os objetivos do 

trabalho ou se resulta em resistência. Aqui, considero a participação como um suporte para 

que o sujeito se aperceba em relação aos outros e reavalie sua atitude em relação às 

necessidades do grupo e às suas próprias, tendo um maior conhecimento da realidade. 

 

Como agir sobre uma realidade, para transformá-la, sem conhecê-la? E como 
conhecê-la sem estudá-la? (...) os membros participantes do grupo deverão 
ser autores das ações que podem transformar a realidade e parece natural que 
eles devam ser também os autores da pesquisa (BORDENAVE, 1994, p.64).  

 

No pensamento do autor, reside a participação plena do coletivo, do qual o 

pesquisador também toma parte para trabalhar com os outros e não para os outros. Selecionei 

e sintetizei algumas das forças atuantes na dinâmica de participação apontadas por Bordenave 

(1994, p.48-52) e que sustentam a análise dos dados da pesquisa. Destaco: 

1. A força das instituições sociais: o ser humano é um ser essencialmente 
institucionalizado. É influenciado pelas instituições sociais. 

2. As pessoas que se encontram em contato frequente, como num grupo de trabalho, 
tendem a desenvolver comportamentos padronizados, códigos de comunicação, 
normas grupais. Toda pessoa que deseje ingressar no grupo, primeiro tem que 
aprender sua estrutura e organização. Os membros do grupo apresentam maior 
grau de participação quando o objetivo da ação é significativo para seus próprios 
objetivos, se concordam com a necessidade de mudança. 

3. Existem diferenças individuais entre os membros do grupo. A variedade de 
maneiras de participar é uma força positiva para a dinâmica do grupo, mas, ao 
mesmo tempo, exige uma tarefa de coordenação e complementação de suas 
lideranças. 

4. A força maior para a participação é o diálogo compreendendo o melhoramento da 
capacidade de ouvir e falar, considerando as relações humanas no campo dos 
valores universais. 

5. O tamanho do grupo influi sobre o grau de participação. Em grupos numerosos a 
participação tende a baixar.   

Somam-se a essas forças alguns princípios que Bordenave (1994, p. 76-81) considera 

básicos para orientar o processo da participação. Resumidamente, os que podem contribuir 

com essa pesquisa são: a participação é algo que se aprende e se aperfeiçoa; pode ser 
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provocada e organizada sem que isto signifique necessariamente manipulação, justifica-se por 

si mesma, não por resultados; devem ser respeitadas as diferenças individuais na forma de 

participar. A participação é um processo de desenvolvimento da consciência crítica e de 

aquisição de poder. 

Os fundamentos e princípios devem fazer parte do ideário do pesquisador, mas com os 

pés no chão, reconheço que a participação plena é algo que não se conquista com apenas 

alguns momentos de formação. Como afirma Tripp (2005, p.454):  

 
Infelizmente, não é possível, de saída, dizer como as pessoas participam de 
um projeto, porque isso dependerá de seus interesses e capacidades, 
relativamente a diferentes aspectos de um projeto, em diferentes épocas e 
lugares.  
 

 Entretanto, considera Tripp( 2005, p.455 ) que: 

 

Por essas razões éticas, é necessário examinar a participação não só na etapa 
de proposta, mas também durante toda sua duração. Como medida 
preventiva, deve-se verificar freqüentemente quais medidas o pesquisador 
tomou para assegurar que os atingidos não estejam sendo enganados, 
manipulados ou explorados.  
 
 

Tripp ( id.) propõe que: 
 

 
Como promoção positiva no projeto como um todo, deve-se ter como meta 
que um projeto de pesquisa-ação: 1- trate de tópicos de interesse mútuo; 2- 
baseie-se num compromisso compartilhado de realização da pesquisa; 3- 
permita que todos os envolvidos participem ativamente do modo que 
desejarem; 4- partilhe o controle sobre os processos de pesquisa o quanto 
possível de maneira igualitária; 5- produza uma relação de custo-benefício 
igualmente benéfica para todos os participantes; 6- estabeleça procedimentos 
de inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre os participantes. 
 

É importante ter esses fundamentos como base para a pesquisa formadora e 

compartilhada e também reconhecer que o professor, na pesquisa e no curso, necessita de um 

processo de adaptação, pois a participação do cidadão em nossa sociedade sofreu um desgaste 

advindo de correntes racionalistas que o colocaram num patamar de espectador consumista. 

Nesse sentido, também busquei compreender o processo de adaptação do professor na 

utilização das TDIC. Relativo a essa questão, a referência utilizada foi Vosgerau (2005), que 

apresenta os sete níveis de uso da TIC no processo de formação de professores de Moersh 

(1998). 
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Vosgerau (2005, p. 17)  afirma que na perspectiva de Moersh (1998) o professor no 

uso das tecnologias pode passar por sete níveis: 

 

� Nível 0 – Não utilização: no qual como justificativa para a “não 
utilização”, existe sempre um problema que impede a utilização das 
TICs, seja a ausência de recursos ou a falta de tempo;  

� Nível 1 – Tomada de consciência: Utilização em laboratórios de 
informática, onde não existe uma ligação fortemente estabelecida 
com o programa de aprendizagem elaborado pelo professor; 

� Nível 2 – Exploração: A tecnologia é utilizada como um 
complemento do programa de aprendizagem. Sugerem-se atividades 
isoladas para reforçar o conteúdo, por meio de jogos educacionais e 
simuladores; 

� Nível 3 – Infusão: A utilização de diversas ferramentas para 
atividades de desenvolvimento de raciocínio, tais como base de 
dados, tabelas, aplicativos para elaborar e analisar gráficos, 
aplicação de multimída, etc. Todavia, estas atividades se encontram 
ainda dispersas no programa de aprendizagem; 

�  Nível 4a – Integração Mecânica: A tecnologia é integrada 
mecanicamente para enriquecer o contexto de aprendizagem e como 
ferramenta para compreender conceitos e na resolução de problemas. 
O professor tenta estabelecer uma ligação lógica entre o programa 
de aprendizagem e a utilização da tecnologia; 

�  Nível 4b – Integração Rotineira: A ligação entre o programa de 
aprendizagem e a utilização da tecnologia aparece naturalmente; 

�  Nível 5 – Expansão: A tecnologia vai além da sala de aula. O 
professor motiva seus alunos a pesquisarem e a interagirem com 
organismos governamentais para a compreensão e solução de 
problemas; 

�  Nível 6 – Refinamento: A tecnologia é percebida como um processo 
e um produto. Além de buscar resposta, os estudantes utilizam a 
tecnologia para desenvolver soluções. Eles têm um grande 
conhecimento sobre a tecnologia e sabem escolher aquela que seria 
ideal para realizar tarefas específicas. 

 

Tais níveis contribuem para a compreensão do estágio em que o professor se encontra 

e a devida tomada de consciência do que ainda precisa ser conquistado no processo de 

formação. Destacam-se daí dois fatores de atenção, um primeiro, voltado ao planejamento e o 

outro, ao conjunto de habilidades que o professor necessita desenvolver. No sentido do 

planejamento, outra contribuição que Vosgerau (2005) oferece é um referencial sobre 

pesquisas internacionais que analisam a integração das TIC nas escolas. Segue uma síntese, 

por mim realizada, das conclusões apresentadas pela autora: quando impostas, as TIC não são 

integradas no fazer pedagógico do professor (CUBAN, 2001), (THOMPSON, SCHMIDT, 
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HADIJIANNI, 1995); o modelo de aprendizagem vivenciado pelo professor, quando aluno, 

influencia sua prática (MORGAN, 1999); é preciso considerar as experiências e 

conhecimentos individuais tanto na formação inicial quanto continuada de professores 

(LAFERRIERE; BREULEUX; BAKER, 1999); as capacitações para utilização das TIC não 

provocam uma integração imediata, elas necessitam de um acompanhamento contínuo, a 

longo prazo (CLIFT; MULLEN; LARSON, 2001), (THOMPSON, SCHMIDT, 

HADIJIANNI, 1995).  

As referências acima permitiram que a análise realizada sobre os DSC fossem 

respaldadas por outras pesquisas e na literatura científica, concedendo-me embasamento 

fortalecendo à interpretação como pesquisadora diante da leitura e interpretação dos dados e 

como formadora no direcionamento didático-pedagógico do processo de formação em 

serviço.  

Em relação ao reconhecimento das habilidades que os professores apresentam ou 

devem apresentar no processo de utilização da Internet, ambiente virtual de aprendizagem, em 

complementação os níveis de Moersh, tomei como base o documento publicado pela 

UNESCO (2008), Padrões de Competência em TIC. 

Segundo o documento Padrões de Competência em TIC da Unesco (2008, p.1): 

 
Estar preparado para utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte 
ao aprendizado são habilidades necessárias no repertório de qualquer 
profissional docente. Os professores precisam estar preparados para ofertar 
autonomia a seus alunos com as vantagens que a tecnologia pode trazer.  
 

Além de reconhecer a necessidade de formação do professor para trabalhar com as 

tecnologias na escola, ainda traz como objetivos:  

 

Oferecer um conjunto básico de qualificações, que permita aos professores 
integrarem as TIC ao ensino e à aprendizagem, para o desenvolvimento do 
aprendizado do aluno e melhorar outras obrigações profissionais;  expandir o 
desenvolvimento profissional dos docentes para melhorar suas habilidades 
em pedagogia, colaboração e liderança no desenvolvimento de escolas 
inovadoras, usando as TIC. (id.) 

 

Seguindo essa abordagem, o projeto de Padrões de Competência em TIC para 

Professores não se limita à concentração de habilidades de TIC, mas amplia a visão para a 

reforma do ensino, que inclui: política, currículo e avaliação, pedagogia, uso da tecnologia, 

organização e administração da escola e desenvolvimento profissional. 
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Considerando o pequeno tempo em que se realizou a experiência aqui analisada e as 

dificuldades estruturais inerentes às escolas para a utilização das TDIC, também selecionei 

algumas habilidades básicas apresentadas na brochura referente às Diretrizes de 

Implementação, que compõe o documento da UNESCO (2008): Abordagem de alfabetização 

em tecnologia, nível I, e, que podem servir de referência para a análise dos dados coletados.   

São algumas das habilidades básicas das categorias pedagógica, TIC e 

desenvolvimento profissional, em nível da tabela I:  

• Descrever como o ensino didático e as TIC podem ser usadas para apoiar a 
aquisição, por parte dos alunos, do conhecimento da disciplina escolar 
(Pedagógica I.C.I);  

• Incorporar as atividades apropriadas em TIC aos planos de aula, de modo a ajudar 
o processo de aquisição, pelos alunos, do conhecimento da disciplina escolar 
(Pedagógica I.C.2); 

• Usar programas de apresentação e recursos digitais como apoio ao ensino 
(Pedagógica I.C.3);  

• Usar uma ferramenta de busca para fazer uma pesquisa boleana por palavra-chave 
(Pedagógica I.D.6);  

• Criar uma conta de e-mail e usá-la para uma série contínua de troca de mensagens 
(Pedagógica I.D.7);  

• Usar tecnologias comuns de comunicação e colaboração, tais como mensagens de 
texto, videoconferência e colaboração da web e ambientes sociais (Pedagógica 
I.D.11);  

• Usar os recursos de TIC para melhorar sua produtividade (Desenvolvimento 
profissional docente I.F.1);  

• Usar os recursos de TIC como apoio à sua própria aquisição de conhecimento 
pedagógico e da matéria (Desenvolvimento profissional docente I.F.2).  

 
A formação em serviço do docente para e com o uso do ambiente virtual Comunidade 

de Escolas Aprendentes, prevê o desenvolvimento de  habilidades básicas de forma 

conjugada, isto é, não separa o desenvolvimento de habilidades básicas para uso das TDIC 

das pedagógicas e de desenvolvimento profissional. A articulação pedagógica desse conjunto 

acontece contextualizada na realidade.  

A aprendizagem parte de contextos de vida do professor, suas experiências no 

cotidiano vivo da escola, sendo justamente aí que ele terá a oportunidade de ressignificar a 

sua prática pedagógica, nunca sozinho, mas num contexto de socialização e mediação 

formadora.  
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A experienciação viva do novo, articulada e conjugada com as experiências de vida do 

professor, se constitui em uma narrativa de aprendizagem, como conceitua Goodson (2007, p. 

248): 

 

“aprendizagem narrativa”- um tipo de aprendizagem que se desenvolve na 
elaboração e na manutenção continuada de uma narrativa de vida ou de 
identidade. Entre os motivos que emergem na aprendizagem narrativa estão 
o trajeto, a busca e o sonho.        

 

O autor considera que a aprendizagem está ligada à história de vida da pessoa e num 

contexto que também tem uma história ligada a trajetória da instituição formal de 

aprendizagem.  

Considerando a aprendizagem narrativa de Goodson (2007), busquei formas de 

operacionalizar esse conceito na prática de formação em serviço, com ênfase na participação 

do professor em todo o processo: elaboração e execução do planejamento, incluindo 

sobremaneira a elaboração do currículo de formação e as  formas de aplicação deste no 

contexto organizacional da escola e no contexto de vida do professor; criação de momentos 

informais de conversação que incluem o ver/escutar as experiências pedagógicas do professor 

e as adquiridas no processo de formação; acompanhamento da trajetória individual de 

aprendizagem e a socialização das dificuldades de cada um e do coletivo, no sentido de se 

formar uma rede colaborativa de aprendizagens; momentos de registros escritos de 

impressões, sentimentos, interesses , disposições, saberes, sonhos e socialização desses 

registros. 

Reconheço nesse processo a reflexividade apontada por Gómez (1999, p.29): 

 

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as 
construções sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de 
intervenção. Supõe a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o 
conhecimento à medida que vai sendo produzido, para enriquecer e 
modificar não somente a realidade e suas representações, mas também as 
próprias intenções e o próprio processo de conhecer. 
 

Acredito que a reflexibilidade na conceituação desse autor cabe ao processo de 

formação pretendido uma vez que acontece no trajeto de vida do professor e na busca pelo 

aprender conjugado com a sua prática profissional. A reflexão não é imposta e nem é 

exigente, ocorre naturalmente e em diferentes situações, inclusive em contextos que muitas 

vezes o professor não terá condições de modificar.  
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Neste trabalho, há que se dar oportunidade aos momentos de reflexão, pois aí reside a 

grande chance de o professor apreender a realidade que o circunda, indignar–se com atitudes 

descompromissadas, fugir da alienação, quebrar rotinas burras, estar aberto a novas 

aprendizagens. A mudança é essencial desde que seja humanizadora, isto é, seja gradativa, 

sem a pressa imposta pela ideologia que permeia o mercado escravizador.  

Frente ao exposto, no processo de participação ativa do professor na pesquisa-ação-

formação, caberá a construção colaborativa de um ambiente de apoio à aprendizagem que se 

constituirá em local aberto  a aprendizagens, tanto no tocante aos recursos presentes no 

ambiente virtual, quanto relativos à dimensão pedagógica que podem envolvê-lo. Há que se 

ter como ambição a constituição de uma comunidade de prática em educação ao longo de um 

tempo,  que pode não ser o deste trabalho de pesquisa.  

Segundo Almeida (2003. p.129): 

 

Na medida em que as pessoas se enxergam, se situam e interagem nesses 
ambientes, sua curiosidade torna-se mais aguçada em relação ao significado 
de sua participação, o que poderá induzi-las à busca de respostas para as 
próprias indagações, estabelecendo novas conexões e produzindo 
conhecimentos que realimentam e dão vida ao ambiente. Nessa ótica, a 
escola passa a constituir-se como uma organização viva que aprende e evolui 
a partir de um ambiente incentivador do desenvolvimento da criatividade e 
da aprendizagem contínua.  

 

A visão prospectiva da autora desafia a escola, o professor a conquistar a fluência 

tecnológica, a partir do uso do ambiente de apoio à aprendizagem. Frise-se que esse professor 

estará diante da complexidade da educação online e por isso a sua inclusão nesse contexto 

deverá ser gradativa. Daí que o percurso de formação será mais de ordem presencial, pelo 

menos no início do processo de formação, do que propriamente online.  

As tecnologias educativas, se bem direcionadas, permitem valorizar o processo, o 

itinerário, rompendo com o modelo uniformizante das escolas. A criação de ambiente de 

apoio à aprendizagem pode representar a possibilidade de ligar as escolas em rede, entre si e 

com outros espaços de conhecimento. 

As relações entre os conhecimentos não podem se dar por mero insight, mas via 

estudo comparativo, análise, através de experiências e vivências em contextos educativos 

planejados.  

Pelo exposto, educação, currículo e TDIC, na sociedade digital, se conjugarão numa 

práxis tecnológica crítica a serviço da emancipação, ampliando a capacidade de comunicação 

e interação entre os atores sociais no vasto espaço de conhecimentos. 
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Entretanto, na sociedade digital, a escola mal incorporou tecnologias como fotografia, 

T.V., DVD na sua prática pedagógica. Perdeu espaço e, ao invés de incorporar, está sendo, 

sutil e gradativamente, incorporada pelas plataformas de aprendizagem e outros universos 

eletrônicos da vanguarda online. Cabe indagar quais as consequências desse processo, a quem 

se dirige, ou como, em favor de quê, nos colocando criticamente para a compreensão das 

ideologias que o cercam. Para tanto, embasada pela teorização crítica do currículo, selecionei 

as plataformas de aprendizagem como foco de pesquisa, especificamente no tocante aos 

ganhos e dificuldades de sua utilização na Educação Básica. Aqui, estão registradas as 

experiências de implantação realizadas em duas escolas públicas do Estado de São Paulo e em 

espaço aberto denominado Comunidade Virtual de Escolas Aprendentes.  

Finalizando esse capítulo apresento o mapa conceitual abaixo. Esse mapa se põe em 

diálogo, contatos, conexões para contaminar temas. Abraça o todo para sintetizar as principais 

ideias e conceitos desenvolvidos neste capítulo. 
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Figura 4: Mapa conceitual- síntese do capítulo 2. 

 

Duas linhas de força se conectam no mapa para constituir a ideia principal do capítulo 

1: compreender a realidade em que a escola está inserida e como as TDIC se apresentam no 

contexto escolar e explicitar as diferentes abordagens curriculares, definindo a mais adequada 

para o trabalho de formação que se propõe desenvolver. 

A primeira linha de força centra-se na constatação de que na ideologia neoliberal 

TDIC e educação são consideradas campos disjuntos. Ramifica-se para explicar as causas 

dessa disjunção e expõe a necessidade da unificação desses dois domínios científicos. A 

segunda linha de força direciona-se para o estudo do conceito de currículo em diferentes 
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abordagens e a definição da linha curricular mais adequada para o desenvolvimento do 

processo de formação do cidadão professor. Ambas convergem para a idéia de que esse 

profissional deve ser preparado para o trabalho, sobressaindo no contexto a visão da 

pesquisadora centrada no primado da relação dialógica com os diferentes e diversos domínios 

científicos e no currículo como narrativa.   

No próximo capítulo, apresento o ambiente de apoio à aprendizagem como um espaço 

para a construção do conhecimento. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

              Figura 5 - Print Gallery (ESCHER, 1956a) 

 

 

 

 

 

 

 

No espaço simbólico de Escher, fazemos 
parte do mesmo contexto que 
observamos. Há corporeidades, portanto 
limites! A virtualidade nada mais é que o 
simulacro do real. Mas, se existem 
sonhos, o espaço, seja ele virtual ou 
presencial, ganha o infinito.  
A arquitetura  do ambiente de apoio,  que 
se apresenta nesse capítulo 2, expressa o 
sonho de ser comunidade e não se 
restringe  à oferta de cursos. Pessoas 
podem navegar e experimentar o espaço 
digital. Mais ainda, podem se tornar 
autores de um processo em rede 
colaborativa, numa rede de escolas, se 
por isso optarem. 

ARQUITETURA DO AMBIE�TE  DE APOIO À APRE�DIZAGEM 
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CAPÍTULO 2 

AMBIE�TE DE APOIO À APRE�DIZAGEM 

 

O grande salto na relação dialógica entre tecnologia e educação acontece com a 

Internet que, além de oferecer informação de forma dinâmica, possibilita que as pessoas 

construam, colaborem e partilhem informação e conhecimento online. Há o 

redimensionamento da sala de aula e a busca de parcerias para o desenvolvimento dos 

processos de ensinar e aprender. Listas de discussões, e-mail, chat, wiki, blogs se multiplicam 

e abrem possibilidades de comunicação entre professores e alunos. Novas modalidades de 

educação a distância reestruturam a maneira de pensar os sistemas educativos. Os ambientes 

virtuais de aprendizagem aparecem como uma oportunidade de criação de espaços 

educacionais diversificados e abertos, nos quais  os professores podem combinar recursos 

para atender os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. 

Ambientes digitais de aprendizagem, conforme expõe Almeida (2003, p.331) são: 

 

Sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte de 
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 
objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 
atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, 
ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo 
com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado 
design educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a 
realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no andamento da 
atividade. 

 

A flexibilização na relação espaço e tempo, presente no pensamento da autora, vem 

relacionada ao planejamento e organização do processo pedagógico, deixando claro que o uso 

dos ambientes virtuais de aprendizagem no campo educacional deve ser direcionado por 

intencionalidades e objetivos pedagógicos.   

A formação em serviço dos professores para o uso inteligente, planejado e organizado 

dessa tecnologia tem sido discutida em livros, artigos, dissertações e teses produzidas por 

estudantes de várias instituições, dentre elas a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo – CED, especificamente, na 

Linha de Pesquisa de Novas Tecnologias em Educação. Vale ressaltar os trabalhos realizados 

por Terçariol (2009), tese direcionada à formação de formadores em ambiente online, 
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Mengalli (2006), dissertou sobre os recursos tecnológicos como potencializadores de 

desenvolvimento e ações colaborativas com foco na gestão escolar. Artigos publicados em 

congressos (ALMEIDA, 2005a; RUBIM, PRADO e ALMEIDA, 2005; FERREIRA, 

SAPUCAIA, RUBIM, VILLARINHOS, PRADO e ALMEIDA, 2005), traçam um panorama 

dos projetos desenvolvidos nessa mesma linha de pesquisa e que contemplam o 

desenvolvimento de competência no ensino e na aprendizagem em ambientes virtuais; 

reflexões sobre os impactos no currículo e na formação de professores provocados pelo uso 

desses ambientes; criação de comunidades virtuais de aprendizagem e de gestão social do 

conhecimento. 

A revista E-Curriculum10, desse programa, está aberta a autores de outras instituições 

que têm apresentado artigos voltados à pesquisa de cursos online, com foco na formação 

inicial de professores, em cursos universitários ou na formação continuada. Cito como 

exemplo o artigo: Ambientes colaborativos em educação a distância: abordagens sobre uma 

ação de formação continuada (GABI�I et.al, 2010)11 presente nessa revista. 

O professor de escolas públicas de Educação Básica também pode ter acesso à 

tecnologia e aos processos de formação em serviço nos ambientes de apoio à aprendizagem, 

participando como autor dessa formação e remetendo o aprendizado ao seu cotidiano 

profissional. Com autoria e participação ativa em ambiente de apoio à aprendizagem, terá 

condições de potencializar sua ação pedagógica, estender o espaço de aprendizagem para 

além da sala de aula, trocar experiências, criar atividades mais dinâmicas e motivadoras para 

os estudantes. Acontece simultaneamente nesse processo a preparação futura do professor 

para outros tipos de formação em ambientes online: cursos de pós-graduação, especializações 

como os oferecidos pela Plataforma Paulo Freire (MEC/Brasil)12, Universidade Aberta do 

Brasil, dentre outras. 

Descrevo sucintamente a seguir as características de ambientes virtuais de 

aprendizagem, para maior compreensão de sua funcionalidade pedagógica. 

 

 

 

 

                                                 
10 Revista Científica e-curriculum do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUCSP. 
Disponível em: http://www4.pucsp.br/ecurriculum/. 
11 Revista Científica e-curriculum ISSN 1809-3876, v. 5, n. 2 (2010) 
12Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.html. 
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2.1 Ambientes de apoio à aprendizagem baseados na Internet 

 

Com a Internet, surge um ambiente social com uma variada gama de aplicações online 

e para os mais diversos propósitos (blogs, wikis, podcast, editores de páginas online, 

ferramentas colaborativas), que permitem ao utilizador livre acesso e a facilidade de não 

apenas navegar, mas participar ativamente de todo o processo de gestão da informação: 

produção, distribuição, partilha de conhecimentos e ideias.  

São usuais na Internet os softwares para formação de redes sociais (Mensseger, Orkut, 

Blogs); ferramentas para escrita colaborativa (wikis, podcast, Google Docs); ferramentas de 

comunicação on-line (Skype, Google talk); ferramentas para utilização de vídeos (Youtube, 

Google Vídeos), os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS).  

Os LMS (Learning Management System) são considerados sistemas de informações 

que abrangem um conjunto de dados, procedimentos, pessoas articuladas entre si por 

tecnologias de informação, tendo em vista coletar, processar, disseminar informações, através 

de exposição, troca, intercâmbio, transmissão com objetivos específicos. Considera-se que os 

LMS são sistemas de informação centrados no suporte a processos de comunicação, 

coordenação e colaboração, com objetivos pedagógicos. Existem vários modelos de LMS, tais 

como as plataformas de uso gratuito, sem encargos de licença: TelEduc (Desenvolvida no 

Brasil), Moodle e as plataformas proprietárias, com encargos de licença: Blackboard, Docent,  

WebCT.  

Esses softwares geram várias possibilidades de interação entre os seus participantes, 

surgindo com recursos e atividades de aprendizagem com suporte na Internet e nos serviços 

de publicação de informação e comunicação que esta oferece, cujas plataformas podem ser 

utilizadas para o desenvolvimento da educação online, portfólios, comunidades virtuais, e 

possuem potencialidades tecnológicas e de serviços que tornam irrelevantes as distâncias 

físicas, geográficas e temporais, criando oportunidades únicas de assegurar formas de 

mobilidade e de intercâmbio cultural.   

Os LMS, ou seja, Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem na web, criam uma 

nova dimensão para a educação a distância denominada e-Learning. .  

Segundo Almeida ( 2003, p.332):  

 

O e-Learning é uma modalidade de educação a distância com suporte na 
internet que se desenvolveu a partir das necessidades de empresas 
relacionadas com o treinamento de seus funcionários, cujas práticas estão 
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centradas na seleção, organização e disponibilização de recursos didáticos 
hipermediáticos. 

 

Assim, essa modalidade é utilizada para definir aprendizagem por meio de mídia 

eletrônica e está intrinsecamente associada à utilização da Internet, apesar de poder envolver 

também a utilização de tecnologias móveis e a integração com outras tecnologias. 

O sistema de gestão de aprendizagem possibilita que essa modalidade de ensino se 

concretize, oferecendo ao professor recursos para organizar ações pedagógicas, explorar as 

possibilidades de comunicação, criar ambientes interativos e motivadores aos alunos.  

Há diferentes abordagens pedagógicas no uso da tecnologia e também dos ambientes 

virtuais que podem favorecer o repasse de informações ou a construção de conhecimentos. De 

acordo com Prado e Valente (2002), existem três abordagens educativas em educação a 

distância: Broadcast, Sala Virtual e Estar Junto Virtual. Almeida (2002, p.1-2) elucida cada 

uma dessas modalidades : 

 

Na abordagem denominada broadcast, a tecnologia computacional é 
empregada para “entregar a informação ao aluno” da mesma forma que 
ocorre com o uso das tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio 
e a televisão. Quando os recursos das redes telemáticas são utilizados da 
mesma forma que a sala de aula presencial, acontece a virtualização da sala 
de aula, que procura transferir para o meio virtual o paradigma do espaço-
tempo da aula e da comunicação bidirecional entre professor e alunos. O 
estar junto virtual, também denominado aprendizagem assistida por 
computador - AAC, explora a potencialidade interativa das TIC propiciada 
pela comunicação multidimensional, que aproxima os emissores dos 
receptores dos cursos, permitindo criar condições de aprendizagem e 
colaboração. 
 

A autora explica claramente os três tipos de abordagens no uso das  tecnologias e 

destaca a última abordagem  como aquela que favorece a aprendizagem colaborativa, redes de 

aprendizagem, comportando a atuação de todos os participantes no ambiente de aprendizagem 

com poder de expressão, decisão e autoria.  

Todo potencial do ambiente de apoio à aprendizagem pode ser explorado num contexto 

supletivo ao currículo, mantendo-se como um repositório de informações complementares e 

estruturado no formato cuspe- bits.  

Nesse sentido, recebe a chancela neotecnicista- mudança de cara no corpo tradicional. 

Ou, pode-se aproveitar o potencial do ambiente virtual de aprendizagem, para entender a ideia 

de sala de aula como um espaço pleno de interação, pesquisa, desenvolvimento de projetos 
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coletivos, colaborativos em nível glocal, comunidades virtuais de aprendizagem, tendo como 

foco a unidade TDIC e currículo.  

A mediação pedagógica é um aspecto importante a ser considerado nessa abordagem e 

o formador, por trazer uma gama de experiências nessa modalidade de educação a distância, 

fica autorizado pelo grupo-classe a propor a organização do planejamento, das situações de 

aprendizagem, orientando a condução dos trabalhos. Como um guia do processo de 

aprendizagem colabora com o florescimento de lideranças e conduz a equipe para a 

valorização do trabalho compartilhado, solidário, interdisciplinar, amoroso.  

A metodologia na formação em serviço não se restringe ao ambiente online, sendo 

importante a correlação desses princípios com os momentos de formação presencial e da 

prática do profissional em formação, a qual é objeto de reflexão na formação.  

O conhecimento sobre a utilização de plataformas de apoio à aprendizagem nas práticas 

existentes nas escolas brasileiras é considerado ainda insuficiente. Tal fato conduziu-me ao 

desenvolvimento do presente estudo na expectativa de que possa contribuir para um maior 

conhecimento das realidades e das práticas atuais neste domínio, com o intuito de verificar 

ganhos e dificuldades do uso da plataforma de apoio à aprendizagem em escolas públicas de 

Educação Básica.  

 

2.2 Comunidade de Escolas Aprendentes: ambiente criado para a formação em serviço. 

 

Dentre as plataformas apresentadas nesta pesquisa, optei pela Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) para o desenvolvimento da formação em 

serviço dos professores, visto estar familiarizada com esse ambiente na disciplina de Novas 

Tecnologias e Formação de Professores do curso de Pós-Graduação-Educação:Currículo, 

PUC/SP, também por ser um software de uso livre, podendo ser baixado, utilizado e/ou 

modificado com facilidade. 

Como qualquer outro LMS (Learning Management System), o Moodle comporta 

funcionalidades que permitem a gestão estrutural e dispõe de um conjunto de ferramentas que 

podem ser selecionadas pelo professor de acordo com seus objetivos pedagógicos, para 

conceber cursos. Também permite realizar a gestão de comunicação através da utilização de 

fóruns, chats, wikis numa ampla possibilidade de composição pedagógica dessas atividades. 

Os conteúdos como diário, questionário, lição, tarefa, são necessários ao desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem e registros. A gestão pedagógica é amplamente viável, 

comportando publicação de materiais de quaisquer tipos de arquivos e acompanhamento 
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pedagógico ao alunado. Contudo, ressalto que, nesse ambiente em particular, o professor pode 

definir de forma flexível a disposição dos recursos na interface, personalizando tais 

ferramentas com rótulos criativos e atraentes aos alunos. Nos rótulos, a utilização de imagens 

e frases de efeito criam ambientes com perspectivas pedagógicas diversas. Assim, um fórum 

pode ser utilizado como um espaço para discussão de conceitos relacionados a um tema, como 

pode ser chamado de cafezinho e funcionar como um ponto de encontro informal para 

estimular o estabelecimento de vínculos entre os participantes da comunidade.  

A apropriação do AVA para um professor da Educação Básica, como eu, não é tarefa 

simples. Foi preciso pesquisar, aprender sobre sua instalação, seus recursos, romper com o 

medo da tecnologia para sair do presencial e ganhar o espaço virtual. Valeu a pena! Criei no 

Moodle a Comunidade de Escolas Aprendentes, com a intenção de proporcionar um espaço 

de formação em serviço aberto, com amplas possibilidades de o professor desenvolver seu 

trabalho, interagir com os colegas, com outras escolas e profissionais interessados em 

educação. Em constante processo de atualização, a comunidade propicia trabalho em 

ferramentas para discussão e compartilhamento de experiências, criação de artefatos como 

cursos, aulas, textos, vídeos, constituindo-se num ambiente dinâmico e flexível.   

Após a fase de estudos e criação da Comunidade de Escolas Aprendentes, iniciei a 

procura de escolas de Educação Básica que tivessem interesse em participar da formação em 

serviço para o uso do ambiente de apoio à aprendizagem. Duas escolas aderiram à proposta de 

formação em serviço, havendo no início desse processo vários encontros com a coordenação 

pedagógica para a devida compreensão da realidade de cada escola, suas característica 

particulares e modo de realizar o trabalho pedagógico, principalmente quanto ao uso das 

TDIC. 

A estrutura pedagógica da Comunidade de Escolas Aprendentes foi adquirindo design 

pedagógico próprio para atendimento das necessidades pedagógicas das escolas. 

A figura 6, a seguir, apresenta uma visão geral do design do ambiente de apoio à 

aprendizagem Comunidade de Escolas Aprendentes, após a adesão das escolas.  
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Figura 6: Design da Comunidade de Escolas Aprendentes 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com . 

 

O ambiente de apoio à aprendizagem acima está estruturado em três colunas que 

permitem a introdução de rótulos e recursos com a personalização desejada: calendário, 

usuários online, contador de visitas, dentre outros. Tais recursos podem ser deslocados para 

qualquer parte das colunas. Na coluna central pode-se criar rótulo de boas vindas, área de 

orientação aos participantes, área de convivência, área de conteúdos. Também, há uma caixa 
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exclusiva para a elaboração de cursos, contando com recursos que permitem a criação de 

espaços didáticos diversificados. 

É no espaço de cursos que acontece a formação propriamente dita dos professores. As 

demais colunas representam espaços de ampla socialização na rede, podendo haver 

participação de outras pessoas e/ou escolas interessadas no desenvolvimento das atividades, 

uso de recursos, pesquisa, entre outros.  

Para o entendimento da proposta pedagógica, apresento a explicação de cada um 

desses espaços.    

Figura 7: Comunidade de Escolas Aprendentes- Capa de abertura  

Fonte: http://www.escolaaprendentes.com . 

 

Na coluna da esquerda, estão colocadas as caixas norteadoras de acesso e do conteúdo 

do portal e, também, conteúdos ilustrativos no formato de widget13 de revista e jornal online. 

Na coluna central, um rótulo foi adicionado, com o intuito de compor um cenário receptivo ao 

usuário: o logo da comunidade, as boas vindas e a palavra de abertura. Na coluna da direita, 

                                                 

13 Widgets são pequenas janelas que ficam visíveis na área de trabalho com o intuito de trazer informações e 
serviços de forma rápida a internautas. Baseado em conexão com a Internet, o aplicativo agiliza o contato com as 
informações de que o usuário necessita.  
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uma caixa destinada à descrição do conteúdo do portal apresenta um link em forma de botão, 

chamando a atenção para um tema que fará parte da área de conteúdo, além de um 

informativo de como o usuário pode participar da comunidade.  

Na continuidade da tela, aparece na coluna central o menu do site, chamando a atenção 

para a área de conteúdo: desafio do mês, atividades rápidas e rasteiras, fórum permanente e 

página de cursos. Na coluna da direita, temos o menu principal que funciona com uma caixa 

de links para sites direcionados às áreas do conhecimento, onde o professor pode buscar 

recursos diversificados para compor sua aula: jogos, pesquisas, museus, dentre outros.  

 

Figura: 8: Menu do site http://www.escolasaprendentes.com. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com 

 

No menu de conteúdos, a primeira atividade apresentada na coluna central é o Desafio 

com foco em temas curriculares: educação ambiental, tecnologia na escola. Os objetivos dessa 

atividade são: discutir um tema transversal para contextualizar a construção de conhecimentos 

sobre as ferramentas do ambiente; socializar informações, conhecimentos sobre os fóruns; 

correlacionar os conhecimentos com práticas pedagógicas; criar estratégias diversificadas para 

serem usadas nos cursos presentes na comunidade.  

Para a realização da atividade, são utilizados os recursos: fórum geral, fórum de 

resposta única, mensagens instantâneas, blog da página perfil e vídeos.  
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A atividade desafio é dinâmica, enfocando um tema por mês, entretanto não representa 

atividade obrigatória do processo de formação em serviço. Friso que todas as atividades 

postadas fora do espaço de cursos estão abertas à participação da rede.  

Apresento a seguir um dos temas tratados na atividade Desafio, desenvolvida através 

do fórum do tipo: uma única discussão simples. 

 

Figura 9 – Fórum da atividade Desafio -  Tecnologia na escola é possível e urgente!  

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com .  

 

No rótulo da atividade aparece o tema, o procedimento e o local onde a atividade 

fórum será realizada. A figura abaixo mostra a dinâmica pedagógica da proposta do fórum.   

Figura 10: Fórum da atividade Desafio: tecnologia na escola é possível e urgente. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com 

 

O fórum apresenta uma questão e duas charges, tendo o objetivo de atingir diferentes estilos 

de aprendizagem e as diversas experiências pedagógicas dos participantes. A pergunta expressa de 

forma direta: Como é a tecnologia que você utiliza habitualmente nas aulas?, tem a finalidade de 

atingir as pessoas que já trabalham com a tecnologia educativa em sala de aula; e as charges, de levar 

o participante, que talvez ainda não tenha essa prática, a uma reflexão sobre a necessidade de 
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utilização da tecnologia na escola. Com essa combinação, intenciono aproximar as diferentes e 

diversas experiências dos participantes com o fim de propiciar maior abertura no diálogo e aumento de 

participação na discussão proposta. 

Na atividade desafio o tema incentiva o debate e leva o participante a aprender a usar os 

diversos tipos de fóruns. Na figura abaixo aparecem alguns diálogos e a estrutura de um fórum do tipo: 

uma única discussão simples, no qual todas as respostas ficam visíveis em um só bloco.  

Figura 11: Fórum da atividade desafio- fórum de uma única discussão simples. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com. 

 

Na atividade desafio, como o próprio nome informa e a figura ilustra, a mediação se processa 

através da problematização. 

Em cada nova atividade Desafio  trabalha-se com um novo questionamento e um tipo 

diferente de estrutura da ferramenta fórum, conjugando contextualização e aprendizado técnico. 

 

Na próxima tela apresento a estrutura de fórum geral, em que as respostas aparecem por título 

e autor, com a possibilidade de se obter o cômputo de respostas em cada tópico. 
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Figura 12: Fórum Geral da atividade Desafio. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com. 

 

A tela do fórum geral possibilita a visualização do tópico, autor, comentários 

realizados em cada resposta, indicação das mensagens não lidas e a data e hora em que a 

postagem foi realizada. 

A atividade Desafio, por ser dinâmica e problematizadora, busca manter o usuário 

presente na comunidade. 

Num período quinzenal, proponho a atividade Rápida e Rasteira, em que o professor é 

convidado a realizar uma tarefa complementar à proposta no desafio mensal. São algumas das 

atividades: criar blog, fórum, link a páginas da web, postar vídeos, mensagens 

contextualizadas e ilustradas.  

A figura 13 mostra o resultado de uma atividade Rápida e Rasteira: a criação de um 

blog.  
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Figura 13: Blog produzido pelos professores na atividade Rápida e Rasteira. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com. 

 

A atividade Rápida e Rasteira busca complementar a atividade proposta na atividade 

Desafio. A criação de um blog objetivou levar o professor a compreender a diferença entre a 

ferramenta fórum e o próprio blog. A premissa do fórum é a discussão de informações e a do 

blog é a divulgação de informações. Pode também funcionar como um caderno virtual, no 

qual o participante pode optar por compartilhar ou não suas idéias. 

Outra atividade apresentada no site é o Fórum Permanente, cujo objetivo é promover 

um espaço de troca de experiências, perguntas frequentes, construção de conhecimentos sobre 
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a utilização pedagógica dos recursos e atividades presentes no espaço para elaboração de 

cursos. Utiliza-se para a concretização dessa atividade o fórum de resposta única, link ao guia, 

vídeo-aula e slide auxiliar sobre a utilização de ferramentas. 

 

Figura 14 : Área de convivência do site http://www.escolasaprendentes.com. 

Fonte: http://www.escolasaprendentes.com. 

 

Os fóruns são ferramentas extremamente poderosas nesse ambiente, podendo ser 

utilizadas com diversas perspectivas pedagógicas. Seu formato é bem aceito pelos professores 

participantes, pois além de apresentar o encadeamento das discussões, identifica os autores 

das mensagens por meio da sua foto, que foi previamente inserida no seu perfil. Com o fato da 

mensagem ser personalizada, gera maior sentimento de vínculo entre os professores. 

Por último, considera-se como atividade fim a montagem de um curso no ambiente de 

apoio à aprendizagem e, para tanto, o professor deve elaborar um plano de aula a ser postado 

e socializado entre os participantes. 
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Figura15 : Tela da categoria de cursos no AVA. 

 

A coluna da categoria de cursos é o local onde a formação será efetivamente realizada. 

Os cursos podem ser separados por categorias selecionadas pelo administrador da plataforma.  

Para constituição do ambiente, houve a preocupação de não torná-lo mero espaço de 

transmissão de informações, mas de garantir que nele se processe a interação e a construção 

de conhecimentos. 

Cabe ainda ressaltar que a formação em serviço não acontece apenas no ambiente de 

apoio à aprendizagem criado, mas em encontros presenciais de formação, visando a utilização 

pedagógica desse ambiente no processo educativo. 

A seguir, apresento o mapa conceitual referentes à síntese do capítulo 2.  

A linguagem do mapa é prospectiva e pode vir a ser a brecha, através da qual 

competentes olhares mirem além do que meu olhar inexperiente, distraído pode percorrer. No 

mapa, as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver melhor o mundo... Aprendemos palavras 

para melhorar os olhos... (Rubem Alves14). Não há ordem nos percursos, mas ver/escutar é 

imprescindível!  

                                                 
14 ALVES Rubem. Poema Educar. Disponível em http://pensador.uol.com.br/poemas_de_rubem_alves/. 
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Figura 16: Ambiente de apoio à aprendizagem, síntese do capítulo 2. 

 

As potencialidades pedagógicas do ambiente de apoio à aprendizagem, suas principais 

funcionalidades estão sintetizadas neste mapa conceitual. A plataforma Moodle, sistema 

computacional disponível na Internet e sem encargos de licença, possibilitou a criação do 

ambiente de apoio à aprendizagem denominado Comunidade de Escolas Aprendentes. A 

plataforma Moodle permite que o utilizador realize a gestão estrutural, de conteúdo, de 

comunicação e pedagógica, compondo um ambiente personalizado. O design pedagógico 

desse AVA está sustentado no estar junto virtual  (VALENTE, 2002) com foco na 

aprendizagem colaborativa, oferecendo  um conjunto diversificado de atividades , tais como: 

pesquisas por área do conhecimento, informações de cunho educacional, atividades abertas à 

rede, criação e montagem de aulas, cursos na Web. A intenção é oferecer ao professor da 

Educação Básica a formação em serviço para que aprenda a utilizar esses ambientes de apoio 

à aprendizagem no seu fazer pedagógico.  
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Capítulo 3 

 

 

Metodologia da pesquisa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 17: M. C. Escher- Fita de Möebius 
 

 

 

 

 

A fita de Möebius representa metaforicamente a 

conjugação teoria/prática. �o movimento reentrante os 

fundamentos teóricos e a prática docente geram a práxis. A 

fita-rede-linear encara o conceito de linearidade como 

circularidade. Conflito, transformações!  

�este capítulo 4, resgato o problema, o propósito da 

pesquisa e alinho circularmente o referencial teórico 

nascido da práxis de pesquisadores. A pesquisa está 

estruturada  na metodologia qualitativa, estratégia da 

pesquisa-ação-formação e como técnica para a 

organização dos dados a teoria do Discurso do Sujeito 

Coletivo. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

A minha intenção neste trabalho foi estudar o processo de formação em serviço em 

ambiente de apoio à aprendizagem para que o professor da Educação Básica saiba como 

utilizá-lo pedagogicamente em suas aulas. O problema que norteia a investigação: quais os 

ganhos e as dificuldades encontradas no processo de formação em serviço do professor da 

Educação Básica em ambiente de apoio à aprendizagem?, representa a mola mestra do projeto 

e desencadeia os seguintes objetivos específicos: 

1. verificar se os professores apresentam habilidades básicas necessárias para a 

utilização do ambiente de apoio à aprendizagem; 

2. identificar e explicar as dificuldades que interferem na formação em serviço e na 

atuação do professor no ambiente de apoio à aprendizagem; 

3. identificar e explicar os ganhos que podem ser extraídos do processo de formação 

em serviço e que podem melhorar a atuação do professor no ambiente de apoio à 

aprendizagem; 

4. identificar e explicar as dificuldades e ganhos inerentes ao trabalho do formador no 

processo da pesquisa sobre a formação em serviço com uso do AVA;  

5. analisar, registrar, sistematizar e socializar os resultados obtidos com os 

participantes e com a comunidade científica geral.  

O primeiro objetivo citado refere-se à verificação das habilidades básicas 

apresentadas pelos professores no uso do computador e do ambiente de apoio à aprendizagem, 

sendo que esse levantamento propicia dados para que o curso de formação contemple o 

desenvolvimento de habilidades necessárias dentro de um campo pedagógico contextualizado. 

Para tanto, faço uso das seguintes referências: níveis de Moersh (VOSGERAU, 2005) e o 

documento publicado pela UNESCO - Padrões de Competência em TIC (2008).  

O segundo, terceiro e quarto objetivos se direcionam para a identificação dos 

ganhos e das dificuldades encontradas, acompanhados da devida explicação de suas causas no 

contexto vivenciado pelos professores, formadora e pesquisadora no processo de formação em 

serviço.   

Orientada pelo problema e os decorrentes objetivos específicos, busquei 

embasamento teórico, alicerçando a pesquisa na metodologia qualitativa, estratégia da 

pesquisa-ação-formação e como técnica para a organização dos dados a teoria do Discurso do 
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Sujeito Coletivo. Essa minha opção decorre do fato de acreditar que a pesquisa deve manter 

um vínculo indissociável entre o contexto da realidade e a subjetividade do sujeito, ser 

processual e partilhada coletivamente. A técnica de organização dos dados escolhida é 

advinda de conhecimento anterior que obtive ao participar do curso �ovas Tecnologias na 

Educação e na Pesquisa Acadêmica - PUC/SP, no qual vivenciei a teoria do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), através do software QualiquantiSoft15.  

Diante do propósito da pesquisa, para estudar o problema, delimitou-se a investigação. 

Esta ocorreu na Educação Básica das escolas públicas: Escola Municipal Capital, São Paulo-

SP, e Escola Municipal Litoral, São Sebastião-SP ambas com baixo IDEB16. Participaram da 

pesquisa 20 e 30 professores, respectivamente. A coleta de dados ocorreu no período de 

agosto a novembro de 2009 , no transcorrer do terceiro e quarto encontro presencial do curso 

de formação em serviço.  

 

3.1 Referencial teórico de suporte a pesquisa 
 

No desenvolvimento do trabalho, a composição da metodologia aplicada à pesquisa foi 

se estabelecendo na interlocução com os integrantes do projeto: professores, gestores e 

formadora. No decorrer do processo, a participação dos sujeitos clarificou e legitimou a 

estratégia metodológica, que passou a pertencer a todos, fazendo com que a pesquisa ganhasse 

a natural relevância. A observação, a escuta sensível são indispensáveis na pesquisa-ação, 

como afirma Barbier (2007, p.94): 

 
Trata-se de “escutar/ver”(...) A escuta sensível apóia-se na empatia. O 
pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do 
outro para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o 
sistema de idéias, de valores, de símbolos e de mitos (ou a “existência 
interna”, na minha linguagem). 
 

Com o pensamento do autor, quero expressar que a pesquisa que realizo não se 

restringe aos dados coletados no questionário, apesar de sua importância no levantamento 

diagnóstico inicial da pesquisa, mas na convivência com os professores e no exercício do 

                                                 
15 QualiQuantiSoft- Programa desenvolvido pela Sales e Paschoal Informática em parceria com a Universidade 
de São Paulo (USP), por intermédio da Faculdade de Saúde Pública, na pessoa dos professores Fernando Lefrève 
e Ana Maria Cavalcanti Lefrève, criadores da metodologia do discurso do sujeito coletivo (DSC). 
16 IDEB significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. IDEB foi criado pelo Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). Ele é calculado com base na taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) e no 
desempenho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e na Prova Brasil.  
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escutar/ver para entrar no seu universo. Assim, conjugo o contexto de formação em serviço, o 

processo da pesquisa, com minhas experiências profissionais, no caminhar por trinta e quatro 

anos na educação.  

Não posso restringir a pesquisa aos instrumentos que coletam dados pontuais, nem 

caberia deixá-los de lado, mas enfrentar o desafio de conquistar com ambos (instrumentos e 

saberes da profissão) a coesão e a coerência nessa rede simbólica e dinâmica de interações 

que representa o processo. 

Assim, apresento dados coletados, através de um questionário aberto, que alimentam 

as planilhas de tratamento e organização de informações do software QualiQuantiSoft. 

Decorre desse tratamento a conjugação de informações, vozes, sentimentos e sentidos dos 

participantes que, misturados aos meus, compuseram o Discurso de Sujeito Coletivo17 (DSC), 

repercutindo nos resultados da pesquisa, não como opinião geral propagandista, mas como 

representação da unidade em favor do processo de implantação de ambiente de apoio à 

aprendizagem.  

Para Bakhtin (1981, p.50) : 

 

Nenhum enunciado em geral pode ser atribuído apenas ao locutor: ele é 
produto da interação dos interlocutores e num sentido duplo, produto de toda 
essa situação social complexa, em que ele surgiu.  

 

Tomando como referência o pensamento do autor, o discurso do sujeito coletivo 

representa o conjunto de vozes dos sujeitos no ambiente social historicizado e culturalmente 

situado em que se desenvolveram as ações de formação. 

Pelo exposto, torna-se clara a minha opção pela metodologia qualitativa, estratégia 

centrada na pesquisa-ação-formação. 

A metodologia qualitativa busca a compreensão do fenômeno em seu contexto, 

privilegiando essencialmente o sentido e o significado que os indivíduos envolvidos 

apresentam no contexto analisado. Todavia, nada impede que dados estatísticos sejam 

coletados e tratados, pois emergem naturalmente da realidade objetiva expressa em fatos 

numéricos observáveis em documentos e nos diferentes contextos explorados. 

 

A partir do momento em que a pesquisa centra-se em um problema 
específico, é em virtude desse problema específico que o pesquisador 
escolherá o procedimento mais apto, segundo ele, para chegar à 
compreensão visada (LAVILLE & DIONE, 1999, p.43) 

                                                 
17. Esse termo criado por Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000). 
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Nos estudos qualitativos na perspectiva sócio-histórica, os resultados não são a razão 

de tudo, portanto a questão não é apenas analisada sob a ótica da mensuração, mas de 

processo que leva “à compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação” (BOGDAN, BIKLEN, 1994, p.16), correlacionada ao contexto do qual fazem 

parte. Assim, a operacionalização de variáveis não determina as questões da pesquisa, mas 

agrega valor à compreensão do fenômeno complexo e histórico. Dessa forma, as questões não 

são criadas fora do contexto em que se processa a pesquisa, mas emergem dele e caminham 

ao encontro da situação na sua ocorrência.  

A pesquisa-ação-formação, modalidade da pesquisa-ação, permite a inserção do 

pesquisador no meio a ser pesquisado e a participação efetiva da população na geração do 

conhecimento, concebendo-o como um processo de construção coletiva, no qual o 

planejamento participativo é um instrumento essencial. 

 Para THIOLLENT (2002, p. 75), o planejamento e a criação ganham relevância: 

 

A forma de raciocínio projetivo é diferente das formas de raciocínio 
explicativo, que são relacionadas com a observação dos fatos. No caso da 
projeção, pressupõe-se que o pesquisador dispõe de um conhecimento prévio 
a partir do qual serão resolvidos os problemas de concepção do objeto de 
acordo com as regras ou critérios a serem concretizados na discussão com os 
usuários. Não é um método de obtenção de informação; nesse caso 
particular, é um método de “injeção” de informação na configuração do 
projeto.      
 

Do ponto de vista do planejamento, o raciocínio projetivo possibilita a elaboração 

criativa de ideias e ações importantes para a obtenção de resultados que podem, a partir da 

realidade observada, construir a realidade desejada (com a participação de todos os sujeitos 

envolvidos). Lembrando que a participação efetiva dos envolvidos (futuros beneficiários) 

aumenta a possibilidade de adesão e compromisso com o projeto da realidade desejada. Tal 

raciocínio alavanca o processo de pesquisa, pois ninguém se lança a fazer algo se não houver 

motivação, seja por ter conquistado um conjunto de experiências significativas que 

possibilitam o seu desenvolvimento, seja por acreditar que possa realizar algo que venha a 

modificar a realidade existente para melhor.     

Paulo Freire (2005, p.8) afirma: “Não podemos existir sem nos interrogar sobre o 

amanhã, sobre o que virá, a favor de quem, contra quem virá; sem nos interrogar em torno de 

como fazer concreto o ‘inédito viável’ demandando de nós a luta por ele”.  Este pensamento 

reflete o que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, portanto o próprio pensamento de 
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Freire é fruto de um raciocínio prospectivo. Ainda se pode dizer que a fundamentação da 

pesquisa-ação reflete a mensagem do autor de que ninguém educa ninguém, as pessoas se 

educam mutuamente, reciprocamente, na relação de vida. 

A pesquisa-ação, afirma Thiollent (2002, p.76): 

 

No contexto das práticas educacionais, vistas numa perspectiva 
transformadora e emancipadora, as ideias dão lugar a uma reciclagem que é 
diferente da formação da opinião pública, pois não se trata de promover 
reações emocionais e sim disposições a conhecer e a agir de modo racional. 

 

A pesquisa-ação mergulha na práxis do grupo social objeto em estudo, do qual 

colaborativamente se extraem perspectivas latentes, realiza-se leitura nas entrelinhas da 

realidade entre parênteses, sendo a dialeticidade e a reflexão – ação coletiva. 

A participação da equipe gestora e do  professor é de fundamental importância no 

processo de uma pesquisa que considero formadora, porque conjuga curso de formação em 

serviço em ambiente online com a pesquisa, gerando um movimento da práxis docente em 

favor da construção de conhecimentos. A pesquisa-ação-formação visa a complementaridade 

da pesquisa com a formação, por meio de um projeto integrador. A pesquisa ajuda a regular a 

formação, que em si, serve de suporte à investigação (CHARLIER, DAELE E 

DESCHRYVER, 2002, p. 350). Confirma-se nas palavras dos autores a estratégia de pesquisa 

escolhida. 

A metodologia foi se constituindo no transcorrer do processo de pesquisa, e no 

contínuo da práxis.  

Para o processamento e análise dos dados utilizei o software QualiQuantiSoft, de 

autoria de Fernando Lefrève e Ana Maria Cavalcanti Lefréve (2005b). Para usá-lo é 

importante ter clareza dos princípios que norteiam sua estruturação, que apesar de simples e 

encerrar um conjunto harmônico de procedimentos, necessita ser compreendida a partir de sua 

fundamentação filosófica para se extrair  de seu potencial maior significação para a pesquisa. 

É bom frisar que o software QualiQuantSoft tem seu desenvolvimento sustentado na 

metodologia qualitativa e quantitativa  que utiliza como estratégia de pesquisa a análise de 

conteúdo, sistematizadora do processo, mas que também trata essa análise no campo da 

intertextualidade, colocando o pesquisador como agente participante do processo. O 

pesquisador torna-se aquele que possibilita espaços de construção de olhares diversos sobre a 

realidade, interpreta e extrai significados inscritos no texto e se esforça para articular o rigor 
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objetivo com a riqueza compreensiva que deve permear todo o processo de pesquisa 

acadêmica.  

O software QualiQuantiSoft apresenta perspectiva teórica socioantropológica que se 

presta à abordagem de todo tipo de temática que envolva o campo das representações sociais, 

quando estas são expressas sob a forma de discursos verbais, portanto está estruturado na 

metodologia qualiquantitativa18 e oferece condições para que o pesquisador analise 

fenômenos e compreenda os significados a ele atribuído em determinado contexto 

sociocultural, através da análise do conteúdo expresso no discurso do sujeito social, rompendo 

com o paradigma quantitativo-classificatório na pesquisa acadêmica. 

 

O discurso do sujeito coletivo (DSC) é uma estratégia metodológica com 
vistas a tornar mais clara uma dada representação social. Consiste na 
reunião, num só discurso-síntese, de vários discursos individuais emitidos 
como resposta a uma mesma questão de pesquisa, por sujeitos social e 
institucionalmente equivalentes ou que fazem parte de uma mesma cultura 
organizacional e de um grupo social homogêneo na medida em que os 
indivíduos que fazem parte deste grupo ocupam a mesma ou posições 
vizinhas num dado campo social. O DSC é então uma forma de expressar 
diretamente a representação social de um dado sujeito social (SIMIONI et al, 
1997:24). 

 

O pressuposto socioantropológico é adotado e isso significa que as pessoas lançam 

mão de determinadas expressões, representações simbólicas para expressar no âmbito social e 

cultural seus pensamentos. A análise dessas representações na forma discursiva permite que 

se realize a decomposição e a síntese das ideias centrais coletivas e se lance mão da 

categorização como representação signica desse pensamento. Também permite criar 

atividades de intervenção para provocar mudanças nas representações sociais. A iconicidade 

presente na categorização traduz a intenção do pesquisador em reduzir analiticamente o 

conteúdo do discurso para entendê-lo com profundidade, colocando-se presente na realidade 

sociocultural para explorá-la sem as fragmentações próprias da análise classificatória 

racionalista. “O Sujeito Coletivo se expressa, então, através de um discurso emitido no que se 

poderia chamar de primeira pessoa (coletiva) do singular.” (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2005b, 

p.16).  

Essa conceituação pode ser exemplificada se associada com a operacionalização do 

software QualiQuantiSoft.  

 

                                                 
18 A palavra “qualiquantitativa”  permite expressar o nível de reciprocidade entre o método quantitativo e o 
qualitativo 
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3.2 Processamento dos dados no QualiQuantiSoft 

 

Para efeito de pesquisa sobre a opinião dos professores das duas Unidades Escolares 

(50 pessoas no total), em relação ao trabalho pedagógico que se iniciou no ambiente de apoio 

à aprendizagem, foi realizada com eles uma sessão informal de conversa, seguida da aplicação 

de questionário. Os dados coletados foram processados através da metodologia do Discurso 

do Sujeito Coletivo e do software para pesquisa acadêmica QualiQuantiSoft. 

A sessão de conversa, nesse trabalho, entrou como uma maneira informal de coleta de 

dados e complementou a coleta sistematizada e sustentada na metodologia do Discurso do 

Sujeito Coletivo, permitindo à pesquisadora o diálogo face a face com os professores. 

Também facilitou a leitura de intersubjetividades e das interinfluências na formação de 

opiniões. A sessão informal de conversa preparou os professores para responderem o 

questionário aberto que seria aplicado no próximo encontro presencial.  

Na coleta de dados, foram utilizados como instrumentos: questionário aberto, 

entrevista estruturada, informações coletadas no próprio ambiente virtual de aprendizagem.  

O quadro síntese abaixo  apresenta os instrumentos utilizados na pesquisa. 

Instrumento Objetivo Sujeitos Data/Período 
de aplicação 

Análise 

Questionário aberto Diagnosticar as  habilidades básicas 
instrumentais e pedagógicas para 
utilização da Internet e AVA.    

Professor 
Coordenador 
pedagógico 

Julho/novem
bro de 2009 

DSC 

Ambiente de apoio à 
aprendizagem 
criado: atividades e 
recursos  

Observar e registrar o desempenho 
do professor no ambiente virtual 
criado: participação nos fóruns, 
montagem de cursos/planos de aula.    

Professor  
Coordenador 
pedagógico 

Julho/ 
novembro de 
2009 

Textual  

Depoimento/ 
Entrevista 
estruturada 

Coletar a opinião sobre o processo 
de formação em serviço em 
andamento na escola. 

Diretor 
Coordenação 
pedagógica 

Novembro de 
2009 

Textual  

Quadro 1: Instrumentos utilizados na pesquisa. 

 

Uma vez que a utilização do ambiente de apoio à aprendizagem estava em sua fase 

inicial, as questões do questionário foram mais de cunho diagnóstico, caracterizando-se como 

uma tomada inicial de posição, que deverá prosseguir com novas coletas durante o 

desenvolvimento do trabalho, em condição de complementação da pesquisa.  

O mesmo questionário aberto foi aplicado nas duas escolas, pois apesar de estarem 

situadas em contextos diferentes, a sessão informal de conversas apresentou resultados muito 

semelhantes no tocante às ideias dos professores sobre o uso da tecnologia. Sua aplicação tem 

como objetivo diagnosticar as habilidades básicas dos participantes, interesse e importância 
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atribuída ao uso da Internet e do ambiente de apoio à aprendizagem, Comunidade de Escolas 

Aprendentes, na escola. 

A atuação dos professores no ambiente de apoio à aprendizagem Comunidade de 

Escolas Aprendentes é registrada nos fóruns, blog, mensagens instantâneas e no espaço de 

cursos, possibilitando a coleta de dados e a análise sobre seu desempenho no uso do ambiente 

virtual criado. 

A entrevista estruturada foi aplicada em ambas as escolas, entretanto a direção da E.M. 

Litoral optou por expressar sua opinião através de um depoimento. Os dados colhidos desse 

conjunto de instrumentos contrastados no referencial teórico e na vivência da formadora em 

educação (34 anos de atividade profissional) servirão de base para a análise e a resposta ao 

problema levantado: quais os ganhos e as dificuldades encontradas no processo de formação 

em serviço do professor da Educação Básica em ambiente de apoio à aprendizagem.  

Para a realização da sessão informal de conversa, foi preparado um ambiente 

acolhedor e relaxante e os professores, após uma sessão do terceiro curso presencial, foram 

convidados para um cafezinho. Esse momento propiciou uma conversa descontraída sobre a 

atuação de cada um no curso: facilidades e dificuldades enfrentadas no ambiente de apoio à 

aprendizagem. Aos poucos, os professores foram se sentando em cadeiras colocadas em 

círculo, onde a pesquisadora os aguardava para uma conversa. Iniciou com perguntas como: 

usam a Internet na sua casa? E na escola? Usam todos os dias? Como a utilizam? Já 

realizaram algum curso pela Internet? Consideram importante o uso pedagógico dos recursos 

da Internet? O que acharam do ambiente de apoio à aprendizagem?  

Essas questões sofreram adequações durante a conversa, na medida em que observei 

as respostas dos professores e, a partir daí, preparei o questionário aberto que foi aplicado 

entre o terceiro e o quarto encontro presencial.  

O uso do software QualiQuantiSoft facilitou a análise das respostas dos professores ao 

questionário e me possibilitou  visualizar o pensamento coletivo. Ao trabalhar com as 

categorias (ícone do discurso coletivo) que emergiram das ideias centrais (descrição sucinta e 

objetiva da resposta), das expressões chave (compõem o DSC) e dos relatórios, pude elaborar 

o discurso do sujeito coletivo que fornece a representação que os sujeitos possuem sobre o 

assunto pesquisado.  

O questionário aberto foi composto por duas questões centrais: uma de caráter geral 

quanto à utilização da Internet e outra, específica ao uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem e à formação em serviço. A primeira: qual sua relação com a Internet?, 

composta por cinco perguntas norteadoras da resposta, enfocou a maneira como o professor 
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utiliza a Internet no cotidiano, no campo pedagógico e a importância que atribui ao recurso 

como ferramenta de apoio à aprendizagem. O objetivo foi de diagnosticar as habilidades 

básicas, interesse e importância atribuída ao uso da Internet na escola. A segunda questão 

central, composta por quatro perguntas, teve o intuito de investigar a aceitação do professor 

para o uso do ambiente de apoio à aprendizagem, Comunidade de Escolas Aprendentes,  sua 

opinião sobre a formação em serviço e a aprendizagem construída nesse processo.  

Apresento o questionário, suas questões centrais e as respectivas perguntas 

norteadoras:  

Questão 1: Qual sua relação com a Internet? 

1.1 Como utiliza a Internet? Com que frequência?  

1.2 Utiliza a Internet para ministrar as aulas? 

1.3 Quais os recursos, atividades que você utiliza na Internet para dar aulas? 

Como os utiliza? 

1.4 Realizou algum curso pela Internet? 

1.5 Considera importante aprender a utilizar pedagogicamente um recurso de 

aprendizagem da Internet? Por quê? 

Questão 2: Qual sua relação com o ambiente de apoio à aprendizagem? 

2.1 Você acessou o site Comunidade de Escolas Aprendentes? Qual sua 

opinião a respeito desse ambiente virtual? 

 2.2 Participou do curso preparatório para utilização do ambiente de apoio à 

aprendizagem? Qual sua opinião sobre ele? 

2.3 Qual sua opinião sobre o espaço de cursos do ambiente de apoio à 

aprendizagem?   

Apresento, como exemplo, uma das respostas obtidas na aplicação do questionário, 

questão 1 e a forma como foi processada no software QualiQuantiSoft. 

 

Primeiro passo: Abri o cadastro para o devido registro da pesquisa, questões e os 

sujeitos da pesquisa (S1, S2 ...Sn). 

S14: Utilizo frequentemente a Internet, sempre no meu personal computer ou no computador da 
sala dos professores. Faço uso deste recurso com finalidades diversificadas, como pesquisar para 
complementar e/ou direcionar as aulas que ministro. Possuo e-mails e, constantemente, os vistorio 
para averiguar se há alguma correspondência relevante a ser lida. Na faculdade tínhamos aulas de 
informática e um módulo específico sobre Internet. Hoje é fundamental ter essa informação, pois 
diante desse alunado que domina com precisão a Internet, jamais poderei responder, se não 
aprender. 
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Figura18: Tela do software com os devidos ícones de acesso às ferramentas.  

 

Segundo passo: acionei o ícone análises: Instrumento de Análise de Discurso 1 

(IAD1), para iniciar o cadastramento das respostas com o devido tratamento. 

 

 

Figura 19: Planilha do QualiQuantiSoft: Instrumento de Análise de Discurso1 (IAD1). 

 

As respostas foram digitadas em planilha própria e receberam o tratamento proposto 

pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo: expressão chave, ideia central.  

Exemplifico o procedimento com o registro da resposta do sujeito (S14 e seu 

processamento na planilha IAD 1 do software QualiQantiSoft: 

 



 
 

88 

 

Figura 20 : Processamento das respostas na planilha do software QualiQuantiSoft. 
 
Esta  planilha da figura 20 apresenta um campo para a digitação da resposta, outro no 

qual ela é copiada para dela se extrair a expressão chave e um terceiro para a retirada da ideia 

central dessa resposta. 

Terceiro passo: Nessa mesma planilha, ativando o ícone categoria, abre-se uma nova 

tela para a definição da categoria relativa à ideia central estabelecida, conforme mostra a 

figura 21. 

 

Figura 21: Categorias provenientes das expressões-chave e da ideia central. 
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O procedimento relativo ao terceiro passo: definição da categoria relativa à ideia 

central estabelecida, deve ser repetido para cada uma das respostas. 

No quarto passo acionado o ícone Análise, Instrumento de Análise de Discurso 2 

(IAD2) , constitui-se o Discurso do Sujeito Coletivo por categoria estabelecida.  

 

 

Figura 22: QualiQuantiSoft: Instrumento de Análise de Discurso 2 (IAD2). 

 

A planilha IAD 2 apresentada na figura 22, oferece as expressões-chave selecionadas 

por categoria, permitindo copiá-las no campo específico do DSC. Nesse espaço, as 

expressões-chave recebem um tratamento, com o intuito de criar um texto único e 

representativo do pensamento coletivo referente à categoria selecionada.     

O software QualiQuantiSoft também oferece relatórios para visualização de dados. 

 

 

Figura 23: QualiQuantiSoft: Relatórios 
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Os relatórios apresentam a síntese de dados por pergunta de acordo com a solicitação 

do pesquisador.: discurso do sujeito coletivo, resultados qualiquantitativos, resumo de ideias 

centrais, lista de entrevistados. 

Na figura 5 visualizamos o DSC referente a categoria A da questão 1. 

 

Figura 24: Questão 1, categoria A e o respectivo DSC. 

 

A figura 24 apresenta o DSC referente a pergunta 1 e a categoria A, oferecendo base 

para a análise. 

Após esse processo, é realizada a análise do Discurso do Sujeito Coletivo à luz do 

referencial teórico proposto. 

Saindo do exemplo e retomando o foco geral da pesquisa, após a formulação das 

questões e o devido tratamento das respostas, obtive as categorias apresentadas no quadro 7.   

A categorização das ideias centrais facilita a análise das expressões- chave base para a 

elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), síntese dos discursos. O pesquisador fiel à 

realidade objetiva tem, então, a possibilidade de expressar coerência e coesão textual, 

tornando clara determinada representação social.  

 

Questão  CATEGORIAS 

A Uso frequente. 

B Uso ocasional.  

C Habilidade pedagógica no uso de recursos da Internet. 

 

 

 

 D Uso anterior de algum sistema virtual. 
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E Dificuldades no uso dos recursos da Internet. 1 

F Interesse  no uso dos recursos da Internet como prática pedagógica.  

G Dificuldades no uso do AVA.  

2 H Disposição para o uso do AVA como prática pedagógica. 

Quadro 2: Categorias emergentes nas respostas ao questionário aplicado aos sujeitos da 

pesquisa. 

 

As categorias são consideradas signos de conhecimento dos discursos e, assim, 

“condição para a cientificidade na proporção em que os discursos – e os indivíduos que o 

processam- são [...] equalizados em classes ”(LÈFREVE; LÈFREVE, 2005b, p.19). 

Friso que as categorias emergem da aplicação do QualiQuantiSoft, articulada com os 

significados atribuídos pelo pesquisador, às respostas das questões específicas.  

 

3.3 Percurso de estudo na experiência da E.M.Litoral e E.M. Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Um outro mundo (ESCHER,1946) 

Para que haja maior compreensão do trabalho que daqui para frente é apresentado, cabe 

ressaltar a difícil trajetória enfrentada para encontrar duas escolas que aceitassem vivenciar este 

projeto de pesquisa.  

As recusas vieram acompanhadas de descrédito no uso das TDIC, falta de 

equipamentos em laboratórios de informática, desconfiança de que o projeto pudesse 

desmobilizar o cotidiano da escola ou provocar mais trabalho à pesada jornada do professor. 

Muitas vezes me senti como um andarilho em busca de 
territórios. Busca incansável pela realização de um 
projeto que se baseia em ferramentas não-
convencionais. Salto, sonho, vou... E sei que é preciso 
olhar atentamente. O imediatismo e a superficialidade 
do olhar comprometem. Corro atrás de um mapa – 
plano da escola, e me curvo diante de educadores que 
abrem as portas da escola à inovação. O precário, o 
efêmero, se esvaziam diante da vontade de 
transformar.  
 
�o relato, as experiências, a investigação, o estudo do 
uso do ambiente de apoio à aprendizagem na formação 
em serviço dos docentes em duas escolas públicas de 
Educação Básica.  
 
Foi preciso olhar, sentir, pensar cada escola, território-
referência. Pena que do espaço bidimensional do papel-
relato, fogem do controle escrito, as sutilezas 
tridimensionais do ser humano. 
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Mesmo em relação ao uso do ambiente de apoio à aprendizagem não houve suficiente 

motivação à participação.  

Não medi esforços para encontrar projetos políticos pedagógicos que contemplassem o 

uso das TDIC no campo pedagógico e que as escolas estivessem desenvolvendo alguma ação 

nesse sentido. Somente em agosto de 2009, felizmente isso ocorreu e o trabalho foi aceito por 

duas escolas. 

Apesar de iniciar imediatamente o processo e com bastante intensidade, não consegui 

passar da fase inicial diagnóstica que compreendeu o período de agosto a novembro de 2009. 

Explicarei com mais detalhes a dificuldade enfrentada no transcorrer do texto.   

O uso do ambiente de apoio à aprendizagem na formação em serviço dos professores 

da E.M. Litoral e na E.M. Capital conjuga a realidade sabida e esperada com o planejado: 

design pedagógico, procedimentos metodológicos para o curso de formação. Mesmo assim, 

há surpresas pelos acasos, arbitrariedades, acontecimentos em que o projeto de pesquisa-ação-

formação se inicia, avança e se estende. A reflexão sobre essa realidade surpreendida pelo uso 

de ferramentas não-convencionais, como é o caso do AVA, possibilita a abertura de novos 

mapas orientadores do processo de formação. 

 

3.3.1 Percurso de estudo na experiência da EM Litoral 

 
A Escola Municipal Litoral está situada no Município de São Sebastião, Litoral Norte 

de São Paulo e conta com 1.200 alunos e 50 professores da Educação Básica, ciclo I e ciclo II 

do Ensino Fundamental. A escola tem seus alunos distribuídos em dois prédios separados e 

distantes, mas situados no mesmo bairro. Conta com laboratório de informática equipado com 

seis computadores, mas não se sentiu intimidada em desenvolver projeto pedagógico voltado 

às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, objetivando trabalhar materacia, 

literacia e tecnoracia (PDE da Escola, 2009-2010), assim definidas por Ubiratan D’Ambrozio 

(2005, p. 119):  

 

Literacia é a capacidade de processar informação escrita e falada, o que 
inclui leitura, escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, mídia, internet na vida 
cotidiana (instrumentos comunicativos); materacia é a capacidade de 
interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e 
simulações na vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre representações do 
real (instrumentos intelectuais); tecnoracia é a capacidade de usar e 
combinar instrumentos, simples ou complexos, inclusive o próprio corpo, 
avaliando suas possibilidades e suas limitações e a sua adequação a 
necessidades e situações diversas (instrumentos materiais).  
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A escola propõe em documento que constitui o seu Plano de Desenvolvimento 

Escolar, ações para atingir o objetivo proposto, seguindo os parâmetros oferecidos pelo 

teórico, que incluem a elaboração de blogs, sites, ações com comunidades virtuais.  

A esse propósito expresso no Projeto Político-Pedagógico, que outorga autonomia 

pedagógica à escola, somamos a implementação do ambiente de apoio à aprendizagem, com 

uso aberto aos professores. 

A concepção do design pedagógico do curso de formação procurou basear-se  na 

construção de conhecimentos e  o quadro a seguir o exemplifica. 

Título: Estudo e conhecimento do trabalho pedagógico em plataformas de 
apoio à aprendizagem. 

Temas: 

• A educação na era digital. 

• Ambientes virtuais de aprendizagem como extensão da sala de aula. 

• O currículo integrado às TDIC. 

• Metodologia em favor da construção de conhecimentos. 

• Comunidades de Aprendizagem. 

Etapa 1 

Objetivos: 

• Situar-se na realidade atual e compreender a importância do uso das 

TDIC na escola. 

• Compreender a importância do uso pedagógico das TDIC não como 

mero instrumental técnico, mas como uma linguagem que envolve 
aprendizagem: autoria e criação.      

• Conhecer o ambiente virtual de aprendizagem e algumas de suas 
possibilidades pedagógicas. 

• Compreender que o currículo integrado as TDIC contextualiza e 
proporciona significação ao aprendizado. 

• Conhecer diferentes procedimentos pedagógicos e metodológicos que 
possam ser aplicados no AVA em favor da construção de conhecimentos. 

Título: Oficina AVA: Comunidade de Escolas Aprendentes 

Temas: 

•  Ambiente de apoio à aprendizagem: novas oportunidades      
pedagógicas. 

• Comunidade de prática em educação e a formação do professor no 
contexto colaborativo. 

Etapa 2 

Objetivos: 

• Compreender a fundamentação pedagógica e metodológica que 
estrutura o ambiente da comunidade.  

• Gerenciar recursos e atividades do ambiente virtual. 

Título: Formação individualizada para o desenvolvimento de cursos em 
ambientes virtuais 

Temas: 

• O gerenciamento de cursos no AVA. 

• Atendimento online no ambiente da comunidade/curso. 

Etapa 3 

Objetivos: 

• Aprender a gerenciar o ambiente de cursos no AVA.  

• Aprender a utilizar recursos e atividades síncronas e assíncronas, 
fórum e chat, bem como formas de comunicação motivadoras. 
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Procedimentos 
Metodológicos nas 

três etapas 

• Sensibilização: apresentação de charges, vídeos e questões sobre os 
temas propostos.  

• O que o professor já sabe?- utilização da sensibilização como elemento 
disparador ao diálogo inicial e expansão dos saberes tácitos do professor; 

exploração do ambiente virtual para diagnosticar as habilidades dos 
professores com o computador e com a Internet. 
• O que o professor precisa saber?- Fundamentação da discussão inicial e 
diagnóstica, construção de novos conhecimentos- leitura, análise e 

reflexão coletiva de textos, vídeos, música, leitura de imagem, exploração 

do ambiente virtual de aprendizagem e dos recursos da Internet. 

• Como os professores articulam os conhecimentos? Elaboração de 
práticas de ensino para o AVA, criação de procedimentos metodológicos e 

estratégias com utilização dos recursos da Internet.  

• Como os professores realizam suas produções no AVA? 
Acompanhamento das produções dos professores, apoio e orientação 

complementar de acordo com as necessidades de cada um.  

• Como os professores avaliam o que aprenderam?Elaboração de diários 
de bordo, memorial reflexivo. 

Atividades dos 

quatro 

 Encontros 
Presenciais 

 

• Apresentação do ambiente de apoio à aprendizagem. 

• Trabalho coletivo: leitura, análise e reflexão de vídeos, textos, imagens 
sobre os temas propostos pelo formador e trazidos pelos professores. 

• Palestra da diretora da escola sobre o Projeto da Escola- com foco no 
currículo, avaliação. 

• Apresentação do guia da comunidade no AVA. 

• Construindo nosso plano de curso: apresentação de plano e 
reelaboração após apreciação dos professores.   

• Ambientação 
-Apresentação da estrutura do ambiente. 

-Meu universo- edição de perfil. 
-Como funciona o fórum: vamos nos apresentar: eu, tu e tod@s nós! 

-Como funciona o e-mail da comunidade- envie mensagem para alguém. 

- Aprenda a trocar experiências no fórum eu+tu=nós. 

• Criando nosso espaço de convivência. 
-Cafezinho com bobagem. 

-Sala de bate- papo. 
-Espaço Desafio. 

-Atividades Rápidas e Rasteiras. 

• Oficina AVA. 
- Iniciando no Moodle: como montar um curso na Moodle -aprendizagem 

dos recursos e atividades disponíveis; elaboração de um plano de ensino 
no AVA com utilização dos recursos e atividades específicos para cada 

necessidade, fundamentação teórica pedagógica- metodológica e 

curricular. 
-Avaliação- grupo de reflexão, diário de bordo, memorial reflexivo, 

questionário, 

Atividades 

online 
• Acompanhamento das produções do professores. 

• Postagem de material de apoio: guias em diferentes formatos, links à 

sites por área do conhecimento; widgets de revistas, vídeos, imagens. 

• Montagem de cursos para referência do professor. 

• Postagem de desafios e atividades motivadoras. 

• Envio de mensagens aos participantes: convites, notícias, orientações. 

• Ustream para retirada de dúvidas e apoio aos recursos do AVA . 

• Utilização de e-mail e MSN como ferramentas complementares. 
 

Quadro 3: Design pedagógico do curso de formação na E.M. Litoral 
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Para a utilização do ambiente virtual de apoio à aprendizagem intitulado Comunidade 

de Escolas Aprendentes, professores da escola passaram por um processo de formação em 

serviço que constou de três etapas: estudo e conhecimento do trabalho pedagógico em 

plataformas de apoio à aprendizagem, oficina para implantação da plataforma na escola, 

formação individualizada para o desenvolvimento de cursos no ambiente virtual. 

As duas primeiras etapas foram desenvolvidas conjugando-se simultaneamente teoria 

e prática. Os temas foram trabalhados em encontros presenciais e no próprio ambiente virtual.  

A oficina transcorreu conjugada aos temas e possibilitou ao professor transitar pelos 

espaços para compreender a fundamentação pedagógica e a metodologia que estrutura o 

ambiente da comunidade.  

A formação com atendimento individualizado constou de duas etapas, a primeira 

voltada à formação de multiplicadores e a segunda com atendimento online no próprio 

ambiente da comunidade.  

A estruturação dos encontros presenciais apresenta-se exemplificada no quadro 

referente ao primeiro encontro presencial. 

A intenção do primeiro encontro presencial foi de propiciar reflexão sobre o uso da 

tecnologia na escola, na vida profissional e pessoal do participante. Levantar suas 

expectativas e sonhos em relação ao uso da Internet na escola. Também, realizar sua 

ambientação no uso de recursos tecnológicos e na Comunidade de Escolas Aprendentes. 

Constituiu procedimento de trabalho anterior ao momento presencial a criação de e-mail e 

cadastramento do professor no ambiente de apoio à aprendizagem, Comunidade de escolas 

Aprendentes, possibilitando acesso amplo aos participantes do curso.  

No quadro abaixo apresento a síntese do plano pedagógico do 1º encontro presencial.  

1º Encontro 
U�IDADE 1:  A educação na era digital. 

Procedimento   Apresentação do 
formador e da estrutura 
pedagógica do encontro 

Dinâmica de grupo Sensibilização para o estudo do 
tema e diagnóstico inicial da 
realidade. 
O que os professores já sabem? 
Como se situam em relação ao 
uso da tecnologia na escola, vida 
profissional e pessoal? 

 O que os professores 
almejam? 

Foco  
   

Apresentação do tema, 
objetivos, 

procedimentos, 
materiais, organização 
do tempo, expectativas e 

O que trago e o que 
pretendo levar desse 
encontro? 

Resumo: o professor 
desenha cada uma das 

Apresentação da ideia central do 
tema, através de vídeo e charges. 

Resumo 
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sentimentos do formador 
em relação ao trabalho. 

mãos em uma folha de 
papel e recorta. Na mão 

esquerda escreve uma ação 
positiva que pretende 
oferecer ao grupo de 

trabalho e na direita uma 
expectativa em relação ao 

curso. O mediador 
promove a socialização, 
convidando o professor a 
se apresentar, explicar e 

colar seu desenho ao redor 
de um círculo 

(representação de um sol). 
Fecha o momento com 

dizeres sobre a importância 
da colaboração no trabalho 
em equipe e na construção 
de conhecimento para a 
renovação  de práticas 

pedagógicas. 

Como os jovens interagem com a 
TDIC? 

 Como o professor interage com 
as TDIC na sua vida pessoal e 
profissional? 

 
 
Qual o papel 
da escola 

nesse contexto? 

Como eu posso 
confiar na sua informação 
quando você usa esta tecnologia 
ultrapassada?" 
 

 
 
Que tipo de projeto sonham para 
sua escola ? 

 
 

Objetivo Apresentar o formador e 
traçar as linhas gerais do 
encontro para nortear a 
participação do grupo-

classe.    

Objetivo: apresentar  as 
pessoas; 

desenvolver espírito de 
colaboração e projeção de 

expectativas para o 
aprendizado 

 
Objetivo: propiciar reflexão sobre 
o uso da tecnologia na escola, na 
vida profissional e pessoal do 
participante. Levantar suas 

expectativas, sonhos em relação 
ao uso da Internet na escola.. 

Estratégias Apresentação em 
PowerPoint;    folder- 
Mapa do Curso; cartaz 

com figura 
representativa (logotipo- 

Mãos ) dos 
sentimentos/expectativa 
do formador (gancho 

Estratégia: 
Considerando o logotipo 
do encontro, o grupo fará  

a 
leitura da mensagem na 
contracapa do folder: 

“Sempre fica um pouco de 
perfume nas mãos de quem 

Estratégia: 
Apresentação de vídeo: Rafinha 
2.0, postado no AVA, o professor 
e a tecnologia – (o formador já 
começa a mostrar subjetivamente 
como funciona o AVA). 
Problematização: Como os 
jovens interagem com as TDIC? 
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para o início da dinâmica 
de grupo). 

oferece flores”; 
 ações e sentimentos se 
conjugam em favor do 
nosso crescimento 

(pessoal/profissional); 
fotografia digital dos 

momentos de apresentação 
e do grupo ao lado do 

painel final; montagem de 
painel digital  com as fotos 
do encontro para mostrar 
na hora do cafezinho. 

Como o professor interage com 
as TDIC na sua vida pessoal e 
profissional? 
Apresentação de Charges 
Qual o papel da escola nesse 
contexto? 
Que tipo de projeto sonham para 
sua escola ? 
Painel do formador: O mediador 
durante o processo dialógico 
destaca em tiras de cartolina 
palavras e/ou frases que 

considera importante para a 
continuidade da proposta, 

socializando seu trabalho com o 
grupo. 

 

Recursos .Data –show, 
computador, Internet, 
cartazes, folders, 

“mimo”- agendinha para 
anotações 

Recursos: máquina 
fotográfica digital, folhas 
de papel, tesoura, canetas 
hidrocor, cola, painel com 

o sol. 

Recurso: data-show, computador, 
Internet, tiras de cartolina, caneta 

hidrocor, cola 

Tempo 2h Tempo: 
1h30h- manhã 

1h -tarde 

Quadro 4-: descrição do plano pedagógico do 1º encontro presencial: unidade 1. 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados na unidade 1 foram: apresentação do 

formador e da estrutura pedagógica do encontro com distribuição de material norteador da 

proposta, sensibilização através de dinâmica de grupo com o objetivo de promover a 

apresentação das pessoas, desenvolvimento do espírito de colaboração e projeção das 

expectativas do aprendizado. Sensibilização para estudo do tema e diagnóstico inicial da 

realidade em que se processará a formação em serviço. 

No quadro a seguir, a continuidade do plano pedagógico do primeiro encontro 

presencial. 

Procedimento   Apresentação pelo formador da  estrutura pedagógica do 
ambiente de apoio à aprendizagem- Comunidade de Escolas 

Aprendentes 

Avaliação 

Foco  
   

Exploração do ambiente de apoio à aprendizagem.  
. 

Avaliar o encontro. 

Objetivo Conhecer o ambiente virtual Comunidade de Escolas 
Aprendentes e algumas de suas possibilidades pedagógicas.  
http://www.escolasaprendentes.com. 

 

Administração do tempo 
e expressão de opinião 
sobre o1º encontro 

presencial. 
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Estratégias Os professores serão levados a explorar o AVA- trabalho livre. 
Promover uma roda informal de conversas para que os 
professores expressem livremente suas opiniões sobre o AVA. 
Preparação para o próximo encontro: solicitar aos professores 
que pensem e tragam para o próximo encontro práticas que 
tenham desenvolvido com as TDIC- e quais as finalidades de 
seu uso. 

 

Os participantes serão 
orientados para  que 

acendam um fósforo e, 
enquanto o palito estiver 
aceso, avaliem o encontro 

ou falem o que 
aprenderam de mais 

significativo. 

Recursos Data –show, computador, Internet. 
 

Caixa de fósforo- palitos 
grandes. 

Tempo 2h30 15min 

Quadro 5-: Descrição do plano pedagógico do 1º encontro presencial: unidade 2. 

 

A intenção da unidade 2 foi de exploração da Comunidade de Escolas Aprendentes 

para que os participantes iniciassem o processo de  ambientação com apoio direto da 

formadora e professores monitores, que se dispuseram a ajudar os colegas. Também, colher as 

primeiras impressões dos participantes sobre a Comunidade de Escolas Aprendentes. A 

avaliação completou o processo e teve como objetivo garantir que todos expressassem sua 

opinião sobre o primeiro encontro presencial. 

 

3.3.2 Percurso de estudo na experiência E M Capital 

 

A Escola Municipal Capital, está situada no bairro do Mandaqui, em São Paulo. Essa 

escola atende uma demanda de 1100 alunos e conta com um quadro gestor composto por: 

diretor de escola, dois vice-diretores, dois coordenadores pedagógicos. Ali, o trabalho foi 

iniciado com a proposta de formação em serviço para vinte professores dessa Instituição 

Escolar. Tomou-se como elemento impulsionador da formação a prática contextualizada, 

como afirma Almeida (2006, p.214): 

 

A prática contextualizada, cuja característica fundamental é que os 
educadores devem assumir como tarefa coletiva a intervenção em seu 
processo de desenvolvimento profissional, processo que parte de suas 
necessidades num contexto específico de situações problemáticas e que tem 
como objetivo provocar a inovação na prática educativa (Imbernón, 1998, 
p.102). Trata-se da dialética entre a teoria e prática levada ao âmago da 
formação e da atuação profissional por meio de um movimento que permite 
refletir a prática e praticar a teoria. 
 

Os encontros de formação foram realizados semanalmente, nas horas de trabalho 

pedagógico dos professores, cujo processo se baseou na criação de ambiente de 

aprendizagem, através da Comunidade de Escolas Aprendentes. 



 
 

99 

A proposta de formação, no primeiro encontro de sensibilização, foi amplamente 

aceita pelos gestores da escola, sobretudo pelos professores, que demonstraram entusiasmo 

pelo projeto e reconhecimento do valor do trabalho com a Internet na escola. Palavras como: 

aprendizagem, atualização, conhecimento, desafio, novidade, motivação foram expressas no 

momento da avaliação.  

Todos os professores fizeram questão de estar no segundo momento de formação 

(apesar de o formador solicitar apenas um grupo de multiplicadores), ocasião em que fora 

apresentada a plataforma e uma vivência com alguns recursos do ambiente virtual. Nesse 

momento, pode-se diagnosticar as dificuldades apresentadas pela grande maioria dos 

professores, no tocante à utilização do computador. Demonstraram falta de habilidades 

básicas como: anexar um documento no e-mail, montar uma pasta na área de trabalho, salvar 

um documento, criar um programa de apresentação, pesquisa de imagem, copiar e colar uma 

imagem num texto, entre outras.  

Causou-me estranheza o fato de os professores não apresentarem as habilidades 

elementares para o uso do computador e da Internet, uma vez que o laboratório de informática 

da escola estava muito bem equipado. 

No transcorrer dos dois primeiros encontros presenciais, percebeu-se que apenas o 

professor de informática utilizava o laboratório para ministrar suas aulas, ocupando 

praticamente todos os horários dos períodos.   

O trabalho de formação teve de ser totalmente redimensionado, comprovando-se, mais 

uma vez, que cada contexto de formação é único e o formador precisa estar bem preparado e 

disposto a enfrentar os desafios que se apresentam. 

O design pedagógico do curso de formação foi remodelado para atender às 

necessidades dos professores da unidade escolar e o quadro a seguir o exemplifica. 

 

Título: Estudo e conhecimento do trabalho pedagógico em plataformas de 
apoio à aprendizagem. 

Temas: 
• A educação na era digital. 
• Ambientes virtuais de aprendizagem como extensão da sala de aula. 
• O currículo integrado às TDIC. 
•   Metodologia em favor da construção de conhecimentos. 
• Comunidades de Aprendizagem. 

Etapa 1 

Objetivos: 
• Situar-se na realidade atual e compreender a importância do uso das TDIC na 
escola. 
• Compreender a importância do uso pedagógico das TDIC não como mero 
instrumental técnico, mas como uma linguagem que envolve a aprendizagem: 
autoria e criação.      
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• Conhecer o ambiente virtual de aprendizagem e algumas de suas 
possibilidades pedagógicas. 
• Compreender que o currículo integrado às TDIC contextualiza e proporciona 
significação ao aprendizado. 
• Conhecer diferentes procedimentos pedagógicos e metodológicos que possam 
ser aplicados no AVA em favor da construção de conhecimentos. 
Título: Oficina AVA: Comunidade de Escolas Aprendentes 
Temas: 
• Ambiente de apoio à aprendizagem: novas oportunidades pedagógicas. 
• Comunidade de prática em educação e a formação do professor no contexto 
colaborativo. 

Etapa 2 

Objetivos: 
Compreender a fundamentação pedagógica e metodológica que estrutura o 
ambiente da comunidade. 
Título:Os programas básicos do computador e da Internet  
Temas: 
• Acesso e uso da informação em formato digital: os programas básicos do 
computador e da Internet. 
• Portadores de texto em formato digital: texto escrito, falado, imagético, 
sonoro, signico. 
• Introdução à comunicação através de meios digitais. 
•  Exploração dos recursos básicos do AVA.  

Etapa 3 

Objetivos: 
• Trabalhar simultaneamente as habilidades básicas no uso de programas ( 
planilhas, páginas de textos, programas de apresentação) e os recursos da Internet 
( e-mail, programas de busca, apresentações, vídeos, acessar sites, blogs, portais, 
comunidades, ferramentas síncronas). 
• Organizar, integrar e transportar os conhecimentos básicos construídos para o 
AVA: enviar mensagem rápida, construir a página perfil, adicionar links, vídeos, 
mensagens.  
• Participar e criar fóruns (comunicação e interação em  tempo dilatado), chat 
(comunicação e interação em tempo real). 
• Produzir materiais interativos. 
• Título: Formação de multiplicadores para o desenvolvimento de cursos em 
ambientes virtuais 

Temas: 
• O gerenciamento de cursos no AVA. 
Atendimento online no ambiente da comunidade/curso. 

Etapa 4 

Objetivos: 
• Aprender a gerenciar o ambiente de cursos no AVA. 
Aprender a utilizar recursos e atividades síncronas e assíncronas, fórum e chat, 
bem como formas de comunicação motivadoras. 

Procedimentos 
Metodológicos 

• Sensibilização: apresentação de charges, vídeos e questões sobre os temas 
propostos.  
• O que o professor já sabe?- utilização da sensibilização como elemento 
disparador ao diálogo inicial e expansão dos saberes tácitos do professor; 
exploração do ambiente virtual para diagnosticar as habilidades dos professores 
com o computador e com a Internet. 
• O que o professor precisa saber?- Fundamentação da discussão inicial e 
diagnóstica, construção de novos conhecimentos- leitura, análise e reflexão 
coletiva de textos, vídeos, música, leitura de imagem, exploração do ambiente 
virtual de aprendizagem e dos recursos da Internet. 
• Como os professores articulam os conhecimentos? Elaboração de práticas 
de ensino para o AVA, criação de procedimentos metodológicos e estratégias com 
utilização dos recursos da Internet. 
• Como os professores realizam suas produções no AVA? Acompanhamento 
das produções dos professores, apoio e orientação complementar de acordo com 
as necessidades de cada um.  
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• Como os professores avaliam o que aprenderam? Elaboração de 
diários de bordo, memorial reflexivo. 
4ª Etapa 
• O que os professores multiplicadores precisam saber? 
Elaboração de práticas de ensino para o AVA, criação de procedimentos 
metodológicos e estratégias com utilização dos recursos da Internet. 
• Como os professores multiplicadores articulam os conhecimentos?  
-Montagem de curso no AVA refletindo e praticando os conhecimentos 
metodológicos estudados. 
• Como os professores multiplicadores realizam suas produções no AVA? 
Acompanhamento das produções dos professores, apoio e orientação 
complementar de acordo com as necessidades de cada um.  
Como os professores multiplicadores avaliam o que aprenderam? Elaboração de 
diários de bordo, memorial reflexivo. 

Atividades dos 
seis 
 Encontros 
Presenciais 
 

• Apresentação do ambiente de apoio à aprendizagem. 
• Trabalho coletivo: leitura, análise e reflexão de vídeos, textos, imagens sobre 
os temas propostos pelo formador e trazidos pelos professores. 
• Apresentação do guia da comunidade no AVA. 
• Construindo nosso plano de curso: apresentação de plano e reelaboração após 
apreciação dos professores.   
• Desenvolvimento de habilidades básicas no uso do computador e da Internet. 
- Conhecimento dos programas do computador. 
-Organização da área de trabalho, criação de pastas. 
-Acesso à Internet para pesquisa num programa de busca: sites de mensagens, 
vídeos, imagens (copiar/colar-salvar).  
-Digitação ou “copiar-colar” no processador de textos uma frase, pensamento, 
mensagem do agrado do professor, ilustrar e salvar o documento. 
-Elaboração de um programa de apresentação-convite para a participação em suas 
aulas, salvar. 
-Criação de um e-mail, montagem de um banco de e-mails, escrita e anexação dos 
trabalhos desenvolvidos nos programas e envio aos colegas. 
• Ambientação 
-Apresentação da estrutura do ambiente de apoio à aprendizagem. 
-Meu universo- edição de perfil 
-Como funciona o fórum: Vamos nos apresentar: eu, tu e tod@s nós! 
-Como funciona o e-mail da comunidade - envie mensagem para alguém 
- Aprenda a trocar experiências no fórum eu+tu=nós 
• Criando nosso espaço de convivência 
-Cafezinho com bobagem. 
-Sala de bate papo. 
-Espaço Desafio. 
-Atividades Rápidas e Rasteiras. 
• Avaliação - grupo de reflexão, diário de bordo, memorial reflexivo, 
questionário, no programa de texto e apresentação.  
4ª Etapa 
• Oficina AVA 
- Iniciando no Moodle: Como montar um curso no AVA -aprendizagem dos 
recursos e atividades disponíveis; elaboração de um plano de ensino para o AVA 
com utilização dos recursos e atividades específicos para cada necessidade, 
fundamentação teórica pedagógica- metodológica e currícular. 
• Avaliação - grupo de reflexão, diário de bordo, memorial reflexivo, 
questionário, no ambiente de apoio à aprendizagem. 

Atividades 
online 

• Acompanhamento das produções dos professores; 
• Postagem de material de apoio: guias em diferentes formatos, links a sites 
por área do conhecimento; widgets de revistas, vídeos, imagens. 
• Montagem de cursos para referência do professor; 
• Postagem de desafios e atividades motivadoras, 
• Envio de mensagens aos participantes: convites, notícias, orientações. 
Ustream para retirada de dúvidas e apoio aos recursos do AVA.    
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4ª Etapa 
• Acompanhamento das produções e orientação. 
• Reflexão em fórum sobre as práticas apresentadas. 

Quadro 6: Design pedagógico do curso de formação na E M Capital. 

 

O quadro 6 apresenta uma etapa intermediária (etapa 3) específica para o 

desenvolvimento de habilidades básicas instrumentais relacionadas ao uso dos programas do 

computador e da Internet: acessar, armazenar, usar, intervir (copiar, colar, recortar), produzir 

informações em formato digital (offline e online), utilizar os portadores de textos digitais para 

se expressar e interagir usando e combinando diferentes linguagens: sonora, imagética 

(imagem, gráfico), escrita, oral, signica (gifs, animações), comunicar-se através dos meios 

digitais de forma síncrona e assíncrona e produzir materiais interativos no AVA.    

Para que o processo de formação em serviço contemple o plano de curso 

exemplificado no design pedagógico apresentado acima, é preciso sua adequação ao tempo 

necessário para os professores aprenderem a usar os recursos e incorporá-los nos seus 

próprios objetivos de ensino. Para tanto, é de fundamental importância a ambientação inicial 

aos recursos tecnológicos, a capacitação, a significação e a integração.     

A ambientação do professor no contexto tecnológico deu-se desde o primeiro encontro 

presencial, sendo a constituição do e-mail, o cadastramento na Comunidade de Escolas 

Aprendentes e o estudo de cada espaço desse ambiente virtual a garantia de acesso e 

orientação de uso ao participante. Outro procedimento foi o de proporcionar diferentes 

espaços de interação, através das atividades livres: Desafio mensal, Rápidas e Rasteiras, 

Fórum Permanente; espaços de pesquisa:  links por área do conhecimento, notícias; espaço de 

comunicação: mensagens instantâneas. Todas as atividades foram contextualizadas com temas 

de interesse das escolas participantes. A capacitação deu-se no espaço de trabalho do 

professor.  

A formação continuada em serviço, para o professor, torna-se elemento importante 

para o avanço desse contexto, reconhecendo que a fluência digital proporcionará ao sujeito 

capacidades e discernimento para acessar e trabalhar a informação, nas mais diferentes fontes, 

constituir e ampliar oportunidades de comunicação via redes colaborativas, além de publicar e 

tornar-se também produtor de informações e conhecimentos. 

O mapa conceitual, bússola que consulto para  prosseguir a viagem em mar grosso, 

representa a síntese de ideias e reflexões do presente capítulo. 
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Figura 26: Síntese do capítulo 3-metodologia da pesquisa. 

 

Ressalta-se no mapa conceitual da figura 26 a metodologia qualitativa que permite a 

interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos e suas ações em uma realidade social e 

historicamente construída. A estratégia da pesquisa-ação- formação possibilitou a minha 

imersão no fenômeno de interesse como formadora e pesquisadora. O Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) foi a técnica escolhida para a organização dos dados, por corresponder a 

perspectiva teórica socioantropológica que envolve o campo das representações sociais, 

portanto compatível com os fundamentos da metodologia qualitativa escolhida. Como 

instrumentos da pesquisa, utilizei depoimento, entrevista estruturada, ambiente virtual 

especificamente criado para a formação do professor e o questionário aberto, composto por 

duas questões com o objetivo de diagnosticar as habilidades básicas, interesse e importância 

atribuída ao uso da Internet na escola e investigar a aceitação do professor para o uso do 

ambiente virtual criado, sua opinião sobre a formação em serviço e a aprendizagem construída 

no processo. As categorias expressas no mapa foram extraídas das respostas dos professores 

as questões do questionário. O mapa conceitual auxiliou na elaboração da síntese dos dados 

tratados no DSC, na apresentação dos resultados obtidos e do raciocínio desenvolvido no 

processo de análise, além de possibilitar o estudo comparativo dos casos. O percurso da 

pesquisa aconteceu na E.M. Litoral, situada em São Sebastião, São Paulo e na E.M. Capital, 

situada em São Paulo, Capital. 

No capítulo 4, a seguir, constam os dados da pesquisa coletados nas duas escolas, o 

que permitirá a compreensão do trabalho de formação realizado.  
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Capítulo 4 

 

RESULTADO e DISCUSSÃO: interpretação dos dados da pesquisa 
 

 

 

Figura 27: Day and �ight (ESCHER,1938 ) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desloca-me de/em diferentes planos. �unca com olhar 

estrangeiro, mas de quem participa. Olhar de fora, sem perder 

o contexto da pesquisa-ação-formação. Mais do que palavras! 

Tomar a dimensão dos dados, na imersão das evoluções de co-

dependência e integrações de modo cíclico, como na obra de 

Escher. Sinergia, retroalimentação que busco neste capítulo na 

análise narrativa e na complementaridade do discurso do 

sujeito coletivo. Assim, extrair com olhar profícuo, os ganhos e 

dificuldades na utilização da plataforma de apoio à 

aprendizagem para a formação em serviço de professores da 

Educação Básica. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

Nesta pesquisa, me propus a investigar os ganhos e dificuldades inerentes à utilização 

da plataforma de apoio à aprendizagem na formação em serviço dos professores da Educação 

Básica.  

A investigação ocorreu na Educação Básica, Ensino Fundamental, das escolas 

públicas: Escola Municipal Capital, São Paulo-SP e Escola Municipal Litoral, São Sebastião-

SP. Participaram da pesquisa 20 e 30 professores, respectivamente. A coleta de dados ocorreu 

no período de agosto a novembro de 2009. 

 

4.1 Análise de dados da pesquisa na  Escola Municipal Litoral 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem 
(Chizzotti, 2003, p.11). 

 

Apresento a partir de agora, o quadro resultante da coleta de dados no questionário 

aberto, através do Software QualiQuatSoft, um mapa conceitual interpretativo de algumas 

categorias elaborado no software CmapTools, e, subsequentemente, a análise dos dados 

coletados. Finalizo com o mapa conceitual de análise de dados quantitativos do questionário. 

A seguir, apresento as categorias, o DSC e a quantificação proveniente das idéias 

centrais. O DSC da questão 1: Qual sua relação com a Internet?, objetiva a constituição do 

perfil do professor enquanto sujeito (S) usuário da Internet, sendo gerado a partir das  

respostas ao questionário. As respostas ao questionário, questão 1, estão apresentadas no 

anexo I dessa dissertação. 

As respostas referentes à questão 1 podem ser desmembradas e pertencer a mais de 

uma categoria.  

Questão 1: Qual o sua relação com a Internet? 

Considerando a importância atribuída à Internet, sua forte e marcante presença em nosso 

cotidiano, como fonte de inovação, comunicação, aprendizagem, considerei necessário conhecer o que 

o professor já sabe sobre a Internet, quais suas expectativas e se utiliza esses conhecimentos para fins 
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profissionais. Dessa forma, com a questão 1 do questionário aberto, procurei extrair dos discursos o 

olhar coletivo do professor, a singularidade de quem experimenta outras linguagens na articulação de 

significados, desvelando os ganhos e as dificuldades do processo de formação em serviço em  decurso.   

Para compor o discurso de sujeito coletivo, além do QualiQuantiSoft, utilizei o CmapTools, 

combinando a análise discursiva com a análise cognitiva e visoespacial. No mapa conceitual, lugar 

para pensar, as expressões-chave se agrupam e se entrelaçam para a composição do DSC.   

O mapa conceitual, abaixo, representa a Categoria A, Uso frequente, e as expressões chave 

das respostas que compõem o discurso do sujeito coletivo, representado em mapa e no texto a seguir.  

 

 
Figura 28: Expressões-chave e ideias centrais da Categoria A, compondo o DSC e os 

índices respectivamente. 
 
O mapa conceitual da figura permite a visualização global do processo de composição 

do DSC e dos índices, o que propicia condições aos procedimentos de diagnóstico do que 

precisa ser trabalhado, combinado com a análise da situação, sem a perda da individualidade 

dos sujeitos. Retomando as respostas referentes à questão1 em confluência com o DSC, 

observei que as categorias podiam ser divididas em subcategorias, tornando mais claro o 

perfil de usuário.  
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CATEGORIA A- Uso: frequente   

 

Discurso do sujeito coletivo  

 

Uso sempre, com a finalidade de pesquisa, de forma particular para estudar, 
preparar aulas e lazer. Sou uma pessoa conectada à rede de computadores, 
obtenho material para enriquecimento das aulas dos professores de minha 
escola. Não passo um dia sem entrar na Internet, que já faz parte do meu 
cotidiano, e-mail, sites de pesquisa, blogs, Orkut ,MSN, são os que mais 
utilizo. 

O professor usuário, que acessa a  Internet com freqüência, pode fazê-lo com objetivos 

variados, entretanto pode-se observar no mapa que doze deles (40%), além de utilizá-la para fins 

pessoais, isto é, na informalidade, também a utilizam para fins pedagógicos, profissionais. No mapa 

conceitual, pode-se observar e analisar esse fato através das expressões-chave retiradas dos discursos 

individuais dos sujeitos. O DSC expressa o conjunto dos pensamentos, promovendo a compreensão da 

situação apresentada.     

Apresento, a seguir, o mapa conceitual representativo da Categoria B, Uso ocasional, e as 

expressões chave das respostas que compõem o discurso do sujeito coletivo.  

 
 Figura 29: Expressões-chave e ideias centrais da Categoria B, compondo o DSC e os 

índices, respectivamente. 
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CATEGORIA B-.Uso ocasional 

 

Discurso do sujeito coletivo  

 

Uso sempre que possível, pela falta de tempo hábil para acessá-la, não tenho 
familiarização com a Internet. Quando uso, é com a finalidade de pesquisa 
para preparar aulas diversificadas. É uma atividade informal e uso com a 
finalidade  de pesquisar, ler recados no e-mail, ver notícias e lazer. Também 
utilizo para comprar produtos, livros, entretanto não é sempre que faço isso. 
Não utilizo diretamente com alunos, apenas uso para preparar aulas, 
pesquiso assuntos, caso não encontre nada nos livros.  

 

O usuário ocasional informal acessa poucas vezes a Internet com objetivos de cunho 

particular. O professor frequente pedagógico com o uso da Internet além dos interesses 

pessoais, também dirige atenção para o campo profissional. Da mesma forma, o ocasional 

pedagógico, apesar de acessar muito pouco a Internet, quando o faz dirige alguma atenção 

para o planejamento de aulas. São dez (33,3%), os professores pertencentes à categoria de 

professor usuário ocasional, sendo que apenas três (10%) utilizam a Internet para fins 

pedagógicos.  

A Internet está presente na vida do professor mesmo que ocasionalmente, contudo 

muito pouco em sua atividade profissional. O contingente de vinte (66,7%) professores que 

fazem uso freqüente da Internet é significativo, havendo intensificação na utilização de e-mail 

e programas de busca. São oito (26,7%) os usuários frequentes informais, isto é, que transitam 

por sites, buscam assuntos de seu interesse, utilizam e-mail para contatos pessoais, compram 

produtos. São doze (40%), os professores frequentes pedagógicos que realizam atividades 

pedagógicas voltadas para o preparo de aulas e destes, cinco (16,7%) também usam os 

recursos da Internet para ministrar aulas.  

O usuário professor está hoje imerso num contexto brasileiro, no qual  segundo 

pesquisa19 do IBOPE20 Nielsen Online, publicada em 22 de abril de 2010, o número de 

internautas no Brasil chegou no quarto trimestre de 2009 ao contingente de 67, 5 milhões de 

pessoas em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses,  bibliotecas e 

telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade. 
                                                 
19 Disponível em: http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php, último acesso 22/4/2010. 
20 IBOPE é a sigla do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. IBOPE Nielsen Online está disponível 
em:  http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp= 2&proj=Porta 
lIBOPE&pub=T&nome = pesquisa_noticias_internet_todas&db=caldb&secao=Internet . 
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Nas áreas urbanas, 44% da população está conectada à internet. 97% das 
empresas e 23,8% dos domicílios brasileiros estão conectados à internet. 
27,5 milhões acessam regularmente a Internet de casa, número que sobe 
para 36,4 milhões se considerados também os acesso do trabalho 
(jul/2009)[6]. 38% das pessoas acessam à web diariamente; 10% de quatro a 
seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 18% uma vez 
por semana. Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na 
internet semanalmente[7]. 

Da estatística acima, destaco que 87% dos brasileiros acessam a Internet 

semanalmente, um índice significativo, tendo em vista que o contingente de professores na 

categoria de usuários ocasionais, nesta pesquisa, é de 33,3%, representando um preocupante 

fator de exclusão. Ainda, outro ponto relevante, diz respeito ao índice de 50% (8 frequentes+7 

ocasionais), representando os professores que não fazem uso, como ferramenta de trabalho, 

dos recursos da Internet, sendo que esses recursos já foram absorvidos no cotidiano pessoal 

desses professores. As razões para esse fato podem ser desde a falta de formação específica 

para que o professor compreenda as funcionalidades dos recursos e suas aplicações na sua 

atividade profissional e pedagógica, até a questão de não receber motivação e incentivo 

financeiro por parte do sistema educacional. O professor precisa ter remuneração extra, pois a 

utilização pedagógica dos recursos da Internet como afirma Rangel (2009, p.35 ) : 

 

pode significar para um professor que está começando a incorporar as novas 
tecnologias ao seu cotidiano escolar, que a preparação de 50 minutos de aula 
com recursos multimídia demore de 4 a 5 horas das quais muitas vezes ele 
não dispõe.      
 

Além do fato de ter mais horas de dedicação na preparação das aulas, o professor 

necessita de uma formação de qualidade e em serviço que o capacite a desenvolver tarefas 

mais complexas que exigem o trabalho coletivo e cooperativo.  

A análise torna-se mais profunda quando nos remetemos à pessoa do professor imerso 

na sociedade pós-moderna, na medida em que se encontra num campo de forte sobrecarga 

emocional, velocidade e fragmentação do conhecimento, sofre pelas dificuldades de acesso à 

linguagem tecnológica em suas múltiplas ocorrências e pela desconjuntura pedagógico-

tecnológica dos sistemas de ensino. A mesma sociedade, também chamada do conhecimento, 

impõe ao cidadão professor viver o compromisso de desenvolver habilidades para acessar, 

selecionar, tratar e transformar as informações em conhecimentos, além de incorporá-los à sua 

prática pedagógica.  

As categorias A e B apontam a frequência com que o professor acessa a Internet, 

entretanto, também fornecem subjetivamente uma leitura do modo como o professor se se 
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relaciona com a tecnologia, especificamente a Internet, na sociedade do conhecimento. Seu 

modo de pensar e de se situar no mundo em que vive, seu tempo e espaço simbólicos, sua 

cultura, estão continuamente sendo mediados por tecnologias.  

Borges (2000, 61-62) afirma que: 

 
Se entendida como elemento cultural, a Internet que atua possibilitando um 
processo de intercâmbio social estará produzindo segundo uma interpretação 
vygotskiana, modificações no processo de comunicação, de percepção, de 
raciocínio lógico uma vez que, cria novas formas de representação dos 
signos já existentes no sistema de linguagem humana, e podendo inclusive 
criar outros. Ao possibilitar a transformação e criação de signos, a Internet 
estará possivelmente contribuindo para a transformação do próprio 
pensamento humano. Como elemento cultural, a Internet poderá estar, deste 
modo, modificando as Funções Psicológicas Superiores humanas ao integrar 
som, imagem e escrita.  

 

A autora vincula a Internet aos conceitos de Vygotsky e essa vinculação torna-se 

importante para análise dos DSC referentes às categorias A e B. Esses discursos explicitam 

que todos os professores de alguma forma utilizam a Internet, carregando em si a linguagem, 

valores, condutas, formas de comunicação provenientes do que já conseguiram absorver dessa 

tecnologia. Entretanto, essa transformação no modo pessoal de ser do professor ainda não se 

manifesta como uma cultura da escola. Nenhuma resposta apresentou um caráter de uso 

coletivo da Internet. Nota-se a ausência da socialização dos saberes entre os professores, fator 

primordial para a constituição da cultura digital na escola. O cidadão professor ainda carrega 

em si o paradigma do trabalho solitário em sala de aula, num tempo em que se exige estar em 

rede, se fazendo presente em comunidades virtuais.  

Pelo exposto, a formação em serviço com o uso de ambientes de apoio à aprendizagem 

ganhou relevância no sentido de aproximar as realidades individuais, as experiências que os 

professores já traziam do uso pedagógico da tecnologia, especialmente a Internet, favorecendo 

a atualização e construção de conhecimento, fornecendo oportunidades para o trabalho 

pedagógico coletivo.  

Durante a fase de planejamento, os professores colocaram suas expectativas e opiniões 

a respeito do uso do computador na escola, os obstáculos enfrentados e as suas conquistas 

pedagógicas. Num misto de expectativa e insegurança, que confesso também era meu, fomos 

avançando nas discussões e aceitando com responsabilidade o que havíamos acordado.  

Em cada singular expressão-chave a unidade se manifestou no desejo de junção, 

conjugação, e se comportou de modo específico na relação com outras, criando conflitos, 

acúmulos, continuidades! Apresento a seguir o mapa conceitual representativo da Categoria 
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C, Habilidade pedagógica com os recursos da Internet e as expressões-chave das respostas 

que compõem o discurso do sujeito coletivo. No mapa, esta categoria é impulsionada para o 

território das habilidades com o intuito de desvendar o que os professores com elas produzem.  

 

Figura 30: Expressões-chave e ideias centrais da Categoria C, compondo o DSC e os 

índices, respectivamente. 

O mapa conceitual expressa a representação da interpretação mental que esta pesquisadora fez 

a partir da representação discursiva realizada pelos sujeitos sobre a questão que lhes fora apresentada. 

A análise nunca se remeterá apenas aos dados objetivos, pois as minhas experiências pedagógicas 

emergem no processo de reflexão e me possibilitam enxergar particularidades e singularidades  

pedagógicas nas respostas dos sujeitos. Assim, a Categoria C foi constituída na análise de como e para 

quê o professor usa a Internet. A partir desse ponto, realizei leituras do documento Padrões de 
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Competência em TIC para Professores, UNESCO- 200821, complementando com os sete níveis de uso 

da TIC de Moersh (1998), para reconhecimento das habilidades pedagógicas do docente no trabalho 

com a Internet.. Aparecem no mapa conceitual duas classificações: em azul, os professores que 

apresentam habilidades pedagógicas básicas, como montar um e-mail, fazer uma pesquisa em 

programa de busca, e, em amarelo, os que apresentam formas de interação virtual (montar um blog, 

comunidade). As habilidades destacadas serão interpretadas após a apresentação do DSC 

representativo da Categoria C.  

CATEGORIA C- Habilidade pedagógica com os recursos da                                Internet   

 

 

Discurso do sujeito coletivo  

Utilizo sites de busca para encontrar o assunto que estou pesquisando e os 
que quero indicar ao aluno para pesquisar. Também os utilizo para encontrar 
vídeos interessantes, textos para sensibilização e discussão em sala de aula, 
sempre considerando o programa curricular. Pesquiso sites, jogos, blogs e 
slides para encontrar atividades diversificadas, Wikipédia, programas de 
animação 3 D, comunidade virtual. Utilizo e-mail para trocar 
correspondência com meus alunos, Orkut e MSN. Tenho um blog e gosto 
assistir e postar vídeos interessantes, informações para eles e participo de 
comunidades culturais e da minha disciplina. Utilizo os mais diversos 
recursos- vídeos,  e-mail, Google Doc, Skype, MSN. Pesquiso em sites 
planos de aulas interessantes e tento adaptá-los às minhas aulas. Preparo as 
aulas e também utilizo nas aulas, misturando vídeos e imagens sobre o tema 
tratado. Tenho um blog onde digito minhas aulas e os alunos verificam em 
época de prova, com o objetivo de estudarem o conteúdo. Utilizo a Internet 
para pesquisar materiais e temas complementares para os conteúdos a serem 
desenvolvidos em sala de aula e, por vezes, solicito aos alunos que também o 
façam. Obtenho material para enriquecimento das aulas dos professores.  

 

Nesse DSC, há que se considerar que 50% dos professores preocupam-se em realizar 

atividades de cunho pedagógico, representando um contingente importante para o 

desenvolvimento do processo de formação em serviço. Importante observar que dentre os 

trinta professores que participaram da pesquisa, cinco possuem e/ou participam de blogs, 

espaço de publicação na Web, comunidades, portanto apresentam maior grau de participação 

na constituição do recurso. Os professores realizam pesquisas em programas de busca, visitam 

                                                 
21 Título original: ICT competency standards for teachers: implementation guidelines, version 1.0. Paris: 
UNESCO, 2008. Disponível em : http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209por.pdf , último acesso 
8 de junho de 2010. 
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sites e blogs relativos à sua área de conhecimento para planejar aulas, postam textos e vídeos, 

ainda utilizam e-mail e MSN para comunicação com os alunos.  

O uso que o professor pesquisado tem feito das ferramentas da Internet tende para as 

aplicações mais simples como e-mail, pesquisa em sites, e a participação em comunidades 

virtuais e a criação de blogs aparecem discretamente.  

É relevante observar que na formação em serviço pode-se mostrar ao professor que 

todos esses recursos estão presentes no ambiente de apoio à aprendizagem e são utilizados por 

ele com significado próprio para sua formação, além de outros como chat, fórum, e que o 

professor pode fazer uso do conjunto integrado dessas ferramentas no ambiente virtual com o 

fim de motivar e alcançar melhores condições de aprendizagem para o aluno. Sempre 

analisando as possibilidades educativas dos recursos digitais nas etapas de formação, e 

trabalhando conjuntamente as habilidades instrumentais e pedagógicas, notei um avanço no 

desempenho do professor ao lidar com a navegação na Internet. Constatei que os professores 

precisavam de um referencial que ancorasse suas expectativas e possibilitasse uma avaliação de seu 

desempenho com a tecnologia. Desta forma, tomei como base o documento publicado pela UNESCO 

(2008), Padrões de Competência em TIC. 

As habilidades apresentadas no referencial teórico da pesquisa em questão, Diretrizes 

de Implementação, que compõe o documento da UNESCO (2008): Abordagem de 

alfabetização em tecnologia, nível I, serviram de parâmetro para a análise referente à 

Categoria C. 

Através das habilidades selecionadas, pude observar nos encontros presenciais, que os  

professores pertencentes à Categoria C contemplavam algumas das habilidades destacadas, 

apesar de ainda estarem longe de atingir todas as habilidades propostas no documento da 

UNESCO (2008).  

Conforme DSC da Categoria C e respectivo mapa conceitual, os professores são 

capazes de: 

1. Usar programas de apresentação e recursos digitais como apoio ao ensino.  

2. Usar uma ferramenta de busca para fazer uma pesquisa boleana por palavra-

chave;  

3. Criar uma conta de e-mail e usá-la para a troca de mensagens;  

4. Usar tecnologias comuns de comunicação e colaboração, tais como mensagens 

de texto e colaboração da web e ambientes sociais;  

5. Usar os recursos de TIC para melhorar sua produtividade (Desenvolvimento 

profissional docente);  
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6. Usar os recursos de TIC como apoio à sua própria aquisição de conhecimento 

pedagógico e da matéria. 

Outra referência utilizada para a análise desta categoria, refere-se aos sete níveis de 

uso da TIC no processo de formação de professores de Moersh (1998), já descritos no 

referencial teórico desta pesquisa. Utilizando esses níveis de uso da TIC, conforme 

evidenciado no DSC da Categoria C, os professores com mais dificuldade no uso da Internet 

estão no nível 0, pois justificam a dificuldade na utilização do recurso apontando sempre um 

problema: a ausência de recursos ou a falta de tempo. Dentre os que usam a Internet para fins 

pedagógicos, salientamos que estão no nível 2, isto é, exploração do recurso como 

complemento às aulas; no nível 4a se enquadram os que tentam estabelecer uma ligação lógica 

entre o conteúdo de aprendizagem e a utilização da Internet. 

Um ganho no processo de formação em serviço identificado neste trabalho foi a 

tomada de consciência do professor das habilidades ou nível em que se encontra ao trabalhar 

pedagogicamente com a Internet e o que ainda precisa conquistar para atingir o grau de 

formação desejada. Destaco um trecho da resposta ao questionário aberto de um professor 

participante do processo de formação em serviço: “Navego na Internet com facilidade, 

mas preciso melhorar  minha produção pedagógica. Acredito que isso acontecerá 

quando puder levar os alunos no laboratório”.  

Nesse discurso, o professor já toma uma posição frente ao seu desempenho e cria uma 

hipótese em busca do desenvolvimento de seu fazer pedagógico.  

A seguir, na apresentação da Categoria D, dispensei a representação gráfica, devido ao 

grande contingente de professores que afirmaram ter realizado curso pela Internet, foco da 

pergunta 1.4 - Realizou algum curso pela Internet? 

Apenas quatro professores não participaram de nenhum curso online.   

Categoria D: Uso anterior de algum sistema virtual 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Fiz alguns cursos para aprender a usar o computador, tive vaga noção e não 
concluí, pois tenho dificuldade nesse aprendizado. Em outro curso, aprendi a 
trabalhar na Internet e recebi certificado, entretanto tenho pouca habilidade. 
Na faculdade, último semestre, tínhamos duas aulas semanais. O curso de 
pós-graduação era presencial e algumas atividades eram desenvolvidas 
através do ambiente dos fóruns. Sim, fiz cursos de pós-graduação 
semipresencial 360h na área de língua portuguesa. Fiz vários cursos pela 
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Internet, gosto muito dessa área. Alguns cursos pequenos por minha própria 
conta, mas quero aprender mais, pois tenho dificuldade. Participei do curso 
Gestão e Tecnologia pelo Governo do Estado de São Paulo, quando fui 
coordenadora em escola estadual. Na faculdade, tínhamos a disciplina 
Tecnologias da Informação e Comunicação, inclusive sobre Internet, e 
comecei a aprender a usá-la para preparar aulas. Também utilizamos um 
blog e participávamos de fóruns. Estou cursando faculdade de Informática- 
segundo ano. Participo de um blog e isso já é um curso. Não tive 
oportunidade, mas gostaria de aprender mais sobre o assunto. 

A grande maioria dos professores dessa escola, vinte e três (76,7%), apresentou 

vivência anterior em relação a algum sistema virtual. Também, constam do DSC experiências 

de utilização da Internet na graduação ou na pós-graduação semipresenciais, em cursos de 

informática ou pelo uso constante da Internet, blogs, sites. Dentre os quatro professores que 

não apresentaram experiência anterior, apenas um expressa interesse em aprender nesse curso, 

os demais justificam sua dificuldade através da falta de tempo ou da indisponibilidade de 

equipamentos. Esse contingente de professores não teve a oportunidade de utilizar os recursos 

da Internet em seu percurso de formação e é justamente para eles que a formação será de 

grande valia, no sentido da promoção de espaços de aprendizagem. Espaços de construção de 

conhecimentos que lhes permitam a inserção no contexto digital e a resignificação de seus 

papéis como cidadãos e profissionais presentes na sociedade do conhecimento.       

Mais uma vez, fica evidenciado no DSC da Categoria D, a presença marcante da 

Internet na vida pessoal e profissional do professor. O fator positivo a ser destacado no DSC é 

o interesse do docente em melhorar o seu desempenho pedagógico, buscando participar de 

cursos online ou até por seus próprios meios. Este fato reflete a provocação que a geração 

nascida no mundo digital (inclusive alguns professores mais jovens) realiza ao lidar sem 

bloqueios com as tecnologias, impulsionando diretamente  o docente a transformar suas 

práticas estáticas de ensino em práticas mais interativas. Além disso, o professorado ainda 

sofre indiretamente a pressão de uma sociedade conectada que exige dele o desenvolvimento 

de habilidades que permitam o acesso e o controle pedagógico das TDIC. 

Nesse sentido, a análise sugere que a formação em serviço para e com o uso de recurso 

da Internet pode proporcionar um impulso considerável na capacidade cognitiva do professor, 

se este for provocado com situações problematizadoras que lhe ofereçam condições para a 

criação de dispositivos didáticos no ambiente de apoio à aprendizagem. Lançar desafios que 

levem o docente a desenvolver raciocínios mais complexos para criar, combinar, conjugar 

recursos e conteúdos curriculares, propicia o desenvolvimento de habilidades pedagógicas 

requeridas para a dinamização metodológica dos processos de ensino e aprendizagem. Além 



 
 

116 

disso, é importante buscar contribuir com a formação de professores mais sintonizados com 

os interesses e necessidades do aluno digital.  

Categoria E: Dificuldades no uso dos recursos da Internet 

Discurso do sujeito coletivo 

 

Depende da clientela da escola. A base de tudo é a família. Sem ela, não há a 
retaguarda necessária para atividades extraclasses de forma organizada. 
Gosto de usar os livros para preparar minhas aulas e acho que esse ambiente 
virtual poderia ser desenvolvido em oficinas de informática. Nas disciplinas 
regulares (matemática, química.) ela deveria ser opcional, para não violentar 
a liberdade acadêmico-pedagógica do professor. Mas, com a atual situação 
do professor que trabalha demais e é mal remunerado, fica difícil articular 
esse processo em meio a tantas exigências e precariedades do processo de 
ensino. É preciso que a escola ofereça condições para que isso possa 
acontecer. Desde que haja tempo para efetuar esse trabalho, creio ser válida, 
no entanto, ainda não consigo aplicar o recurso por falta de computadores 
suficientes para as turmas, visto que são numerosas. 

São nove os professores que apresentam dificuldades em relação ao uso do recurso, 

apresentando uma crítica à estrutura do sistema: salas numerosas, insuficiência de 

equipamentos, precariedade nas condições de trabalho.  Mediante uma intensa jornada de 

trabalho, baixo salário, classes numerosas, desmotivação e indisciplina que rondam a escola, o 

professor acaba por não qualificar o seu fazer docente. Reside aí uma das dificuldades que 

enfrenta a formação em serviço: precariedade do trabalho docente, insuficiência de 

equipamentos e desmotivação. 

Por outro lado, também cabe direcionar a atenção para a disponibilidade pessoal de 

aceitação da tecnologia pelo docente. É importante observar as sutilezas presentes nos DSCs, 

como por exemplo na frase,“gosto de usar os livros para preparar minhas aulas”, é 

preciso realizar uma leitura nas entrelinhas. O professor está amarrado ao uso convencional de 

recursos didático-pedagógicos. O discurso sugere que só os livros podem trazer o 

conhecimento socialmente relevante. Noutro trecho, “esse ambiente virtual poderia ser 

desenvolvido em oficinas de informática. Nas disciplinas regulares (matemática, 

química.) ela deveria ser opcional, para não violentar a liberdade acadêmico-

pedagógica do professor”, observa-se que a compreensão que o docente possui sobre o 

uso dos recursos da Internet é de ordem instrumental, fugindo-lhe a dimensão pedagógica, 

portanto esse recurso na sua opinião deve ser incorporado às aulas de informática.  
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Cabe ao formador reconhecer as manifestações evidenciadas pelo professor com 

dificuldade no uso da Internet e dimensionar um olhar pedagógico específico a fim de 

promover momentos de atendimento individualizado, cujas capacidades lingüísticas: falar e 

ouvir conduzirão o processo de formação. 

Os discursos do sujeito coletivo revelam que o ambiente de apoio à aprendizagem não 

faz parte dos recursos que os professores costumam utilizar, porém estão tomando consciência 

da existência da ferramenta. Também informam que a Internet assume um papel secundário 

nas práticas dos professores, sendo apenas usadas como complemento aos temas abordados.   

Destacam-se as opiniões dos professores que, mesmo sabendo de suas dificuldades, 

estão conscientes da importância do uso pedagógico da Internet na escola, “todo processo 

deve ser utilizado em favor da aprendizagem”, “a escola precisa pelo menos 

saber que existe a possibilidade de se usar esse recurso com os alunos”. 

Mais que ensinar é criar condições para a aprendizagem, pois: “hoje, os alunos não 

aceitam mais as aulas expositivas e é preciso utilizar recursos dinâmicos, 

inclusive a Internet.” Há uma atitude positiva para o uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem no contexto escolar.   

 

Categoria F:  Interesse no uso dos recursos digitas como prática pedagógica 

 

Discurso do sujeito coletivo 

 

Hoje, os alunos não aceitam mais as aulas expositivas e é preciso utilizar 
recursos dinâmicos, inclusive a Internet. Mesmo os alunos com baixo nível 
econômico têm acesso às ferramentas computacionais e à Internet. E diante 
desse alunado que domina com precisão a Internet, jamais poderei responder 
se não aprender. No mercado de trabalho são exigidas habilidades 
diretamente relacionadas ao ambiente virtual e informatizado. Após ter 
realizado dois cursos por EAD, percebi que a aprendizagem online é tão 
completa como a presencial. Hoje, é praticamente impossível não levarmos 
adiante essa proposta. No mundo digital, é preciso haver integração da 
escola para que professores e alunos possam ficar mais motivados, 
chamando a atenção e atraindo com temas que interessem. Gostaria de 
aprender mais sobre o assunto. Não tenho conhecimento desta 
aplicabilidade, mas acho que todo processo deve ser utilizado em favor da 
aprendizagem. Não podemos mais trabalhar só com o giz e a lousa, a 
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tecnologia está em toda parte, já faz parte da vida dos nossos alunos. São 
recursos muito atraentes aos alunos, e embora eles, em parte, tenham acesso 
à Internet, precisam de um direcionamento para transformar as informações 
disponíveis em conhecimento. A escola precisa pelo menos saber que existe 
a possibilidade de se usar esse recurso com os alunos. 

Os DSC revelam grande interesse dos professores em aprender a usar a Internet, desde o 

planejamento e a busca de materiais de apoio às aulas, até a comunicação com os alunos fora do 

contexto escolar. A maioria, vinte e um (70%), valoriza os recursos digitais e acredita que a Internet é 

essencial para integrar a escola à realidade do alunado. A expectativa favorável do professor em 

relação à utilização da Internet no seu fazer pedagógico representa um avanço para a integração das 

TDIC na educação: 

  

Tendo em conta que as crenças e perspectivas dos professores sobre as 
tecnologias de informação são determinantes da sua integração em educação 
(Zhao e Cziko, 2001), importa ainda garantir condições para que (...) 
desenvolvam crenças e expectativas adequadas acerca, quer das tecnologias 
e da sua própria competência neste domínio, quer dos efeitos da sua 
utilização em educação (DIAS et al, 2001, p.334). 

 

A formação em serviço, sem afastar o profissional professor de suas funções, cria 

oportunidades para que, no diálogo com seus pares, expresse suas crenças, expectativas, 

interesses e sob bases teóricas adequadas reflita sobre a necessidade do uso pedagógico dos 

recursos da Internet a favor dos processos de ensino e aprendizagem, contribuindo para uma 

maior e melhor qualificação profissional.   

Com a Internet, entendida como um espaço facilitador do trabalho do docente, pode-se 

trazer de volta para a escola a criatividade e a inovação, se o professor estiver disposto a 

enfrentar os desafios inerentes às mudanças que esta provoca em sua práxis docente. Um 

desafio que também é meu, não sendo fácil resignificar meu fazer pedagógico em cada 

momento ou etapa da formação em serviço proposta. Entretanto, “tal desafio justifica-se não 

só por se acreditar que a escola deve acompanhar a evolução da sociedade, mas também por 

se entender que deve ser ela própria um laboratório de consolidação de saberes e de 

experimentação de novidades” (DIAS, 2001, p.333).  

Como o interesse dos professores é latente no DSC da categoria F, acredito que a 

formação em serviço muito contribuirá para que os professores utilizem os recursos virtuais 

com espírito pedagógico.    

A seguir, passo a apresentar a análise  das respostas da questão 2 do questionário, 

presentes no anexo II desta dissertação. 
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Questão 2:  Qual sua relação pedagógica com o ambiente de apoio à 

aprendizagem? 

Com esta questão, pretendi verificar como o professor recebeu a proposta de trabalhar 

com o ambiente de apoio à aprendizagem intitulado “Comunidade de Escolas Aprendentes”, 

seu interesse em participar da formação em serviço, obter conhecimento e aplicá-lo. 

A partir das ideias centrais e das expressões-chave retiradas das respostas, compus as 
categorias G e H os seguintes DSC:  

 

Categoria G-   Dificuldades no uso do AVA 

 

Discurso do sujeito coletivo 

 

É uma plataforma interessante, pois oferece vários recursos muito úteis para 
o desenvolvimento da educação, mas não é viável para os alunos desta 
escola, em função da realidade socioeconômica e cultural em que vivem. Em 
relação aos professores, a maioria dedica-se também a outro emprego ou não 
tem a permanência nesta escola, ou até mesmo na educação, como objetivo 
de longo prazo. Muito importante estarmos atualizados, resta saber se vamos 
conseguir operar essa ferramenta, tenho de conhecê-la melhor e adquirir 
mais confiança, antes de usar com os alunos. Foi bom conhecer sobre o 
assunto, mas não creio que seja possível aplicá-lo, pois as dificuldades para 
utilizar o laboratório de informática são grandes e impedem que realizemos 
qualquer iniciativa nesse sentido. Não acredito que seja viável para nossa 
clientela, que tem pouco ou nenhum acesso à Internet. Com tantas classes 
repletas de alunos, fico preocupada em realizar um trabalho desse tipo. Não 
vou dar conta de aplicar esse projeto e cumprir o programa. Muito 
interessante, e é claro que devemos estar com os pés no futuro, porém, temos 
de ter tempo e condições profissionais para realizar esse trabalho.  Pouco 
tempo de curso para quem apresenta dificuldade de lidar com o computador. 

Os problemas citados pelos professores como impeditivos ao trabalho são reais e merecem 

destaque: realidade socioeconômica dos professores e alunos, falta de capacitação adequada para a 

utilização da tecnologia que se apresenta, insuficiência organizacional da escola, precariedade do 

trabalho docente. Problemas crônicos do sistema educacional, todavia insisto em levar até eles uma 

nova proposta para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem- o meio virtual. Conhecer é a 

melhor forma de articular o novo às condições que temos em mãos. A escola é um campo fértil, no 

qual a criatividade se instala com facilidade, basta que a semente do conhecimento nele germine para 

que a escola floresça. 
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Categoria H: Professor aprendiz: Disposto a usar o AVA 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Achei muito interessante a ideia de utilizar essa comunidade e fazer contato 
com os colegas de outras escolas. O acesso foi fácil, as informações e 
orientações estão claras; acredito na proposta e serviu para me motivar ainda 
mais. O que me agrada são as várias possibilidades apresentadas para a 
comunicação virtual com os alunos; aulas diferenciadas. O ambiente 
apresenta ferramentas fundamentais para os iniciantes, bem organizadas e 
dispostas, no entanto, exige que o interessado empregue um tempo inicial no 
reconhecimento das ferramentas. Proponho uma aula semanal para as turmas 
conhecerem o ambiente virtual, desafiando os alunos com problemas do 
cotidiano. Assisti a um vídeo excelente, simulamos a participação no fórum, 
podendo até ser autor de um. Vi a boa ferramenta que é para minha formação 
profissional. Os fóruns são a forma mais certa de exercitarmos a 
aprendizagem. Será um prazer participar da escola do futuro. Adorei a 
possibilidade de fazer parte desse grupo que quer algo mais na educação, 
tenho muito interesse nesse aprendizado para poder ajudar e cooperar com 
outros professores que queiram essa mudança. Precisamos nos apropriar 
dessa ferramenta tão importante para a educação. Despertar a curiosidade é 
uma boa estratégia para angariar participantes. A formatação está um pouco 
poluída, não achei o site intuitivo. O curso trouxe enriquecimento e 
atualização do conhecimento, contribuiu para uma maior compreensão do 
campo da informática na educação. Fiquei bastante motivada para colocar 
um curso no ambiente de aprendizagem, aprendi um pouco mais, pois ainda 
não havia ouvido falar disso, foi extremamente rico e importante, espero que 
continuem proporcionando momentos como esses nesta escola. Tenho 
dificuldade para utilizar o computador, mas quero aprender sobre o tema. 
Acredito que todos devam utilizar uma ferramenta tão rica para o 
aprendizado dos alunos. Muito bom participar de um curso com pessoas que 
desejam mudar a escola, a educação! 

Desde o primeiro encontro presencial, os professores foram levados a conhecer o 

ambiente de apoio à aprendizagem, transitando pelo site para explorar suas potencialidades e 

sugerir ideias para serem postadas nesse ambiente. Como exploradores do espaço virtual, 

realizando um estudo do meio, navegaram através de hiperlinks, hipertextos espalhados pelo 

universo da Internet. Um passeio que exige espírito  pedagógico leva o professor a ser um 

internauta  na sua área de conhecimento. Medo de se emaranhar no infinito de informações, 

ou necessidade de articular o que aprendeu com sua prática? Nas palavras de Valente (2003a, 

p.22), a resposta: “o domínio das técnicas acontece por necessidades e exigências do 

pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para o pedagógico, 

constituindo uma verdadeira espiral ascendente na sua complexidade técnica e pedagógica”. 

Há, conforme afirma o autor, a necessidade de o professor revisitar sua práxis ao ser posto 

frente ao um novo aprendizado.    
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Nas etapas de formação que se sucedem são exigidos estudo e planejamento para se 

alcançar o ápice do processo que é o ingresso no espaço de curso, em que o professor aprende 

a lidar com as ferramentas para a operacionalização de seu plano de aula. 

No transcorrer dessas etapas, como expressa o DSC, os docentes apresentam-se 

dispostos ao trabalho. Entretanto, há que se proporcionar maior tempo de formação para que 

haja a apropriação pedagógica dos recursos presentes no ambiente virtual de aprendizagem.    

Formação para a apropriação dos recursos tecnológicos somente se houver a 

disposição, conforme elucida Borges (2009 , p.135): 

      

“Apropriação” é um processo que implica a ideia de desejo, de movimentos, 
de mediação, de construção, de mobilização do próprio sujeito, de suas 
relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo. De que é processo 
complexo, subjetivo, mediado pelo outro e/ou por objetos, que vão se 
constituindo, permitindo a um sujeito ativo evoluir de forma gradativa no 
exercício da ação. 
 

A evolução gradativa  a que Borges se refere parte da emoção, ou seja, uma disposição 

apresentada pelos professores para aprender que tem intensidade e força suficiente para  o seu 

crescimento.    

Procurei analisar conjuntamente  as categorias G e H com o intuito de refinar os dados 

apresentados no mapa.   

Na cartografia cognitiva, minhas reflexões se alojam e me surpreendem pelos 

caminhos de significação, aprofundo meus conhecimentos, aprendo mais sobre o ponto de 

partida. O mapa conceitual que apresento a seguir, um tanto diferente dos anteriores, serviu de 

base para o atendimento pedagógico individualizado ou do grupo. Através dessa avaliação 

diagnóstica pude dimensionar a composição das equipes de trabalho, através do 

reconhecimento das motivações e habilidades dos professores. O mapa potencial revela o 

desejo pedagógico grávido do professor em seu modo singular de escolhas.    
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Figura 31: Mapa conceitual- Classificação das respostas ao questionário – questão 2, segundo a 
categoria G e H emergentes do discurso do sujeito coletivo apresentado.  

 
No mapa, a categoria G representa os nove professores que ainda apresentam 

dificuldades no uso do ambiente de apoio à aprendizagem, entretanto os cinco destacados em 

rosa, mesmo apontando condições desfavoráveis ao desenvolvimento do projeto na escola, se 

portam como participantes observadores. Na categoria H, os onze destacados em azul estão 

dispostos a realizar o processo e os dez em amarelo já trazem consigo uma predisposição para 

o trabalho pedagógico no AVA. 

A predisposição é definida como uma disposição natural própria de determinado 

indivíduo22, uma vocação do sujeito para o uso da tecnologia. Importante destacar que esses 

sujeitos trazem uma motivação natural e transitam facilmente pelo ambiente virtual, aprendem 

com prazer e sempre buscam a novidade. Também, gostam de mostrar que sabem, exibindo 

suas habilidades instrumentais e/ou pedagógicas. Esses professores se tornaram os 

motivadores  do processo durante o período de formação, multiplicadores natos e prontos a 

colaborar com os colegas e comigo.  

Conforme evidencia a categoria H, os dispostos se colocaram a favor do projeto, 

buscaram aprender e desenvolver suas habilidades em cada atividade do curso, construindo 

paulatinamente conhecimentos num processo de cooperação mútua e aprendizagem  

Com esse espírito, o grupo se moveu em direção aos professores com mais 

dificuldade, havendo, como demonstra o mapa conceitual da figura, uma mudança na 

                                                 
22 Dicionário online de português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/predisposicao/, acesso em 4 de 
agosto de 2010. 
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disposição em aprender dos participantes que apresentam mais dificuldade no uso do 

ambiente virtual criado.  

Um ambiente social e afetivo favoreceu o bom relacionamento social e pessoal, 
abrindo a possibilidade de um fazer pedagógico menos unilateral como aparece nos discursos: 
“Adorei a possibilidade de fazer parte desse grupo que quer algo mais na 
educação, tenho muito interesse nesse aprendizado para poder também ajudar e 
cooperar com outros professores que queiram essa mudança”.    

A interinfluência exercida pelo grupo dos dispostos é positiva na escola e projeta nos 

demais professores a expectativa do aprendizado. Vivemos juntos situações desafiadoras, 

angústias do não saber, tempos diferentes, provocações de  outras linguagens, conexões que 

ampliaram nosso olhar pedagógico. 

O ambiente virtual foi reestruturado a partir da observação apresentada nesse discurso 

no que se refere à formação mais clara e objetiva do ambiente.  

ente ao exposto, elaborei um mapa conceitual para correlacionar os dados qualitativos 

e quantitativos e, em seguida, realizar análise geral das categorias apresentadas.  
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4.1.1 Síntese das categorias 

 

Figura 32:– Mapa conceitual: correlação entre as categorias emergentes das respostas ao 

questionário. 

O mapa permite a visualização do global - território feito de formas, cores e linhas que 

revela a potencialidade do percurso, múltiplas direções. A caminhada- propósitos, desejos 

tornam-se deveres e na feitura dos novos trajetos- o compromisso de colocar nas mãos do 

professor a possibilidades de mudança!  

A trajetória circular do mapa informa que o professor transitou pelo percurso de 

formação, carregando a maneira como navega na Internet, seus conhecimentos anteriores, sua 

evolução nesse caminhar. 

Das categorias A, B, C, D, E, F extrai dados referentes a freqüência, como e para quê 

o professor utiliza a Internet, suas dificuldades, interesse em aprender a utilizá-la 
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pedagogicamente e as habilidades desenvolvidas antes do período de formação. Das 

categorias G e H extrai dados sobre a relação pedagógica do professor com o ambiente de 

apoio à aprendizagem: dificuldades e disposição para a aprendizagem durante o período de 

formação. 

Observa-se no mapa que das categorias A, B e E foi possível extrair o contingente de 

nove professores com dificuldade no uso da Internet. Durante o processo de formação, cinco 

desses professores se dispõem a sair da condição passiva e passam para a condição de 

observadores dispostos a aprender a utilizar pedagogicamente o ambiente de apoio à 

aprendizagem criado. Dos quinze, apontados na categoria C, que apresentam habilidades com 

a Internet, onze se destacam entre os dispostos e os predispostos. Entretanto, quatro enfrentam 

dificuldades na utilização do ambiente virtual criado.  

Os dados mostram que há um avanço na aprendizagem evidenciado pelo crescimento 

do índice de 70%, apontado na categoria F, que agora passa para 86,7% dos professores 

dispostos em aprender a usar pedagogicamente o ambiente de apoio à aprendizagem 

Comunidade de Escolas Aprendentes. Da síntese inicial relativa ao relacionamento do 

professor com a Internet, pode-se observar um refinamento dos dados na sínese final, que 

representa o período de formação, havendo o reconhecimento dos professores que podem 

exercer a função de multiplicadores, os interessados e dispostos a continuar aprendendo e os 

que ainda apresentam dificuldades no uso do ambiente de apoio à aprendizagem criado. 

Foi importante conhecer os professores e aproximar as diferentes visões do uso das 

TDIC na escola, o que foi viabilizado pela formação e melhor compreendido na investigação. 

Para além da leitura do mapa, pude analisar pelos DSC que há uma opinião formada 

pelos professores a respeito da necessidade de a escola adequar-se à realidade social, dando 

oportunidade ao trabalho com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC): “não podemos mais trabalhar só com o giz e a lousa, a tecnologia está em 

toda parte”. Eles destacam a necessidade de formação em serviço para a devida 

correspondência às necessidades do alunado e de trabalho, para o qual “são exigidas 

habilidades diretamente relacionadas ao ambiente virtual e informatizado”. Há 

abertura por parte dos professores para o uso das TDIC na sala de aula. Creio que estão 

cientes da importância do uso dos recursos da Internet, quando se referem ao meio online 

como fator de desenvolvimento profissional: “vi a boa ferramenta que é para minha 

formação profissional”. Essa aceitação favorece o desenvolvimento do projeto de 
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pesquisa na escola. Colaboram também, nesse sentido, as experiências anteriores de uso da 

Internet: vinte e seis professores participaram de cursos pela Internet.     

Na escuta da conversa, olhos observadores revelam o professor e sua intenção 

persistente de aprender os segredos dos mais habilidosos. Passeio do olhar atento sobre uma 

trajetória virtual que ainda não compreende, conflito! A “dificuldade” denuncia o precário 

funcionamento do laboratório de informática da escola e as insuficientes condições de 

trabalho do professor. A referência à situação socioeconômica do alunado e dos professores 

revela que o docente é sensível ao problema, portanto denuncia a situação. Ao mesmo tempo, 

não se fecha ao aprendizado proposto, tanto que esses mesmos professores, os que 

apresentaram mais dificuldades, participaram do curso por vontade própria e, se não 

desenvolveram todas as atividades, pelo menos observaram o trabalho dos colegas. Esse fato 

revela que os professores estão cientes do valor do trabalho no ambiente de apoio à 

aprendizagem Comunidade de Escolas Aprendentes e desejam aprender a utilizá-lo. Aqui 

cabe desmistificar o discurso neotecnicista equivocado que afirma que o professor só quer 

ensinar e está fechado a novas aprendizagens. 

Nesse sentido, ao longo do processo de formação, se prevê a constituição de uma 

cultura de rede na dinâmica de utilização do laboratório de informática. Essa cultura poderá 

agregar docentes da escola com diferentes habilidades para lidar com o computador do 

laboratório de informática, desde questões técnicas, de planejamento do uso, até as de cunho 

pedagógico, buscando com que as ações sejam descentralizadas para que mais pessoas tenham 

autonomia de levar o projeto adiante. Entretanto, deve-se considerar que essa cultura não se 

incorpora à comunidade escolar da noite para o dia. É preciso que todos tenham oportunidade 

de usar o laboratório de informática, vivenciando contextos curriculares na AVA e participem 

juntos da criação dessa cultura.     

O reconhecimento das habilidades e da disposição do professor em usar o ambiente 

virtual criado me possibilitou enxergar os que apresentavam condições de serem os primeiros 

multiplicadores do projeto na escola. Estes, são os que apresentam a predisposição, isto é, 

uma vocação para o uso das TDIC na educação, e que, além disso, podem direcionar o seu 

saber com afetividade e compromisso com os colegas. Este último aspecto vem requerendo do 

percurso de formação um movimento humanista voltado à aprendizagem colaborativa no 

ambiente virtual. Não basta ter a técnica, é preciso saber o que se deseja alcançar com ela, a 

quem se dirige, qual a intenção e como o trabalho se efetivará. Um repensar sobre o uso que 

se tem feito das TDIC na escola. 
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De proposições pedagógicas alimentadas pela fusão entre o desejo de aprender e 

ensinar emergem olhos fecundadores. Assim, trabalhei no sentido de promover vivências no 

ambiente de aprendizagem nas quais os professores puderam desenvolver suas habilidades, 

compartilhando suas experiências com os demais e adquirir confiança para uma participação 

ativa no ambiente. Está aí, um ganho potencial do processo de formação, um aprender com o 

outro, o desejo de ajudar o próximo, a compreensão de sua singularidade em relação ao seu 

tempo de aprender e de apreender o conhecimento. O enlaçamento do professor com uma 

nova propositura de trabalho, percurso com desafios, provocações, amarrações de sentidos, 

mas, sobretudo, com liberdade de escolha, gera produções no espaço de curso do ambiente de 

apoio à aprendizagem. 

A seguir, exponho o quadro referente aos cursos criados por educadores da Unidade 

Escolar, valorizando a processualidade. 

 

4.2 A valorização da processualidade na Escola Municipal Litoral 

 

As produções dos educadores  no ambiente de cursos após a elaboração de um plano 

de aula para ser postado no ambiente provocou reflexões sobre o seu fazer pedagógico. Nesse 

sentido, Del Vecchio (2007, p.156) afirma que: 

 

A incorporação das tecnologias da informação e comunicação impulsiona 
significativas mudanças de concepção, planejamento, implementação e 
realização das propostas educacionais. Nesse patamar expande-se, isto é, não 
limita mais a presença determinada e fixa do docente na sala de aula para 
interagir nos momentos previstos e com soluções prontas ou práticas 
padronizadas. O contexto virtual ultrapassa os limites do espaço, amplia o 
tempo e requer novas disposições e uma maneira outra de ensinar e de 
aprender.  

 

A autora aponta que as experiências vividas pelos professores em ambientes virtuais 

redimensionam suas práticas. 

Borges (2009), valoriza com as palavras de Del Vechio a apropriação das tecnologias 

digitais da informação e comunicação pelos professores, afirmando que a vivência no 

ambiente de apoio à aprendizagem permite que o professor transite num mesmo movimento 

pela teoria/prática e prática/teoria. Dessa conjugação, teoria<>experimentação<> prática 

refletida, o educador apresenta produções, isto é, o saber fazer, fruto de um processo de 

interiorização<>externalização<>socialização do apreendido. 
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Com o quadro a seguir, identifico o educador, a disciplina e o tema de algumas 

produções que começam a ganhar expressão no ambiente de apoio à aprendizagem.  

Autor Disciplina Tema 

Diretor  Educação Prática Pedagógicas Inovadoras 

Vice-diretor Educação Física Saúde e Qualidade de Vida 

Professor ciclo I Língua Portuguesa Projeto CineEsopo 

Professor ciclo I Ciências O corpo humano 

Professor ciclo II Língua Portuguesa Diversidade e preconceito na nossa língua 

Professor ciclo II Língua Portuguesa �ossa Língua  

Professor ciclo II Matemática Matemática fácil e descomplicada 

Professor ciclo II História História 

Professor ciclo II Inglês Inglês 

Professor ciclo II Educação Física Aprender Brincando 

Professor ciclo II História Segunda Guerra Mundial 

Professor cicloII Educação Artística Faça artes com a Malvina! 

   

Quadro 7: Cursos presentes no ambiente de apoio à aprendizagem.  

Fonte: Comunidade de Escolas Aprendentes: http://www.escolasaprendentes.com. 

 

Do exposto no quadro, observa-se que os professores em sua maioria são do Ensino 

Fundamental, ciclo II (6º ao 9º ano).  

A capacidade de gerenciamento do ambiente de curso é diretamente proporcional ao 

tempo dedicado à formação do professor, para que atue nesse espaço como ator e autor, 

criando aulas, desenvolvendo projetos, interagindo com seus alunos e colegas. O fator tempo 

é fundamental para a incorporação de um fazer pedagógico consistente e é sinônimo de 

respeito ao profissional. 

 

A formação continuada para o uso pedagógico do computador inter-
relaciona conhecimentos teórico-educacionais, conhecimentos e habilidades 
no domínio da tecnologia e atitudes que promovam o desenvolvimento da 
prática reflexiva, da capacidade crítica, da compreensão de que cada 
indivíduo produz conhecimentos, bem como a valorização do ser humano 
em sua multidimensionalidade (cognitiva, afetiva, histórico-social e 
ecológica) e a compreensão de que todos podem se tornar agentes de 
mudança (ALMEIDA, 2006, p.86). 
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A experiência de Almeida expressa o sentido maior de um processo de formação 

continuada, a valorização da capacidade do ser humano em produzir conhecimentos e 

mudanças.  

Os gestores da Unidade Escolar fazem parte do grupo de trabalho e se prontificam a 

colaborar, criando estratégias para utilização dos computadores da escola e flexibilização de 

horários e agrupamento de alunos. 

O depoimento escrito pela gestora da escola expressa o processo: 

 

Localizada no Município de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São 
Paulo, a Escola Municipal Litoral foi considerada escola prioritária em 
função do baixo IDEB, o grupo diretivo iniciou o ano letivo organizando o 
seu Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Face ao levantamento de 
dados, verificou-se a necessidade de buscar uma proposta diferenciada de 
formação para os educadores e, consequentemente, de ensino para o alunado, 
proposta esta voltada ao trabalho com as Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (materácia, literácia e tecnorácia). Em pesquisa, tomou-se 
conhecimento da Comunidade de Escolas Aprendentes, implantada e 
administrada por educadora de nossa cidade, que vinha ao encontro da 
proposta elaborada pelo grupo de sistematização do PDE da Unidade 
Escolar. Estabelecido contato, professores, diretores e coordenação 
pedagógica procederam à formação em serviço com a finalidade de habituar-
se à plataforma de apoio à aprendizagem e ao ambiente virtual. Ao 
receberem a proposta de formação e durante seu processo, fez-se notar dois 
polos: motivação e aversão. Nota-se, implantada a fase inicial de formação, 
que a motivação suplanta a aversão. É fato que a formação já começa a 
trazer benefícios, entre eles a melhoria das relações interpessoais entre 
alunos/professores, alunos/alunos e professores/professores. O grupo em 
formação se apercebe também como aprendente e inverte-se, muitas vezes, o 
papel de quem ensina e quem estuda. Pode-se dizer que a maioria dos 
educadores reconhece a importância do trabalho em ambientes virtuais, uma 
linguagem primordial para a educação do século XXI. Por tratar-se de uma 
Unidade Escolar bastante complexa e com um elevado número de 
educadores, era de se esperar que não houvesse a adesão de todos à prática 
de educação por meio do ambiente colaborativo. Entretanto, as atividades 
postadas na comunidade despertam o interesse, mesmo dos educadores mais 
resistentes. É crescente o número de professores que vêm buscando 
informações acerca da plataforma de aprendizagem, incorporando o seu 
fazer pedagógico de sala de aula ao fazer pedagógico virtual, fazer que não 
se limita e não se exaure e que é plenamente viável desde os anos iniciais de 
escolarização.  

 

Frente ao exposto pela diretora da unidade escolar, o trabalho de formação em serviço 

motivou os professores para a pesquisa sobre o ambiente de apoio à aprendizagem, o que 

representa um ganho para o seu fazer pedagógico. Sobressai no depoimento da diretora da 

escola o trabalho colaborativo nesse processo de formação “O grupo em formação se 

apercebe também como aprendente e inverte-se, muitas vezes, o papel de quem 



 
 

130 

ensina e quem estuda”, e a confirmação de que o educador “reconhece a importância 

do trabalho em ambientes virtuais, uma linguagem primordial para a educação 

do século XXI”. 

É importante ressaltar que o trabalho pedagógico de uma escola não está centrado nas 

mãos de alguns, mas da coletividade, portanto os processos de formação devem ser contínuos 

e permanentes para que possam atingir a todos. É preciso verificar as dificuldades 

apresentadas e concentrar esforços para elevar o patamar de conhecimentos dos profissionais.   

Para além dos dados numéricos apresentados, o discurso do sujeito coletivo e a 

observação na vivência de formação com os colegas me permitem verificar as dificuldades de 

professores em usar o ambiente de apoio à aprendizagem: falta de habilidade com o uso 

básico do computador e, consequentemente, da Internet, concepção de ensino e aprendizagem 

arraigada no currículo prescritivo e em metodologias padronizadas, falta de iniciativa frente 

aos desafios impostos pela carência de recurso, equipamento, ou da própria organização 

escolar, argumentações calcadas no senso comum. Frise-se que esses professores com mais 

dificuldade se sentem à parte do processo, por não saberem usar as ferramentas básicas do 

ambiente, fator que os coloca no patamar pedagógico de resistência às mudanças em sua 

prática pedagógica. Para integrá-los ao contexto da formação, consegui com ajuda dos 

multiplicadores, momentos individualizados de formação, oferecendo-lhes nessa fase de sua 

evolução, desafios curriculares de sua disciplina, articulados com os referentes ao uso do 

ambiente virtual criado, permitindo-lhes conjugar conhecimentos instrumentais, teóricos e 

pedagógicos, havendo maior integração desses professores no trabalho. Os gestores da escola 

flexibilizaram horários, espaços, contribuindo com o andamento do procedimento citado e do 

projeto. 

Os DSCs transbordam os ganhos no uso do ambiente de apoio à aprendizagem. A 

grande maioria dos professores está consciente de que a escola não pode caminhar 

desvinculada da realidade social e reconhece que as tecnologias da informação e comunicação 

devem ser parte do seu fazer pedagógico. Aceitam participar do projeto de formação, 

compartilhando aprendizado e opiniões. Essa interação com disposição:  

 

[...] representa a ação recíproca com mútua influência nos elementos 
interrelacionados e encontra-se entrelaçada com a comunicação, a 
intervenção e a participação de todos os segmentos e pessoas envolvidas, 
compondo uma rede de interdependências em contínuo estado de 
provisoriedade, constituindo uma unidade dinâmica, que se desenvolve de 
forma relacional e pluralista (ALMEIDA, 2005, p.2). 
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Na explicação da autora, encontro a reafirmação da observação por mim realizada 

sobre a interinfluência positiva do grupo maior em favor da participação de todos no processo 

de formação em serviço para o uso pedagógico do ambiente de apoio à aprendizagem 

Comunidade de Escolas Aprendentes..   

Esse momento inicial de formação ainda não expressa a compreensão do trabalho que 

está sendo desenvolvido no sentido das TDIC não serem meros acessórios do currículo e 

ainda tendem os professores a transformar o ambiente virtual em depósito de conteúdos. Essa 

dificuldade apontada pelo processo de formação já era esperada, pois a influência tecnicista 

na educação ainda empurra e aprisiona o professor no currículo prescritivo, na tecnologia 

centrada na escrita e na oralidade, visando a lógica da transmissão, sendo sumarizada como 

uma educação competitiva, individualista. 

Passar desse estágio para o da concepção de tecnologia sob o enfoque holístico de 

letramento digital ou fluência digital, dependerá de maiores e melhores condições de trabalho, 

oportunidades de tempo, espaço, recurso, no qual o profissional possa se sentir um 

aprendente: acessar, usar, refletir, aprender, tratar a informação, apreender, criar o 

conhecimento, reconhecer na linguagem das TDIC o currículo. Considerando as palavras de 

Papert (1997, p.54) : “o modo de alguém adquirir fluência em tecnologia é semelhante ao 

modo de adquirir fluência numa língua”. A fluência vem com a utilização na valorização da 

processualidade com vistas à concepção holística da educação.   

Na trajetória do curso, as dificuldades inerentes à falta de recursos e condições de 

trabalho foram superadas pelo apoio oferecido pela equipe gestora da escola, principalmente o 

diretor e o vice-diretor. Estes, trataram de arrumar laptops para o trabalho, suprindo o 

problema da instalação dos novos computadores na escola e a ausência da Internet nos 

equipamentos existentes. Muitos professores já possuíam o seu equipamento móvel e o 

ofereceram para os colegas. Nesse sentido, há uma tomada de consciência em relação a não 

esperar que as coisas estejam prontas para começar a trabalhar, mas buscar alternativas para a 

superação dos desafios na medida em que emerge a transformação da realidade escolar. 

Em síntese, os professores aceitam e estão motivados a trabalhar pedagogicamente 

com os recursos da Internet, ambiente virtual de aprendizagem. Esse fato pode significar um 

avanço na constituição de um novo olhar sobre as práticas educativas, dinamização de 

estratégias de ensino e a ampliação do leque de opções metodológicas para a melhoria da 

aprendizagem na escola.  
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4.3 Análise de dados da pesquisa na Escola Municipal Capital 

 

A aplicação do questionário na E.M. Capital deu-se após o terceiro encontro presencial 

do curso. Nos dois primeiros, observei a atuação dos professores no computador e na Internet 

e, através de uma sessão informal de conversa, busquei maior aproximação com a realidade 

vivida por eles na escola.  

O questionário aplicado no encontro seguinte trouxe informações mais detalhadas, 

completando meus registros pessoais. O tratamento dos dados foi realizado no 

QualiQuantSoft, seguindo o mesmo procedimento aplicado na escola do litoral. Os dados 

obtidos e o discurso do sujeito coletivo que apresento são decorrentes da participação de vinte 

professores que estavam na escola  no momento da aplicação. As respostas referentes à 

questão 1 podem pertencer a mais de uma categoria. 

O mapa conceitual, para efeito de visualização global, que ofereço a seguir, sintetiza o 

procedimento de categorização das respostas realizado no QualiQuantiSoft. Assim, a 

categoria A está associada a ideia central de uso frequente e as expressões-chave provenientes 

das respostas à questão 1 do questionário, gerando o discurso do sujeito coletivo, 

correspondente. 

 

 

 

Figura 33: Mapa conceitual representativo da categoria A e respectivo DSC. 
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As categorias A e B se referem à frequência e ao tipo de uso que os professores 

praticam na Internet, portanto são apresentadas conjuntamente para que se tenha um maior 

entendimento da análise dos respectivos DSC.   

CATEGORIA A- Professor usuário: frequente   

 

 

Discurso do sujeito coletivo  

Uso sempre para pesquisa em sites que trabalham com planos de aula, como 
planejamento do meu trabalho. Oferecer referências para os alunos e 
enriquecer as aulas. Também para ler e-mail, acompanhar notícias, assistir a 
vídeos. Envio por e-mail assuntos da minha disciplina para meus alunos.  

 
 
CATEGORIA B-.Professor usuário: ocasional 

 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Às vezes, para leitura de e-mail, pesquisas, compras, ler notícias. Tenho e-
mail, verifico duas vezes por semana, informalmente e sem compromisso, 
quando preciso pagar as contas acesso o site do meu banco.  

Dos vinte professores que responderam o questionário, apenas nove ( 45%) usam a 

Internet com maior frequência e destes, dois são usuários informais, isto é, não a utilizam para 

fins profissionais. Portanto, são onze (55%), os professores usuários que utilizam poucas 

vezes ou raramente a Internet (ocasionais).  

Esse panorama pode ser considerado como fértil para o desenvolvimento da formação 

continuada, se comparado ao apresentado pela pesquisa “O Perfil dos Professores Brasileiros: 

o que fazem, o que pensam, o que almejam...”, realizada pela UNESCO, em parceria como 

Instituto Montenegro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e o 

Ministério da Educação e Cultura do Brasil (2004, p. 165), “A maioria dos professores declara 

que nunca usa correio eletrônico (59,6%), não navega na Internet (58,4%) nem se diverte com 

seu computador (53,9%)”. Esses dados oferecem um parâmetro importante, pois através dele 

vê-se que o grupo de professores da E.M.Capital, está numa condição privilegiada: todos têm 
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acesso e usam a Internet. Nesse contexto, cabe capacitar o professor, oferecendo-lhe 

oportunidades de formação em serviço para o uso pedagógico da Internet. 

É importante extrair das respostas dos professores o modo como usam a Internet e que 

habilidades pedagógicas já desenvolveram em seu fazer pedagógico, para que o curso traga 

ganhos efetivos para sua formação .  

A categoria C e o DSC a seguir expressam  o pensamento do coletivo em relação ao 

modo como os professores usam a Internet em seu fazer pedagógico. 

CATEGORIA C- Professor usuário: habilidade pedagógica com os recursos da                                 

Internet   

 

 

Discurso do sujeito coletivo  

Utilizo a Internet para fazer pesquisas, preparar aulas, como planejamento do 
meu trabalho, imprimir conteúdos para comentar com meus alunos. Os sites 
de busca são um bom recurso para a pesquisa de notícias, textos, imagens 
que podem ilustrar as aulas e enriquecer o aprendizado. Os fóruns podem ser 
muito interessantes para motivar o aprendizado. Entro em sites de revistas 
pedagógicas para me manter atualizado e retirar ideias para serem aplicadas 
em minhas aulas. Troco e-mails com meus alunos.  

 

Nessa categoria se enquadram nove professores (45%), e o computador e a Internet se 

fazem presentes em suas atividades pedagógicas, mesmo que não tenham um uso direto com o 

alunado. Pesquisam temas e atividades para enriquecimento das aulas, oferecem referências 

de sites para pesquisa aos alunos. Esse grupo de professores é ativo e enfrenta as dificuldades 

inerentes ao novo processo de uso do ambiente de apoio à aprendizagem com naturalidade, 

devendo sair do patamar de usuários para o de atores de seus trabalhos pedagógicos. 

Retomando as habilidades apresentadas no referencial teórico no documento “Padrões de 

Competência em TIC da Unesco (2008)”, pode-se declarar que as habilidades mais destacadas no 

DSC são: Usar uma ferramenta de busca para fazer uma pesquisa boleana por palavra-chave 

(Pedagógica I.D.6); Criar uma conta de e-mail e usá-la para uma série contínua de troca de 

mensagens (Pedagógica I.D.7).  

O uso de mecanismo de busca para achar informações e enviar e-mail aparece em 

todos as respostas, a participação em comunidades e fóruns é bastante discreta. Nesse sentido, 

os professores que se destacaram na utilização de fórum ou por se comunicarem por e-mail 

com os alunos foram os que já tinham participado de cursos de formação em ambiente online. 
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Na categoria D, o DSC informa que apenas cinco professores (25%), tiveram 

experiência em algum sistema virtual. 

Categoria D: Professor usuário: Utilizou anteriormente algum sistema virtual 

 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Participo de um curso de pós-graduação na minha área de atuação que é 
presencial e online, também curso de pequena duração e pela diretoria. 

 
A maioria dos professores (75%) teve o primeiro contato com o ambiente de apoio à 

aprendizagem através do processo de formação propiciado por este projeto. Levar ao 

professor da Educação Básica conhecimentos sobre a utilização do ambiente de apoio à 

aprendizagem representou um ganho em favor da importância da inserção das TDIC na 

escola. Quem não conhece não pode usar! E mesmo assim, há que se conhecer bem, adquirir 

confiança, desenvolver habilidades para que as dificuldades sejam atenuadas. 

A categoria E emergiu da resistência dos professores ao uso pedagógico da Internet. O 

DCS expressou o sentimento coletivo de  quatro professores (20%).  

Categoria E: Professor usuário: Dificuldades no uso dos recursos da Internet 

 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Não utilizo a internet, o programa não permite e o laboratório não pode ser 
utilizado sem orientação. A escola já oferece aulas de informática para os 
alunos, inclusive acredito que a Internet tira a atenção dos alunos. Acho 
interessante que os alunos usem o laboratório para terem aulas de 
informática com professor preparado. O que necessito da internet peço para 
uma funcionária da escola preparar.  
 

 
Os docentes citam impedimentos relacionados às condições de trabalho no tocante à 

utilização do laboratório de informática. A afirmação se fundamenta na falta de tempo e 

espaço para utilização do laboratório, tendo em vista que está sempre ocupado com as aulas 

da disciplina de informática. Por detrás desse discurso, encontramos a dificuldade natural de 

enfrentar o novo e, nesse sentido, o fator tempo é a justificativa mais comum. Essa rejeição 
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muitas vezes se dá devido à falta de conhecimento, por parte do docente, sobre a forma como 

utilizar os recursos tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a 

formação em serviço representa um ganho por organizar metodologicamente o uso dos 

recursos da Internet, permitindo ao professor pensar sobre o aproveitamento pedagógico 

desses recursos, pois o que importa é saber usá-los e não apenas usá-los.   

Paiva (2008, p.1) afirma que: 

 

Quando surge uma nova tecnologia, a primeira atitude é de desconfiança e 
de rejeição. Aos poucos, a tecnologia começa a fazer parte das atividades 
sociais da linguagem e a escola acaba por incorporá-la em suas práticas 
pedagógicas. Após a inserção, vem o estágio da normalização, definido por 
Chambers e Bax (2006, p.465) como um estado em que a tecnologia se 
integra de tal forma às práticas pedagógicas que deixa de ser vista como cura 
milagrosa ou como algo a ser temido. 
 

A apropriação das TDIC pela escola é um processo complexo e demanda tempo. 

Entretanto, quando existe um desprendimento do grupo- escola em aprender a utilizar a 

tecnologia, é preciso considerar os entraves que impedem o avanço das etapas citadas pela 

autora.  

Outro entrave apontado no DSC é o uso do laboratório por apenas um professor 

específico de informática. Decorre desse obstáculo a confirmação do contingente de seis 

professores (30%), que apresentam dificuldade no uso do computador.  

A escola, dependente de um sistema, não apresenta condições organizacionais para 

que os docentes utilizem periodicamente o laboratório e desenvolvam habilidades que lhes 

tragam confiança para trabalhar os recursos da Internet com seus alunos. Aí se apresenta uma 

dificuldade para o processo de formação em serviço para o uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem na escola. Entretanto, é preciso considerar que: 

 

Os desafios na área de formação dos professores são muitos. Os processos 
formativos não se dão no abstrato, porque estão destinados a profissionais 
que, como os demais trabalhadores, têm tido suas condições concretas de 
existência acentuadamente deterioradas. Assim, é nessa realidade social que 
a formação se desenvolve e é na sua complexidade e nas suas contradições 
que atuam as escolas. (UNESCO, 2004, p.36) 

 

O reconhecimento de que o processo de formação aconteça na realidade do professor e 

da escola, expresso pela UNESCO, é um incentivo para que o imobilismo não se instale na 

formação em serviço e que os obstáculos sejam entendidos como desafios.       
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Pelo exposto, o olhar abrangente sobre a realidade, o reconhecimento dos fatores que 

desviam a proposta de seu rumo, direcionam o planejamento do curso de formação para a 

inclusão digital do professor, dentro das condições que a escola pode oferecer, sem contudo 

contentar-se com essa realidade.  

 Para transformar é preciso considerar os fatores positivos gerados na convivência do 

grupo entre si e com o conhecimento que está sendo construído. É na abertura da palavra, 

sendo ela manifestação de oposição ou concordância, que se instala o crescimento humano.  

Os sentimentos positivos gerados pelos professores que se interessam pela 

aprendizado contagiam o grupo-escola. É dessa emoção que emergiu a categoria F, e o DSC 

que apresento a seguir.   

 

 
Categoria F: Professor usuário: Interessado no uso dos recursos digitais como prática 

pedagógica 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Recurso muito rico e atrativo para os alunos. Num futuro próximo, as aulas 
serão mais dinâmicas com o uso da Internet, pois ela se aproxima do 
universo dos estudantes. Gostaria de ter mais tempo, conhecer, lidar melhor 
com isto, pois tenho consciência do progresso didático que traz. A Internet 
está no nosso dia a dia e devemos saber usar para benefício da nossa 
profissão. Considero importante que o professor fale a mesma língua que o 
aluno. Tão importante que estamos até pensando em colocar a lousa digital 
nas salas de aula para ajudar o professor e o aluno a trabalhar com 
tecnologia. A educação precisa de um novo gás, uma reviravolta, e nós 
estamos tendo a oportunidade de mudar esse conceito de educação metódica 
e quadrada que nossos alunos odeiam. Dizem que o aluno indisciplinado em 
sala de aula, no laboratório é o que menos dá trabalho, já que fica vidrado na 
frente do computador. A educação precisa de algo novo e esse novo deve 
partir principalmente de nós, que estamos acostumados com tudo pronto, 
acho que é o momento de pararmos e refletirmos no quanto a tecnologia 
pode nos ajudar em nosso papel de educadores, não que a informática vá 
resolver todos os nossos problemas, mas pode ser o início desta resolução. O 
uso do computador, a Internet como um meio de buscar novos 
conhecimentos, apresenta grandes desafios e não temos  alternativa a não ser 
acompanhar a evolução dessa tecnologia. 

 

É alto o índice de professores (70%) que considera importante a utilização pedagógica 

dos recursos da Internet. Esses quatorze docentes frisam em suas respostas a importância de a 

escola se aproximar do universo dos estudantes (nativos digitais), dinamizar as aulas usando a 

Internet, a vontade de renovar velhas práticas pedagógicas, acompanhar os novos tempos. 
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Essas declarações estão em consonância com o presente no documento da Unesco (2004, 

p.166): Os professores acreditam que a introdução de novas tecnologias de informação 

engendrará impactos positivos na educação, mas não substituirá o fator humano no processo 

de ensino e aprendizagem . Isso é muito positivo, na medida em que impulsiona a escola a 

participar de uma sociedade marcada pela presença da tecnologia digital, abrindo portas para 

que novos processo de formação em serviço se instalem no sentido da inclusão digital, e por 

que não dizer do letramento digital do professor.     

A questão 2, a seguir, busca verificar a aceitação pelo professor do uso do AVA, o que 

ele conseguiu  apreender do processo desenvolvido até a terceira fase do curso de capacitação. 

 

Categoria G-  Professor aprendiz: Dificuldades no uso do AVA 

 

Discurso do sujeito coletivo 

Não houve oportunidade de participar plenamente do curso, pois faço JEIF23 
em outro horário e não há tempo suficiente para desenvolvermos todos os 
projetos que a escola propõe. Gostei da ideia, mas não vai dar certo, 
enquanto o laboratório de informática não estiver disponível para nossos 
alunos. Também o programa curricular é extenso e não permite desvios.O 
assunto é interessante, difícil de ser compreendido, quanto mais de ser 
aplicado. Estou observando o ambiente e as aulas colocadas no ambiente. 
Visitei os fóruns e os cursos para sentir como as coisas funcionam, mas não 
tenho tempo, neste momento, para realizar essa tarefa, então acompanho o 
trabalho dos colegas. Pelo meu nível de entendimento de informática, acho 
difícil, ainda não aprendi muito bem a colocar um curso no ambiente. Acho 
fundamental a capacitação e o uso, embora precise de um curso preparatório 
com mais tempo para processar as informações recebidas. Preciso explorar 
mais as atividades e os recursos do ambiente porque ainda tenho dificuldade 
de entender como funcionam. 

Nessa categoria, a dificuldade aparece bastante pronunciada quanto ao uso do 

ambiente de apoio à aprendizagem criado, merecendo atenção da formadora para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas individualizadas. Apesar de expressarem dificuldades 

na utilização da Comunidade de Escolas Aprendentes, apenas dois professores se mantêm em 

atitude mais fechada em relação ao projeto. Um por não ter participado dos encontros 

presenciais na escola e outro, por ainda não ter superado a dificuldade de lidar com o 

computador. Os demais apresentam dificuldades inerentes ao uso do computador, mas 

valorizam e mantêm interesse no aprendizado. O fator tempo de capacitação e a falta de 

                                                 
23 JEIF: Jornada Educacional Integral de Formação- equivalente a hora de trabalho pedagógica coletiva. (htpc)  
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habilidade no uso dos recursos foram os impedimentos mais citados. Quatro professores 

(20%) participaram como observadores, isso mostra o interesse do professor em aprender. 

Entretanto, para sair dessa condição, o docente tem que aprender a lidar com a defasagem 

existente entre as suas tentativas (muitas vezes frustrantes) de dominar as ferramentas 

propiciadas pelo ambiente de apoio à aprendizagem e a resignificação das práticas 

pedagógicas, que agora ganham uma nova dimensão com a Internet. 

Novamente, entra em cena o fato de o laboratório atender apenas às aulas de 

informática, não havendo possibilidade de ser utilizado pelos demais docentes. Sendo 

destinado às aulas de informática, os professores não têm acesso a ele durante suas aulas, pois 

estas coincidem com o horário de trabalho do professor de informática. Assim sendo, além de 

não acompanhar seu aluno no processo de utilização dos programas e suas respectivas 

ferramentas, ainda não pode articular o conhecimento adquirido pelo aluno na aula de 

informática, com o currículo que desenvolve em sala de aula. Os professores não recebem 

capacitação para a utilização dos recursos da tecnologia educativa, apenas o professor de 

informática do ciclo I, que não tem formação específica na área, e é escolhido pelos seus 

pares para exercer a função. 

O reconhecimento da importância da utilização pedagógica da Internet é geral, 

contudo a inclusão digital do professor é fator primordial para o avanço do projeto na escola. 

Abre-se um fosso pedagógico quando se prioriza apenas o aluno ou o professor. Da 

concepção em que aluno e professor se constituem em pólos distintos decorre a formulação de 

um sistema de ensino hierarquizado, fragmentado e apartado das demandas sociais que 

exigem o conhecimento em fluxo. Um conhecimento com sentido em função da capacidade 

que os agentes sociais têm de utilizá-lo, relacioná-lo com contextos reais, recriá-lo em 

determinado momento e não somente para a utilização futura. A visão unilateral do sistema 

aprisiona o conhecimento, torna-o estático, fragmentado e descontextualizado, impede um 

fluxo que muda o paradigma da aprendizagem mecanizada e individual para a aprendizagem 

como um processo de navegação coletiva, no qual se valoriza a socialização do conhecimento, 

a autonomia cognitiva do aluno e professor. Nossas vidas e trabalho estão cada vez mais 

centradas na criação, comunicação e aplicação do conhecimento presente na rede de 

colaboração e na rede neuronal, transitando em todas as direções. É preciso reconhecer tal 

fato! 

Outros aspectos de importância ímpar são a democratização dos espaços da escola e o 

uso coletivo dos recursos tecnológicos nela existentes. Este fato exige a presença política do 

coletivo escolar, na exposição e discussão dos impedimentos organizacionais que barram o 
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desenvolvimento de processos que contribuem para o avanço da aprendizagem na escola. O 

despertar dessa consciência pode ser propiciado por processos de formação, em que o 

professor consegue, através do diálogo e reflexão, enxergar o que há para além dos limites 

cotidianos que vivencia na escola. O conhecimento de novas ferramentas tecnológicas e as 

possibilidades de aplicação no campo pedagógico inserem o docente  no universo de evolução 

das tecnologias digitais da informação e comunicação.  

A categoria H emerge das respostas dos sujeitos que apresentaram disposição para o 

trabalho pedagógico no ambiente de apoio à aprendizagem. O DSC expressa as necessidades  

e expectativas dos professores em relação ao uso do espaço de cursos presente no AVA.   

Categoria H: Professor aprendiz: Disposto a usar o AVA 

 

Discurso do sujeito coletivo 

 
Interessante e deixou-me curiosa para aprender a usar a comunidade 
adequadamente, muito rico em possibilidades pedagógicas, atividades e 
recursos. Foi bom aprender e compartilhar informações, mas é preciso mais 
tempo de curso por ser cheio de detalhes que ainda não dominamos. Fiquei 
entusiasmado para colocar minhas aulas na Internet.  A professora se 
expressou com muita propriedade e o assunto foi muito interessante. Gostei 
muito de colocar minha aula na Internet. O acesso é fácil e sem exagero, 
pesquisar assuntos pertinentes à minha disciplina, principalmente com 
referência à questão da água, lixo, poluição, cidadania. Elaborar aulas com 
esses temas, pois julgo de suma importância para esta nova geração, 
deixando margem para o aluno ir além das informações ali mencionadas. 
Informações atualizadas e mais um recurso para nossas aulas. Entendi o 
propósito e preciso explorar melhor para ter uma opinião mais correta. 
Representa uma oportunidade de diálogo com outros professores e alunos. 
Levar os alunos ao laboratório em pequenos grupos- multiplicadores e 
monitores- ensinar a explorar o meu curso. Os fóruns são interessantes. 
Acessei um curso e gostei da ideia de colocar um texto para meus alunos 
lerem pela Internet. Desenvolver mais momentos de leitura e escrita no 
ambiente virtual. Não sei nada sobre isto, mas tenho muita vontade de 
avançar e sei que um dia vou aprender. Quem sabe se não já sairei deste 
curso com bom aprendizado, pela boa vontade do grupo nas dicas, 
orientações. 

 
A categoria H realiza a convergência das categorias anteriores, pois através dela pode-

se observar o desempenho dos professores na administração do espaço de cursos, que 

representa a conjunção entre o contexto pedagógico e o tecnológico. Nesse espaço, o 

professor deve tornar vivo o seu plano de aula, articulando pedagogicamente temas e recursos 
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da Internet para provocar interações entre professor<>aluno<>objeto<> do 

conhecimento<>aluno<>professor em favor da aprendizagem. 

Nesse DSC, o ambiente de apoio à aprendizagem, denominado Comunidade de 

Escolas Aprendentes, é considerado pelo professor como um recurso que proporciona 

oportunidade de diálogo com outros docentes e alunos, enriquece o campo pedagógico com 

novas ideias.  

Campo fértil para o projeto de formação, desde que se tenha um olhar voltado ao 

atendimento pedagógico individualizado e ao mesmo tempo de formação de equipes para o 

trabalho colaborativo e integrado.      

 

4.3.1 Síntese das Categorias 

 

O mapa conceitual apresenta uma síntese das categorias e o raciocínio que desenvolvi 

para mostrar a evolução do processo até o 3º encontro presencial do curso de formação.     

 

Figura 34: Mapa conceitual – síntese dos dados. 
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Das categorias apresentadas, pude extrair uma síntese quanto à posição dos 

professores em relação a Internet e ao AVA criado, num momento pontual do curso, tratando-

se de um diagnóstico inicial.  

Os nove professores que apresentaram bom desempenho no ambiente de apoio à 

aprendizagem eram usuários frequentes da Internet. Destes, cinco se destacaram como 

multiplicadores e são os mesmos sujeitos presentes na categoria D, isto é, já haviam tido 

alguma experiência anterior com cursos online. A dificuldade de dois dos quatro professores 

cede lugar à observação. Os demais participantes estão dispostos a realizar as tarefas 

propostas no curso de formação. 

Cabe agora explicitar as vivências e subjetividades dos encontros presenciais de 

formação.       

  

4.4 A valorização da processualidade na Escola Municipal Capital 
 

Parafraseando Bordenave (1994), os membros do grupo apresentam maior grau de 

participação quando o objetivo da ação é significativo para seus próprios objetivos, se 

concordam com a necessidade de mudança. Dessa forma, a participação de cinco professores 

recebe destaque pelo bom desempenho no uso do sistema virtual e pelo espírito colaborativo 

com os colegas nos momentos de formação. Diante das dificuldades apresentadas, o grupo de 

professores chegou à conclusão que a formação passaria a ser realizada para os cinco 

multiplicadores, e cada um destes abraçaria mais um colega, totalizando dez pessoas no 

próximo encontro. Nessa ordem, cada grupo de dez capacitados teria a mesma função e a 

responsabilidade de aprender e ensinar.  

Uma sinergia se pronunciou e até mesmo o formador passou a ser considerado 

legítimo na convivência pelos professores e gestores da escola. Lembremos das palavras de 

Bordenave (1994, p.48-49): “Toda pessoa que deseje ingressar no grupo, primeiro tem que 

aprender sua estrutura e organização”. Esse amadurecimento pedagógico é extremamente 

importante para o professor que irá propiciar aos alunos o ingresso no ambiente de apoio à 

aprendizagem. Passar por dificuldades e desafios, reconhecer e se preocupar com o outro, 

aprender colaborativamente, são transformações significativas no campo pessoal e coletivo, 

sobretudo são qualidades que mudarão a sala de aula do “cuspe e giz” para um regime 

colaborativo, presente hoje nas comunidades na Internet, no qual os internautas contribuem 

uns com os outros, partilhando informações e criando conhecimentos. 
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A sala de aula é o espaço do encontro, do diálogo e seu significado e valor atravessam 

os tempos, entretanto as novas tecnologias educativas sugerem uma mudança na sua 

concepção: do estático ao dinâmico, contará muito mais com a iniciativa e colaboração dos 

alunos na construção de conhecimentos, na pesquisa e na organização as informações. 

Ao equipar as escolas com computadores e Internet, há sempre a intenção de mudar a 

pedagogia do cuspe-giz, entretanto, há que se tomar o devido cuidado para que o cuspe-bits 

não se instale, tornando alunos e professores meros usuários. 

Assim, acompanhei o desempenho dos cinco multiplicadores no ambiente virtual e 

observei o ingresso de novos professores nos cursos que se propuseram a montar. Utilizaram 

no desenvolvimento dos temas recursos como rótulos, para sensibilização e para diagnosticar 

o grau de conhecimentos que os alunos possam trazer de suas experiências de vida. Também 

postaram materiais na página de textos simples, criaram uma página web composta por vídeos 

e imagens, abriram atividades como fóruns e chats, intermediando as etapas metodológicas 

propostas. O entusiasmo continua presente no processo de formação e diante da descoberta de 

recursos como fórum e chat, os professores brincam como crianças frente à novidade. 

Entretanto, estão numa fase inicial de exploração do ambiente. 

Não há nessa Unidade Escolar impedimento de ordem instrumental que dificulte o 

bom desenvolvimento do trabalho. São trinta computadores, à disposição em sala ampla e 

refrigerada, com impressora, data-show. 

Foi organizada uma entrevista estruturada com os gestores da escola (diretores e vice-

direção), que expressaram sua opinião diante das seguintes questões: 

1-Como foi recebida a proposta de formação de professores para o uso pedagógico do 

ambiente de apoio à aprendizagem? Que sentimentos geraram no grupo de gestores da 

Unidade Escolar? 

 

A Direção considerou a proposta muito oportuna e necessária face aos 
anseios dos alunos por aulas informatizadas, interativas e a resistência de 
alguns professores em trabalhar com tais elementos. 

 

2- Na opinião dos gestores, qual foi a reação dos professores ao receberem a proposta? 

E durante o processo de formação? 

 

Observamos todos os tipos de reação e consideramos que predominou o 
interesse. Durante o processo, o interesse e a participação aumentaram. 
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3- A proposta trouxe ganhos para a escola? Quais? 

 

Sem dúvida. A formação sensibilizou a maioria dos professores para a 
necessidade de atualização e uso dos meios informatizados. Alguns 
professores já estão praticando parcialmente e esse processo preparou o 
terreno para o amadurecimento da ideia de aquisição, por exemplo, de uma 
lousa digital interativa para a escola.  

 

O grupo de coordenadores pedagógicos, em conversa com os formadores, expressou a 

seguinte opinião: 

 

O primeiro encontro com a formadora transcorreu de forma tranquila e 
amigável e ao apresentar sua proposta demonstrou segurança e competência. 
Nós ficamos sensibilizados em contribuir com os professores e alunos na 
melhoria de suas aulas, utilizando o ambiente virtual. A grande maioria dos 
professores recebeu a proposta, no primeiro encontro de formação, com 
muita tranquilidade e os comentários foram todos positivos, demonstrando 
interesse. Por conta dessa aprovação, aderimos ao projeto Comunidade de 
Escolas Aprendentes. Logo no primeiro encontro, percebemos que um grupo 
desenvolveu a proposta com maior facilidade e outro necessitava de maior 
empenho e esforço. Gerou no grupo uma consciência da necessidade de 
fazer mais uso da ferramenta e preparar-se melhor para o próximo encontro. 
Essa situação foi reforçada com a ideia de a escola adquirir a lousa digital. A 
Direção chamou três firmas que apresentaram a lousa digital e cujo teor das 
apresentações despertou ainda mais o desejo e as necessidades dos 
professores de participarem do processo de formação para utilização do 
ambiente virtual. 

  

Os gestores da escola afirmam que os professores expressam satisfação em participar 

dos momentos de formação. Diante desse quadro, promovem a abertura de espaço, valorizam 

o trabalho de formação que se dá na escola e buscam novos recursos, investindo esforços na 

aquisição da lousa digital, numa tentativa de se levar a tecnologia para a sala de aula.  

Além dos depoimentos e da entrevista, realizei mais uma sessão informal de conversa 

em que os professores manifestaram seus sentimentos em relação ao aprendizado no ambiente 

virtual de apoio à aprendizagem, demonstrando satisfação e alegria. No entanto, iniciaram 

uma reflexão dialógica, fazendo uma retrospectiva do que conheciam sobre o assunto e seu 

aproveitamento no curso de formação. Diagnosticaram a falta de habilidade técnica no uso 

das ferramentas dos programas e nas operações mais elementares como: salvar um 

documento, criar uma pasta, importar uma figura, copiar um endereço de um site, pesquisar 

no programa de busca. Tendo na escola um laboratório de informática, bem equipado e em 

funcionamento, manifestaram o desejo de utilizá-lo com os alunos, a partir do aprendizado 
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adquirido, pois esses conhecimentos proporcionaram condições para a montagem de seus 

cursos. 

 

Quem vai trabalhar com meus alunos? Certamente, tem de ser eu, sua 
professora, que preparou um curso para que compreendessem melhor o que 
explico em sala de aula. A partir do momento que me sentir segura, vou 
utilizar o ambiente virtual, mas quero saber se terei espaço para realizar esse 
trabalho (Professora X, participante do curso). 

 

Na expressão da professora está explícito que os alunos têm aulas de informática com 

professor específico, o laboratório está sempre ocupado, não havendo horário disponível 

durante o período escolar em que o professor ministra suas aulas.  

Na troca de olhares, pausas prolongadas, há a convergência da palavra, aproximam-se 

os corpos em movimento legitimados pela convivência, desejo de unidade. Nasce a 

reivindicação de abertura do laboratório para todos, que aos poucos amadurece diante da 

proposta de aprender e aumentar a capacidade pedagógica de articular currículo e tecnologia, 

para depois, estrategicamente, levar a solicitação adiante. No calor da discussão, sugerem até 

criar um projeto com tema único para ser trabalhado de forma interdisciplinar. 

Como pesquisadora, mas, sobretudo, membro do grupo de discussão, aprendi a ajudar 

os professores a enxergar os detalhes do problema, respeitar a manifestação de todos e 

compreender que também estamos implicados nesse contexto, num desejo único de mudança. 

Afirma Barbier (2007, p.14): 

 

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está 
implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de 
desejos e de interesses de outros. Ele também implica os outros por meio de 
seu olhar e de sua ação singular no mundo. Ele compreende, então, que as 
ciências humanas são, essencialmente, ciências de interações entre sujeito e 
objeto de pesquisa. 

 

Somos um grupo de professores que incorpora uma dimensão política, implicados num 

processo de transformação. Decidimos que o processo de formação será compromisso de 

todos e estabelecemos um cronograma quinzenal de atuação para cada grupo: formadores-

professores, professores-professores.  

O trabalho de pesquisa não se esgota no tempo determinado pelo pesquisador, mas 

sim, no tempo que o grupo envolvido no trabalho necessita para se desenvolver.  
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É somente durante o processo de pesquisa que o verdadeiro objeto (a 
necessidade, o pedido, os problemas) emerge, e que os participantes 
são capazes de apreendê-lo progressivamente, de nomeá-lo e de 
compreendê-lo (BARBIER, 2007, p.51). 

 

Creio que novas abordagens da realidade se farão pronunciar, sendo suficiente para o 

momento, considerar a aceitação do grupo-escola em continuar o processo de formação, 

vinculando a ele um ato político-pedagógico em prol da articulação entre currículo e 

tecnologia. 

 

4.5 Estudo comparativo das experiências de formação apresentadas nas escolas públicas 

 
 

Articulando as informações provenientes dos contextos escolares e realizando o 

cruzamento dos DSC de ambas, encontrei alguns pontos de convergência que merecem 

destaque para o balizamento das ações de formação continuada em serviço dos professores.  

O primeiro fator  a ser comentado é o da dificuldade no uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem criado. Por considerar insatisfatório o seu desempenho no uso do computador, 

professores da E.M. Litoral (quatro), que  apresentaram dificuldades no uso do AVA criado, 

citam a situação socioeconômica dos alunos, a precariedade nas condições de trabalho do 

professor, insuficiência de infra-estrutura do laboratório de informática. Apenas dois 

professores da Escola Municipal Capital acusam a falta de tempo para acompanhar o processo 

de formação e a dificuldade de acesso ao laboratório de informática, que por sinal está muito 

bem estruturado, como impedimento ao aprendizado no ambiente de apoio à aprendizagem 

Comunidade de Escolas Aprendentes.  

Analisando o primeiro fator, chega-se à conclusão de que o elemento que dificulta o 

processo de adesão ao uso do ambiente virtual criado é a falta de habilidade no uso 

instrumental do computador.  Entretanto, os professores apresentam motivação suficiente para 

que o processo transcorra num fluxo contínuo de aprendizagem. Para se atenuar a dificuldade 

no uso do AVA criado, torna-se necessário, antes de qualquer ação mais específica de 

formação, que o professor adentre na cultura de utilização da Internet. Pelos depoimentos 

apresentados e na vivência do processo de formação, constatei que aqueles que apresentam 

dificuldades não têm um simples e-mail ou não faziam uso costumeiro desse ou de qualquer 

outro recurso de comunicação ou pesquisa via Internet em sua vida cotidiana. Mesmo 

valorizando o curso de formação e considerando a importância da utilização pedagógica dos 
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recursos de ambiente virtual, os docentes restringem o uso deste ao tempo de curso, não o 

acessando fora desse período. 

É de fundamental importância o desenvolvimento de processos individuais de 

formação que ofereçam atenção e cuidado com o ser humano e que respeitem o tempo e o 

estilo de aprendizagem de cada um. Nesse processo de imersão cultural, é necessário 

apresentar disposição para: 

• Oferecer, receber e compartilhar desafios cognitivos motivadores e conectados 

à realidade; 

• Usar diferentes meios e processos de busca por respostas num processo de 

aprendizagem colaborativa; 

• Participar de diálogos operativos que permitem a comparação, argumentação, 

integração, construção e de reflexões individuais e coletivas; 

• Criar diferentes formas de feedback; 

• Coletar e demandar novos conhecimentos; 

• Provocar observações sobre a prática; 

• Incentivar a elaboração de projetos; 

• Fazer circular as boas práticas; 

• Valorizar práticas inovadoras. 

Sobretudo, cuidar da linguagem que circula nessas escolas, trazendo para elas o 

movimento da linguagem em fluxo que apreende a conjugação dialógica e potencial de texto, 

imagens e sons, no contexto das múltiplas referências em prol da aprendizagem. 

 

A comunicação, decididamente, molda a cultura porque, como afirma 
Postman “nós não vemos.a realidade...como ‘ela’ é, mas como são nossas 
linguagens. E nossas linguagens são nossos meios de comunicação. Nossos 
meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o 
conteúdo de nossa cultura”. Como a cultura é mediada e determinada pela 
comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e 
códigos historicamente produzidos são transformados de maneira 
fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais com o 
passar do tempo. (CASTELLS, 1999, p.414) 

 

Castells orienta seu pensamento para chegar a compreender a sociedade em rede e o 

caráter qualitativo de cada histórica ruptura comunicativa, que não representa apenas novas 

formas de organizar, armazenar ou comunicar a informação, mas, sobretudo de definir uma 

nova forma de perceber e de sentir o mundo.  
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Os sistemas de ensino não colaboram com a inserção do profissional no mundo digital, 

inclusive o desmotivam pelos programas que implantam verticalmente nas escolas, mais 

subordinados ao controle do processo educativo do que à formação continuada dos 

professores. 

A cultura da colaboração própria das redes virtuais ainda não se faz presente nas 

escolas que participaram da pesquisa, as ações do docente giram em torno do aluno e da aula, 

da escola. Reportando-se de igual maneira como usuários da Internet, tornam a sua 

participação no ambiente virtual Comunidade de Escolas Aprendentes restrita ao seu curso. 

Nos fóruns, a participação maior é a dos professores habituados a utilizar a Internet. 

Os docentes das escolas pesquisadas necessitam adquirir habilidades básicas que os 

qualifiquem a trabalhar de forma síncrona e assíncrona com o contexto de construção de 

conhecimentos, uma vez que seus alunos nativos digitais realizam essas atividades com muita 

destreza. A comunicação escrita, por exemplo, precisa ser aprimorada para que aprenda a 

elaborar textos adequados: claros, coerentes, objetivos, no sentido de evitar ambigüidades ou 

incompreensões.   

A atuação dos professores no ambiente virtual corresponde atualmente à elaboração de 

cursos e à criação de planos de aula. Essa produção representa um ganho no uso da plataforma 

de apoio à aprendizagem e para o processo de formação.  

Temáticas atuais ou do próprio currículo estão sendo desenvolvidas a partir dos 

procedimentos metodológicos, que visam à diversidade de estratégias, desafios, estabelecendo 

relação direta com os alunos através de fóruns. 

O professor vivenciou situações de pesquisa para desenvolver habilidades de 

investigação na criação de aulas sem copiá-las de sites ou livros. Destacou um tema atual e 

significativo para a realidade em que o aluno está inserido e elaborou uma sequência didática 

dentro dos princípios da metodologia proposta no curso de formação presencial. Combinou 

diversos recursos e atividades dentro dos procedimentos metodológicos propostos no curso 

presencial de formação em serviço: sensibilização, o que meu aluno já sabe?, o que meu aluno 

precisa saber?, organização do conhecimento ,  avaliação. Utilizou-se dos recursos: vídeo, 

página de texto simples, link ao site de revista acompanhados de fóruns e chat. Também de 

atividades: glossário, questionário, lição envolvendo pesquisa, tarefa com produção de 

trabalho escrito e o diário para a reflexão do aluno sobre seu aprendizado, o que constitui um 

procedimento de autoavaliação.  

Ao colocar nos tópicos procedimentos metodológicos que complementam sua ação 

didática, ocorre no professor uma provocação epistemológica que gera a reflexão crítica sobre 
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seus procedimentos em sala de aula. Na elaboração de seu curso, o professor está articulando 

o currículo básico de sua disciplina, com procedimentos metodológicos para a criação de 

dispositivos pedagógicos que lhe propiciam a construção de conhecimentos e a apropriação da 

linguagem das TDIC, simultaneamente. Está implícita neste processo a TDIC como 

linguagem estruturante do currículo, na medida em que o pensamento lógico que envolve o 

planejamento das aulas se volta para a articulação entre o tema curricular, procedimentos 

metodológicos que agregam recursos e atividades da tecnologia. Observa-se no seu trabalho a 

interdisciplinaridade, a utilização do saber do professor na diversificação de dispositivos 

pedagógicos, sua capacidade de organização e articulação na preparação da sequência 

pedagógica. 

O ambiente de apoio à aprendizagem deve ser reconhecido e explorado como uma 

expansão da sala de aula, respeitando-se o nível de compreensão do professor sobre os 

recursos e atividades apresentados, proporcionando a ele a construção de novos contextos de 

aprendizagem por meio do diálogo entre TDIC e currículo. Portanto, a sequência didática não 

está restrita ao ambiente virtual, mas sim, articulada com outros procedimentos metodológicos 

em sala de aula. Por se tratar de uma fase da formação em que os professores estão a elaborar 

seu curso, e por não terem desenvolvido o projeto com seus alunos, não expressam 

entendimento sólido, ainda, a esse respeito.  

O segundo fator a ser comentado é sobre o aproveitamento pedagógico dos recursos da 

Internet e a luta pela superação dos obstáculos. Ambas escolas possuem docentes conscientes 

da importância do uso pedagógico do AVA e buscam a superação dos problemas relativos ao 

uso do laboratório de informática. Na Escola Municipal Litoral os professores buscam a 

superação do problema, conseguindo laptops para o desenvolvimento do projeto. Para 

conseguir autonomia na organização e uso do laboratório de informática, os docentes criam 

entre eles equipes de apoio técnico e de planejamento (cultura de rede). Na E.M. Capital os 

docentes buscam a superação do problema, aproveitando os encontros semanais de trabalho 

pedagógico para capacitação no laboratório de informática. A equipe gestora adquire para a 

escola lousas digitais.  

Outro ganho foi constatar que os gestores das escolas envolvidas buscam soluções 

para que a cultura digital adentre em suas escolas, através de intenções pedagógicas expressas 

no Plano de Desenvolvimento Escolar e ações para a melhoria estrutural do laboratório de 

informática e sala de aula, aquisição de equipamentos, como  a lousa digital. Aderiram ao 

projeto de implantação da plataforma de apoio à aprendizagem Comunidade de Escolas 

Aprendentes, possibilitando condições de formação aos docentes. Entretanto, trabalham nas 
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brechas dos sistemas de ensino, o que representa uma perda significativa de tempo e espaço 

para o avanço pleno do processo de formação. Os gestores se desdobram para corresponder às 

reais necessidades da comunidade escolar e ao mesmo tempo dedicar esforços para o 

desenvolvimento dos programas propostos pelos sistemas. Trabalho de gigantes que desejam 

colocar a escola na ordem do dia, alavancando processos inovadores em meio ao marasmo do 

sistema educacional.  

O terceiro fator refere-se ao aproveitamento do curso preparatório para o uso do AVA 

e a luta por preparação mais sólida no que se refere ao seu uso. Ambas as escolas precisam de 

um maior tempo e investimento na formação em serviço. Cabendo aos gestores, nesse 

processo, não apenas o aproveitamento dos recursos de formação presentes na escola, como 

por exemplo o potencial dos professores multiplicadores dos conhecimentos, mas uma 

atuação politizada para a conquista de maiores e melhores condições organizacionais e 

estruturais para que essa formação continue acontecendo na escola. Nesse sentido, a equipe 

gestora pode lançar mão do planejamento participativo, abrindo vertentes democráticas para a 

participação ativa do coletivo intra e extraescolar, agregando pessoas e instituições, como as 

de  ensino superior, em torno de objetivos comuns, em favor da transformação da realidade 

existente para a conquista da realidade desejada.  

O limitado uso das TDIC na escola é o quarto fator e diz respeito às dificuldades 

inerentes à realidade organizacional e cultural da escola. Os professores veem com bons olhos 

o AVA criado como fonte de apoio e dinamização das aulas presenciais. O coletivo escolar 

precisa querer aprender a trabalhar com as TDIC e traçar objetivos para conseguir o que 

almeja. Conhecer os recursos tecnológicos presentes na escola, explorar suas potencialidades 

pedagógicas, abrir espaços para que os estudantes os utilizem, criando disposição para 

aprender com eles. Nesse sentido, cabe uma orientação do educador aos fins a que se dirige a 

atividade didática. Os projetos de trabalho que envolvem pesquisa interdisciplinar são ótimas 

oportunidades para que esses recursos possam ser conjugados com o currículo. 

 

4.6 As dificuldades e ganhos na utilização do ambiente de apoio à aprendizagem  

 

Retomo o problema: Quais os ganhos e dificuldades encontradas com a utilização do 

AVA para a formação em serviço do professor da Educação Básica?   

Do processo exposto nos capítulos quatro e cinco, extraí a experiência que permitiu a 

retirada de algumas considerações sobre o uso do ambiente de apoio à aprendizagem no 

processo de formação continuada em serviço para os professores nessas escolas.   
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No âmbito da introdução da pesquisa no ambiente escolar, as dificuldades enfrentadas 

foram de cunho político. As escolas que se recusaram a participar do projeto de pesquisa 

apresentam uma pseudoatonomia pedagógica que não permite a entrada e/ou continuidade de 

projetos diferentes dos definidos pelo sistema. O planejamento, mesmo sendo elaborado pela 

escola, e contendo ações voltadas à formação em serviço, encontra-se restrito e fechado num 

plano e a execução das ações depende da anuência do órgão superior. Fruto do neotecnicismo, 

o processo de controle é muito forte sobre a escola, levando-a à submissão, comprometendo 

as iniciativas inovadoras e criativas. Decorre desse fato, a desvalorização das ações de 

formação em função da incidência de comandos desordenados do órgão superior que tornam 

os gestores meros tarefeiros. Há um desrespeito às ações do coletivo da escola, quebra das 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento de projetos e ao trabalho pedagógico dos professores. 

Inscreve-se, igualmente nesse contexto, a hierarquização, a excessiva normatização, 

supervalorização do consenso.    

Em contrapartida, as escolas participantes do projeto de pesquisa deram um passo à 

frente na conquista dos direitos e da autonomia através da valorização do projeto escolar, 

executando ações efetivas em torno dos objetivos a serem atingidos. Não fecharam suas 

portas ao novo, abriram-se para conhecê-lo, questionando e ponderando sobre sua validade. 

Ao considerá-lo produtivo, articularam formas e meios de politicamente e pedagogicamente 

torná-lo viável.  

Dessa forma, houve a tomada de consciência sobre a importância da formação 

continuada e em serviço dos professores num sentido de construção de conhecimentos para a 

transformação da prática docente. Houve a busca da superação dos modelos conservadores de 

ensino e aprendizagem (enfraquecimento do cuspe-giz).  

Quanto à utilização dos espaços e equipamentos, há um descontentamento pela 

insuficiência na infraestrutura dos laboratórios de informática e na organização deles para uso 

dos professores. As escolas aprendentes trataram de ouvir e considerar a reivindicação dos 

professores pela adequada utilização pedagógica do laboratório de informática, de forma a 

contemplar o trabalho de todos. Os gestores que participaram da pesquisa superaram o 

problema da falta de equipamentos e flexibilizaram as regras para atingir os objetivos 

expressos no plano escolar, no tocante ao uso pedagógico das TDIC. Outros recursos 

tecnológicos ganharam visibilidade: lousa digital, laptops. 

Constatei que o sistema preocupa-se com a inclusão digital do aluno, mas é 

insuficiente o investimento no letramento digital do professor. O aluno aprende o currículo 

TDIC com professor específico, mas os demais professores não conseguem ou utilizam 
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parcialmente o laboratório de informática em suas aulas. Fecham-se ao uso pedagógico das 

TDIC porque têm pouquíssimas oportunidades de desenvolver na escola as habilidades 

básicas para trabalhar com o computador e com a Internet.  

Os gestores das escolas aprendentes conquistaram dentro da organização formal da 

escola espaços de formação mais abrangentes, através da articulação entre o que deve ser feito 

e o que pode ser feito a mais para atender às necessidades dos professores.  

A subutilização dos recursos informacionais, Internet, desconhecimento das 

potencialidades dos ambientes de apoio à aprendizagem, precisam ser superados. 

Estranhamento com o novo leva à subutilização ou ao desuso de ferramentas de mediação e 

que podem servir para se constituirem comunidades de aprendizagem -relacionamentos 

melhores, maior confiabilidade entre os membros da comunidade escolar. 

O projeto procurou proporcionar maior conhecimento sobre as potencialidades da 

Internet, ambiente virtual de apoio à aprendizagem e ganhos na preparação dos professores 

para a participação em cursos de especialização e/ou pós-graduação em ambiente online. 

Os professores apresentam dificuldade de interagir virtualmente, pois a interação entre 

eles no cotidiano é insuficiente, ora pelo desencontro de informações, ora pela falta de 

entrelaçamento das práticas pedagógicas que desenvolvem. Isso  representa um empecilho 

para o desenvolvimento de uma comunicação mais clara, objetiva, coesa e coerente. O fato 

era esperado, pois esses professores estão imersos numa sociedade que estimula a 

competitividade, a individualização, e coloca o sujeito num estado de vivência plena de um 

presente alienante e solitário.  

A interação virtual abriu oportunidades ao professor de observar e vivenciar atividades 

síncronas e assíncronas. A participação em fóruns deu possibilidade para os professores 

compreenderem a importância da mediação: uso de diferentes portadores de textos, clareza, 

objetividade e coerência na comunicação, expressar sua opinião e ser correspondido.   

A falta de reflexão sobre a prática não rompe com a internalização do modo 

conservador de como aprendeu na sua trajetória de estudante. Esse professor sofreu  a 

influência da abordagem técnica em sua formação e incorporou a concepção do uso das 

tecnologias como acessório do currículo. Tende mais a copiar atividades e projetos de sites e 

livros do que criá-los. Os registros dos trabalhos se perdem no cotidiano da escola, pois são 

acostumados a receber material criados por especialistas. Desvalorizam suas produções e 

queimam experiências de sucesso! Docentes não inseridos na cultura digital apresentam 

dificuldade na utilização das TDIC na escola.  
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O ambiente de apoio à aprendizagem criado mexeu no cotidiano pedagógico e de certa 

forma fez o professor pensar um pouco mais no modo como organiza a produção do 

conhecimento. A elaboração de planos de aula para serem postados no espaço de cursos 

provocou a reflexão sobre o fazer pedagógico em sala de aula, mas ainda restrito ao seu 

campo disciplinar e longe de ser operacionalizado de fato no seu fazer pedagógico cotidiano.   

O currículo no processo de formação, como mostrado anteriormente neste texto de 

dissertação, ganha especial relevância por estar voltado aos interesses dos professores em 

formação, atendendo às suas reais necessidades e ao mesmo tempo inserindo importantes 

questões políticas: luta pelo letramento digital, melhores condições de trabalho na escola.  

Práticas exploratórias e investigativas foram vivenciadas e contribuíram para que o 

docente refletisse sobre as estratégias pedagógicas para uma aprendizagem mais significativa. 

O professor vivenciou situações de pesquisa para desenvolver habilidades de investigação 

para criar aulas e não copiá-las de sites e livros. 

O docente teve a oportunidade de vivenciar as estratégias de ensino utilizando um 

processo digital: trabalhou com imagens, navegou em textos da web, utilizou animações, 

vídeos para propiciar melhor compreensão sobre um assunto. Pode ser autor, publicando seu 

trabalho na Internet, desde que a escola propicie a continuidade do processo de formação e 

condições de uso do laboratório de informática.  

Boas práticas pedagógicas são valorizadas e servem de parâmetro para os docentes da 

escola! O processo colaborou para a reflexão sobre a integração e para o desenvolvimento da 

cultura do uso das TDIC na escola. 

Pelo exposto, a cultura do uso da TDIC na escola é o ponto central do contexto das 

dificuldades apresentadas. Se o educador não faz o simples uso de tecnologias educativas, 

mesmo em seu cotidiano pessoal, possivelmente o desenvolvimento de uma cultura 

profissional voltada ao uso pedagógico da TDIC  estará prejudicado. Nesse sentido, valorizo 

como ganho a equipe gestora das escolas que participaram desse projeto, pelo empenho em 

promover o  acesso do professor às TDIC, compreendendo que  estas são elementos 

constituidores de ambientes de aprendizagem colaborativa em favor da expressão criativa, 

realização de projeto, reflexão crítica, construção de conhecimentos.  

Complementando as colocações anteriores, apresento os ganhos e dificuldades 

inerentes ao trabalho do formador: 

1. A formação do professor da Educação Básica: Ensino Fundamental, para a 

utilização do AVA não deve ser direcionada apenas para o ambiente online. É 
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necessário estar com o docente, oferecendo apoio individualizado e permanente. 

A dificuldade está em se manter um tempo de formação de longa duração na 

escola. O AVA possibilita que a formação não fique restrita ao ambiente 

presencial e garante a comunicação permanente do professor com o formador. 

Como espaço permanente de formação está aberto à interação com outros 

profissionais, até mesmo em plano internacional.  

2. O processo de formação deve contar com uma equipe preparada para atuar junto 

ao professor. O projeto de formação é complexo, exigindo apoio de órgãos 

ligados à Instituição, tanto na organização estrutural e de planejamento da 

formação, quanto de ajuda financeira. Matar um leão por dia não é o lema que 

garantirá a continuidade da proposta. O AVA é espaço aberto (não 

instucionalizado) que atenua as resistências de ordem política. A dificuldade, no 

caso dessas duas escolas, está mais ligada a fatores técnicos e/ou pedagógicos do 

que políticos. Entretanto, é necessária a colaboração do órgão ligado à escola no 

processo de formação, para atenuar dificuldades de ordem estrutural, 

tecnológica, financeira. 

3.  Propostas que envolvem planejamento e registros escritos encontram a 

resistência do professor. Foi preciso sensibilizar o docente e propiciar condições 

de diálogo reflexivo sobre os temas propostos para que pudesse responder o 

questionário e elaborar planos de curso. Os registros permitem que as produções 

dos professores possam ser analisadas à luz do referencial proposto na formação, 

tendo em vista sua permanência no AVA criado. O feedback registrado permite 

ações permanentes de planejamento e re-planejamento do processo de formação.  

4. A cultura da aprendizagem por acumulação (consumista) leva o professor a 

buscar coisas prontas e desejar respostas prontas do formador para seus 

problemas. Propiciar o tempo para a reflexão sobre a prática é de fundamental 

importância para a formação. Apesar do pouco tempo que tinha para desenvolver 

um projeto de tamanho porte, não abri mão da reflexividade, ganhando maior 

entrelaçamento entre os professores e desprendimento para buscar soluções para 

seus problemas. Desenvolver projeto de trabalho que integre os professores num 

contexto interdisciplinar de uso da TIC é de fundamental importância para que a 

cultura digital se instale na escola. 
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5. A avaliação diagnóstica inicial do processo de formação é de fundamental 

importância para a sua continuidade. Devendo o processo ser periodicamente 

avaliado. 

Pelo exposto, o formador precisa contar com a colaboração dos órgãos ligados à 

Instituição Escolar nos aspectos: organizacional, financeiro e instrumental, mas, sobretudo na 

compreensão de que concepções filosóficas, pedagógicas e políticas envolvem a formação em 

serviço do docente e devem ser compartilhadas e conjugadas por todos os envolvidos nesse 

processo. 

As TDIC têm um papel importante na prática pedagógica, cabendo às instituições 

superiores de formação um papel importante no apoio às escolas que buscam sua inserção na 

cultura digital, investindo na formação dos seus docentes. 

O mapa conceitual é onde acredito que se possa falar o essencial! Expresso através 

dele a síntese do capítulo5. 

 

 

Figura 35: Estudo comparativo, ganhos e dificuldades no uso do AVA na formação em 

serviço de docentes. 

 

Categorias, estudo comparativo, ganhos e dificuldades do uso do AVA na formação 

em serviço dos docentes nesse contexto, a síntese permite enxergar o processo e a coerência 

do pensamento, conduzindo o pesquisador a verificar se os objetivos propostos foram 

atingidos. 
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No capítulo 4 apresento dados e análise comparativa entre as duas escolas públicas de 

ensino fundamental, versando sobre os ganhos e dificuldades na utilização do ambiente de 

apoio à aprendizagem para a formação em serviço dos professores. A técnica de organização 

de dados utilizada foi o Discurso do Sujeito Coletivo, em que foi possível o desenvolvimento 

de estratégias para aplicação do instrumento de pesquisa questionário. Uma sessão informal 

de conversas possibilitou o diálogo face a face, facilitando a aplicação do questionário e a 

vivencia da pesquisadora no processo de formação favoreceu a leitura das intersubjetividades 

e interinflluências na opinião do professor. Os dados foram processados no software 

QualiQuantiSoft, para a retirada de categorias. O mapa conceitual favoreceu o trabalho 

reflexivo para o processamento da convergência das categorias que emergiram dos dois 

mapas sínteses apresentados nas figuras 32 e 34. Essa convergência facilitou a realização do 

estudo comparativo entre os dois contextos distintos pesquisados, tendo como fatores de 

análise o aproveitamento do curso preparatório para o uso do AVA criado, as dificuldades 

decorrentes de sua utilização, o limitado uso das TICs nas escolas pesquisadas, o 

aproveitamento pedagógico dos recursos e a luta pela superação dos obstáculos. Desses 

fatores, retirei os pontos comuns, ressaltando as especificidades de cada escola e a luta pela 

superação dos obstáculos. Os pontos comuns foram: Aceitação e valorização do uso 

pedagógico do ambiente de apoio à aprendizagem criado, entretanto há insuficiência de 

investimento na formação em serviço para o uso pedagógico das TDIC; precariedade do 

trabalho docente; as escolas ainda não incorporaram a cultura digital. A E.M. Litoral busca 

superar obstáculos de infraestrutura e cria equipes de apoio técnico. A E.M. Capital aproveita 

as horas de trabalho pedagógico para a formação dos professores e inova com a aquisição de 

lousas digitais. 
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Considerações Finais 

 

Retorno ao objetivo do trabalho para discutir os resultados obtidos e realizar uma 

projeção para a continuidade deste projeto de pesquisa. 

A proposta foi de verificar os ganhos e dificuldades encontradas no processo de 

formação em serviço do professor da Educação Básica em ambiente de apoio à aprendizagem, 

pretendendo contribuir com uma melhor formação do professor da Educação Básica para o 

uso pedagógico das tecnologias educativas, particularmente do ambiente de apoio à 

aprendizagem, no sentido de levá-lo a vivenciar e construir conhecimentos significativos para 

melhorar sua atuação em cursos online, dinamizar suas aulas para criar dispositivos didáticos 

sugestivos e desafiadores para o aluno.  

Assim, a pesquisa se desenvolveu em duas escolas de Educação Básica e, no processo 

de pesquisa sobre a formação em serviço para e com o uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem Comunidade de Escolas Aprendentes, identifiquei e expliquei as dificuldade 

que inferiram nessa formação: insuficiência ou utilização restrita do laboratório de 

informática, sobrecarga de trabalho ao professor, falta de habilidade instrumental e 

pedagógica do docente que acaba se limitando ao copia e cola planos de aulas de sites 

educativos, pouco investimento na formação em serviço para o uso de TDIC, falta de 

iniciativa e submissão da escola como impeditivos para o desenvolvimento de projetos, 

autoexclusão da escola na cultura digital. Também, me propus a identificar e explicar os 

ganhos que podem ser extraídos do processo de formação em serviço e que podem melhorar a 

atuação do professor no ambiente de apoio à aprendizagem: maior conhecimento sobre as 

potencialidades pedagógicas da Internet, do ambiente de apoio à aprendizagem, possibilitou 

ao professor compreender a importância da linguagem na mediação realizada nas atividades 

síncronas e assíncronas e da elaboração de planos de aula diversificados com uso de recursos 

digitais, compreender o seu nível de habilidades em relação ao uso pedagógico de tecnologias 

educativas, refletir sobre as dificuldades estruturais e as possibilidades políticas de atuação na 

conquista de maiores condições para que seu trabalho pedagógico se efetive nesse contexto.     

Objetivei também identificar e explicar dificuldades e ganhos inerentes ao trabalho do 

formador no processo da formação em serviço com uso do ambiente de apoio à aprendizagem 

Comunidade de Escolas Aprendentes e, dentre as citadas no capítulo anterior, destaco que 

essa formação deve ser muito mais de cunho presencial, principalmente na fase inicial de 



 
 

158 

implantação, pois os professores apresentam em seu currículo narrativo um desgaste causado 

pela desvalorização de sua profissão, que precisa receber atenção especial do formador.  

Cuidar das dificuldades no uso do ambiente virtual criado, significa ganhar a adesão à 

inclusão digital do professor e seu futuro letramento. 

No âmbito geral da pesquisa, identifico como dificuldade a falta de apoio dos sistemas 

de ensino em relação à formação em serviço dos docentes para o uso pedagógico das 

tecnologias educativas e a resistência das escolas em abrir as portas para a  pesquisa 

acadêmica. Em contrapartida, um ganho que merece destaque foi o das escolas participantes 

fazerem valer o seu Projeto Político Pedagógico, conquistando maior autonomia em favor da 

melhoria do processo educativo.   

As dificuldades e os ganhos descritos convergem para a necessidade de 

desenvolvimento da cultura digital na escola. 

 No percurso da pesquisa, a partir do referencial proposto, foi possível relacionar, por 

meio do DSC, quais os ganhos e as dificuldades, quanto ao uso do ambiente de apoio à 

aprendizagem na formação em serviço para professores da Educação Básica. Portanto, a 

pesquisa concluiu seu objetivo, pelo menos nessa fase inicial, mas que, certamente, ainda não 

contempla a amplitude prevista para o trabalho. 

Os professores, na escola, ainda se encontram numa fase de experimentação dos 

recursos digitais e a Internet ocupa um lugar secundário no seu fazer pedagógico. 

 A possibilidade de intercâmbio colaborativo entre colegas e escolas aparece como 

uma linha tênue no longínquo horizonte. A interação virtual requer do docente habilidade de 

escrita e comunicação, o que pode  facilitar sua interação com os pares, seu envolvimento em 

atividades colaborativas.  

O aprendizado ocorre no cotidiano e os recursos digitais tem de estar nas mãos do 

professor, para que desenvolva habilidades voltadas à criação de atividades pedagógicas  

nesse novo ambiente de aprendizagem.  

A formação em serviço nesta pesquisa caminhou no sentido de oferecer ao professor a 

oportunidade de usar o ambiente de apoio à aprendizagem Comunidade de Escolas 

Aprendentes, entretanto para que o professor atue, de fato, nesse ambiente, é preciso que se 

disponha a usá-lo sempre de modo significativo, tornando-o parte de sua narrativa 

pedagógica.  

Entendo que o ambiente virtual de apoio à aprendizagem criado, no contexto da 

aprendizagem colaborativa, torna-se mediador entre o professor e o conhecimento, 
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propiciando a constituição de um currículo que se desenvolve na articulação entre elementos 

teóricos e práticos, conjugando pedagogia e tecnologia.  

Ao recusar aos docentes as possibilidades de utilização dos ambientes de apoio à 

aprendizagem, a escola nega aos sujeitos do processo pedagógico a oportunidade de 

desenvolver suas práticas institucionalmente constituídas e de construir novas opções 

pedagógicas, que permitem trabalhar com os instrumentos e .linguagens que fazem parte do 

cotidiano do aluno. 

 

Palavras finais... 

 

Durante o processo, enfrentei dificuldades que interferiram substancialmente na 

proposta. Um dos maiores problemas enfrentados foi a dificuldade de encontrar escolas que se 

dispusessem a participar do projeto de pesquisa. 

Muitas estratégias foram desenvolvidas para que houvesse a adesão de escolas ao 

projeto e a constituição de ambiente virtual de apoio à aprendizagem Comunidade de Escolas 

Aprendentes, foi o primeiro passo dado nesse sentido. Tornou-se prioridade para mim a 

apresentação de um design pedagógico atraente nesse ambiente virtual, com muitas 

possibilidades pedagógicas e de fácil socialização para os professores. Assim, procurei utilizar 

no ambiente criado uma linguagem simples e convidativa, de fácil assimilação, que 

colaborasse com a constituição de um ambiente atraente e socializador, fugindo da concepção 

de simples página de cursos online, ou seja, um repositório de cursos ou de informações para 

o consumo.  

Superado o desafio tanto da aprendizagem técnica de instalação da plataforma LMS 

quanto da constituição pedagógica do AVA, direcionei-me para a divulgação da Comunidade 

de Escolas Aprendentes, nome atribuído ao ambiente. A Internet garantiu a criação e a 

liberdade de acesso à comunidade para toda rede, mas apesar de todo esforço no sentido de 

conquistar um espaço aberto e democrático de divulgação, não houve adesão por essa via. 

Parti para a pesquisa de sites de escolas e de projetos pedagógicos, buscando observar se 

contemplavam as TDIC e se as escolas desenvolviam ações efetivas para atingir os objetivos 

expostos no seu plano.  Nem sempre o que as escolas divulgam corresponde às práticas do 

coletivo escolar e muitas ficam restritas à prática pedagógica de um único professor. Foi 

necessário ir além nessa estratégia, então realizei  visitação em escolas de Educação Básica 

para encontrar as que apresentavam indícios de trabalho com as TDIC. Encontrei muita 
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resistência e a justificativa apresentada pelas escolas girava em torno da insuficiência de 

equipamentos do laboratório de informática e da falta de autonomia da equipe gestora. 

Somente em agosto de 2009, até por imposição da gripe suína, período em que os 

professores deveriam trabalhar sem o aluno, é que consegui a adesão de duas escolas, cujo 

plano escolar contemplava o uso das tecnologias no campo pedagógico.  

A conquista sofrida de diferentes territórios impulsionou a saída da pesquisa 

aprisionada em plano xadrez para a tridimensão do espaço, como um pássaro de Escher em 

sua obra Day and Night.  

Nada justificaria o projeto de pesquisa em questão, sem a escola nele presente. Assim, 

abracei imediatamente o trabalho, me aproximando da equipe gestora para compreender a 

realidade da escola e dos professores. Nesse período, não medi esforços para aproveitar todo o 

tempo que restava até o final do ano para desenvolver cursos presenciais, com 

acompanhamento e orientação pelo ambiente de apoio à aprendizagem.  

A equipe gestora das escolas muito colaborou para que os impedimentos presentes na 

escola pudessem ser superados, trabalhando nas brechas do sistema para reorganizar o 

cotidiano da escola em torno do projeto e em favor da inovação. Os professores aceitaram 

trabalhar comigo, colaboraram e demonstraram vontade de prosseguir, constituindo 

momentos ímpares em favor da pesquisa e da formação.  

Sou professora de matemática e gestora de escola pública e muito aprendi realizando 

esta pesquisa.  

A certeza que fica, ao final do trabalho, é que os desafios não se esgotam aqui. Pelo 

contrário, ficam agora maiores. Apenas caminhei no sentido de buscar balizas orientadoras, 

no primeiro metro de um percurso, que não se esgota neste trabalho.   

Considerando-se a importância do tema desenvolvido e o universo de relações 

estabelecidas durante a busca solidária de aprendizagem e aperfeiçoamento contínuo, acredito 

que a presente pesquisa me moverá para alcançar o sonho de ver a escola melhor. Lugar 

magnífico, onde os alunos aprendem com felicidade coisas que gostam e precisam para viver 

bem. Por hora, fico com a imagem criada por Escher- Senda da Vida! 

 
 
 

 
 
 
                                           

 

Figura 36: Senda da vida II (ESCHER,1958) 
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Aprendi que se depende sempre 
De tanta muita diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de tantas outras pessoas 
E é tão bonito quando a gente sente 
Que a gente é tanta gente 
Onde quer que a gente vá 
E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho 
Por mais que pense estar 
 
“Caminhos do Coração” (Gonzaguinha) 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Respostas ao questionário aplicado na E.M. Litoral-  Questão I 
 
 

S1: Uso sempre em média de três vezes por semana, com a finalidade de pesquisa para preparar aulas. 
Tenho e-mail para trocar informações, recados com pessoas distantes. Faço pesquisas, tanto ligadas ao 
conhecimento científico, como também sobre atualidades. Utilizo o Google para encontrar sites 
relacionados ao assunto que estou pesquisando e aos que quero indicar para meus alunos pesquisarem. 
Já participei de um curso pela diretoria de ensino, achei muito bom. A Internet é importante, não 
podemos mais trabalhar só com o giz e a lousa, a tecnologia está em toda parte, já faz parte da vida 
dos nossos alunos. 

 S2: Sou usuário ativo da Internet. Uso de forma particular e também para dar aulas. Gosto de fazer 
pesquisas e enviar mensagens por e-mail para meus amigos.  Também gosto de assistir vídeos 
interessantes e postá-los no blog que criei com minha disciplina para interagir com meus alunos. Sim, 
participei de dois cursos online sobre Literatura, 60h.  Após ter realizado dois cursos por EAD, percebi 
que a aprendizagem on-line é tão completa como a presencial. Hoje, é praticamente impossível não 
levarmos adiante essa proposta. 

S3: Não é com muita frequência que utilizo a Internet. Quando uso é com a finalidade de pesquisa 
para preparar aulas diversificadas. Tenho e-mail para contatos pessoais. Comecei a fazer um curso 
online, mas não dei conta, por estar sobrecarregada, dando aulas em duas escolas. Acredito que as 
ferramentas são boas para o aprendizado, mas depende da clientela da escola. A base de tudo é a 
família. Sem ela, não há a retaguarda necessária para atividades extraclasses de forma organizada. 

S4: Quando uso a Internet é para fazer pesquisas, mas isso só de vez em quando, pois não tenho 
tempo. Já fiz curso pela Internet, mas também era presencial. No site do curso apenas participávamos 
de fórum e servia também para postar trabalhos. Com os jovens acessando Orkut, MSN todos os dias 
os alunos podem até me dar aula do assunto. Acho válida a proposta de usar a comunidade escolas 
aprendentes. 

S5: Uso sempre que possível pelo fato que falta tempo hábil para acessá-la. Tenho um Orkut, mas 
acho que já expirou, pois quase não entro na Internet. Não fiz curso pela Internet. Desde que haja 
tempo para efetuar esse trabalho, creio ser válida a proposta, no entanto, ainda não consigo aplicar o 
recurso por falta de disponibilidade de computadores suficientes para as turmas, visto que são 
numerosas. 

S6: Pelo menos uma hora por dia para buscar conhecimentos sobre temas e assuntos que não domino 
ou que tenho algumas dúvidas. Uso muito meu e-mail para me comunicar com meus amigos e 
parentes. Cursei na minha disciplina pelo Estado. É válido aprender a usar o escolas aprendentes. 

S7: Uso sempre para fazer pesquisas, estudar, preparar aulas e lazer. Tenho um blog e gosto de postar 
informações para meus alunos. Sou curioso e aprendo por minha própria conta. O ambiente virtual é 
mais um desafio. 

S8: Uso sempre e rapidamente a Internet, por simples falta de tempo. Verifico e-mails e digito provas 
e resolução de algumas dúvidas. Já participei de um curso de Webdesign, mas achei difícil e fui 
apenas umas duas vezes, porém acho que é importante insistir em outros aprendizados e também 
ensinar para os alunos. 

S9: Raras vezes, pois não tenho familiarização com a Internet. Não tenho computador e isso dificulta 
muito sua utilização. Nem sempre podemos contar com o computador da escola. Fiz ,alguns cursos 
para aprender a usar o computador, em São José tive vaga noção e não conclui, pois tenho dificuldade 
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nesse aprendizado. Em Cruzeiro, aprendi a trabalhar na Internet e recebi certificado, entretanto tenho 
pouca habilidade. Precisamos que os computadores da escola funcionem com a Internet. 

S10: É uma atividade informal. Uso a Internet para comprar produtos, livros, entretanto não é sempre 
que faço isso porque não tenho muito tempo. Cheguei a montar um blog, mas desisti, pois prefiro o e-
mail.  Fiz alguns cursos pequenos por minha própria conta, mas quero aprender mais, pois tenho 
dificuldade. Trabalhar com o escolas aprendentes é importante, mas é preciso que a escola ofereça 
condições para que isso possa acontecer. 

S11: Esporadicamente para ver e-mail e mais para preparar aulas, quando tenho tempo. Não tive 
oportunidade de fazer um curso, mas gostaria de aprender mais sobre o assunto. Também, o 
laboratório de informática deve ter Internet para que possa usar o ambiente do escola aprendentes. 
Acho que é um bom recurso para a aprendizagem, mas a escola deve oferecer as condições.   

S12: Sim sou uma pessoa conectada à rede de computadores. Para pesquisar em todos os sentidos, 
obtenho material para enriquecimento das aulas dos professores de minha escola, participo de cursos e 
tenho e-mail, Orkut. Minhas aulas são todas preparadas com as pesquisas que faço na Internet. 
Participo de comunidade virtual. Realizei o curso Gestão e Tecnologia pelo Governo do Estado de São 
Paulo, quando fui coordenador em escola estadual. No mundo digital é preciso haver integração da 
escola para que professores e alunos possam ficar mais motivados e chamar a atenção dos alunos 
atraindo com temas que os interessem. 

S13: Utilizo a Internet para entretenimento, além de pesquisar para conhecimento próprio, mas só nos 
finais de semana.  Participo de um blog  sobre futebol, meu esporte favorito. O blog já é um curso. 
Sem o laboratório funcionando acho difícil levar esse projeto para frente. 

S14: Utilizo frequentemente a Internet, sempre no meu personal computer ou no computador da sala 
dos professores. Faço uso deste recurso com finalidades diversificadas, como pesquisar para 
complementar  e/ou direcionar as aulas que ministro. Possuo e-mails e, constantemente, os vistorio 
para averiguar se há alguma correspondência relevante a ser lida. Na faculdade tínhamos aulas de 
informática e um módulo específico sobre Internet. Hoje é fundamental ter essa  formação, pois diante 
desse alunado que domina com precisão a Internet, jamais poderei responder se não aprender. 

S15: Às vezes uso para ver notícias e lazer no computador da sala dos professores. Não uso para dar 
aulas, pois a escola não oferece condições. Nunca fiz curso de computador. Mas, com a atual situação 
do professor que trabalha demais e é mal remunerado, fica difícil articular esse processo em meio a 
tantas exigências e precariedades do processo de ensino. 

S16: Não tenho muita habilidade com o computador, mas às vezes acesso meu e-mail. Gosto de usar 
os livros para preparar minhas aulas. Não participo de nenhum curso de informática. Acho que esse 
ambiente virtual poderia ser desenvolvido em oficinas de informática. Nas disciplinas regulares 
(Matemática, Química.) ela deveria ser opcional, para não violentar a liberdade acadêmico-pedagógica 
do professor. 

S17: Uso a Internet para dar aulas, tenho e-mail que consulto todos os dias e Orkut. Leio e faço 
pesquisas diversificadas em meu notebook. Pesquiso sites, jogos, blogs e slides para encontrar 
atividades variadas para os alunos. Wikipédia, programas de animação 3 D, comunidade virtual. 
Mesmo os alunos com baixo nível econômico têm acesso às ferramentas computacionais e à 
Internet.A experiência que tive com a Internet foi no curso de pós-graduação que era presencial e 
algumas atividades eram desenvolvidas através do ambiente dos fóruns. 

S18: Utilizo o Google para fazer minhas pesquisas. O e-mail é usado diariamente. Também visito 
blogs e sites de educação para preparar minhas aulas. Hoje, os alunos não aceitam mais as aulas 
expositivas e é preciso utilizar recursos dinâmicos, inclusive a Internet. Cursei o módulo de Internet na 
faculdade, último semestre, tínhamos duas aulas semanais. 

S19: Não passo um dia sem entrar na Internet (rsrsrsrs). Já virou mania e se não abrir e mandar 
mensagem por e-mail fico doente. Participo de várias comunidades virtuais Orkut é uma delas. 
Também tenho MSN, troco mensagens com meus alunos. No Google faço pesquisas, também nos 
blogs e sites e é por aí que preparo e dou minhas aulas. Na faculdade, tínhamos a disciplina 
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Tecnologias da Informação e Comunicação, inclusive sobre Internet e comecei a aprender a usá-la 
para preparar aulas. Também utilizamos um blog e participávamos de fóruns. Claro que temos que 
ensinar os alunos a usar a Internet. 

S20: Frequentemente utilizo a Internet para preparar minhas aulas. Tenho um blog onde digito minhas 
aulas e os alunos verificam em época de prova, com o objetivo de estudarem o conteúdo. Estou 
cursando faculdade de Informática- segundo ano. No mercado de trabalho são exigidas habilidades 
diretamente relacionadas ao ambiente virtual e informatizado. Toda vez que posso e tenho 
oportunidade de utilizar os equipamentos, levo meus alunos, mesmo que em grupos pequenos, para o 
laboratório de informática e ensino a utilizar as ferramentas Word, PowerPoint, Internet: jogos, para 
assistirem vídeos de aulas no Youtube, entre outros recursos, para as aulas ficarem mais interessantes.   

S21: Sempre. Conhecimento, aprendizagem, pesquisas, e-mail. Sim, já fiz curso pela escola estadual. 
A clientela  que temos não favorece o uso do ambiente de aprendizagem virtual. 

S22: Frequentemente para atividades profissionais, estudos, pesquisas.  Faço curso presencial e online. 
O mercado de trabalho está exigindo cidadãos com habilidade informacional, portanto não podemos 
deixar o aluno alheio e excluído da realidade. 

S23: Não utilizo diretamente com alunos, quando posso uso apenas para preparar aulas, pesquiso 
assuntos caso não encontre nada nos livros, devido à indisponibilidade do laboratório. Tenho e-mail e 
fiz um curso pela escola estadual. É importante aprender a usar a internet. 

S24: Uso bem para fazer pesquisas e lazer. Acho difícil e complexo e ainda tenho dificuldade.Também 
temos que cuidar para que o programa seja cumprido. 

S25: Gosto de jogos, tomo conhecimento de noticias, sites. Uso muito na Internet o MSN. Sim, fiz 
cursos de pós-graduação semipresencial 360h na área de Língua Portuguesa. O ambiente será muito 
válido para a escola. 

S26: Utilizo sempre a Internet para fazer alguma pesquisa para ampliar conhecimentos sobre um tema 
de aula. Textos para sensibilização e discussão em sala de aula, sempre considerando o programa 
curricular. Fiz curso pelo Estado e sinto que a escola precisa pelo menos saber que existe a 
possibilidade de se usar esse recurso com os alunos. 

S27: Todo dia  para ler notícias entretenimento e para preparar aulas. Meu laptop anda sempre comigo. 
Pesquiso em sites planos de aulas interessantes e tento adaptá-los às minhas aulas. Quando consigo 
levo meus alunos para o laboratório e passo vídeos que complementam minhas aulas. Também, tenho 
um blog  onde coloco informações da minha disciplina. Fiz vários cursos pela Internet, gosto muito 
dessa área e acredito que será de muita valia na escola.  

S28: Hoje em dia é difícil quem não acessa a Net. Preparo as aulas e também utilizo nas aulas, 
misturando vídeos e imagens sobre o tema tratado e pesquiso em blogs e sites em meu notebook. 
Utilizo os mais diversos recursos: youtube, e-mail, Goolgle Doc, Skype, MSN. Participo de 
comunidades culturais da minha disciplina. Fiz diversos cursinhos online e o ambiente virtual será um 
bom recurso para se trabalhar com os alunos. 

S29: Recebo e-mails frequentemente. É o que mais uso. Gostaria de aprender mais sobre o assunto. 
Não tenho conhecimento desta aplicabilidade, mas acho que todo processo deve ser utilizado em favor 
da aprendizagem. 

S30:A Internet já faz parte do meu cotidiano. O e-mail, sites de pesquisa, blogs, Orkut, MSN, são os 
que mais utilizo. Sim, já participei de curso online. São recursos muito atraentes aos alunos, e embora 
eles, em parte, tenham acesso à Internet, precisam de um direcionamento para transformar as 
informações disponíveis em conhecimento. Trabalhar com pesquisa de maneira correta trazendo o 
conhecimento científico. 
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Respostas ao questionário aplicado na E.M. Litoral - Questão 2  

 

S1:  Já acessei o site. É um site claro e legal, como já tenho conhecimento de informática falta o 
espaço para os alunos. Achei muito interessante a idéia de utilizar essa comunidade na escola e fazer 
contato com os colegas de outras escolas. Eu me proponho a aplicar esse conhecimento ao aluno com 
monitores para auxiliar no acesso a plataforma.  Participei do curso e achei muito importante para 
entendermos a proposta. A montagem do curso foi fácil e acredito que dará bons resultados. Como 
estratégia, proponho uma aula semanal para as turmas conhecerem e realizarem atividades propostas 
no espaço de aprendizagem virtual. 

S2:  O acesso foi fácil, as informações e orientações estão claras; acredito na proposta e serviu para me 
motivar ainda mais. O curso trouxe enriquecimento e atualização do conhecimento. Acessei o espaço 
de cursos e como já havia participado de curso pela Internet, achei interessante e gostei muito, vou 
explorá-lo ao máximo, preparando novos cursos. Uma boa estratégia é desafiar os alunos com 
problemas do seu cotidiano.  

S3: É uma plataforma interessante, pois oferece vários recursos muito úteis para o desenvolvimento da 
educação, mas a clientela apresenta dificuldades econômicas para o uso do computador e a família 
precisaria apoiar, pois ela é a base de tudo. Quanto a curso preparatório, a professora foi clara e 
motivou a equipe para o trabalho na plataforma, mas acho que vai ser bastante difícil. Acessei o 
espaço dos cursos e não senti dificuldade, não custa tentar desenvolver um curso, levando os alunos 
pelo menos uma vez na semana ao laboratório.  

S4: Assisti a um vídeo com uma interpretação excelente, simulamos a participação no fórum, achei 
muito bom o ambiente, só que preciso acessar mais vezes e talvez o curso me impulsione a fazer isso. 
Acredito que todos devam utilizar uma ferramenta tão rica para o aprendizado dos alunos. O espaço de 
curso é bom, dinâmico e rico em possibilidades. Estou gostando de participar do curso. Colocar 
desafios, vídeos para os alunos será uma boa estratégia.  

S5: O ambiente virtual é um pouco complicado e o tema é interessante, mas não é viável para 
professores que trabalham em muitas escolas. Quanto aos cursos preciso de mais tempo para entender 
como se faz tudo isso, então participo apenas observando os colegas para aprender. 

S6: O ambiente apresenta ferramentas fundamentais para os iniciantes, bem organizadas e dispostas. 
Penso que não haverá dificuldades para a aprendizagem. O curso tem sido produtivo e interessante e 
está sendo fácil transitar pelo ambiente de cursos. Podemos levar os alunos, pelo menos uma vez por 
semana, para uma aula especial. 

S7: A plataforma não é muito complexa, no entanto, exige que o interessado empregue um tempo 
inicial no reconhecimento das ferramentas. Precisamos nos apropriar dessa ferramenta tão importante 
para a educação, pois é necessário compartilhar da realidade mundial digital. Tudo que vem para 
somar é bom, válido. Vamos conversar e encontrar estratégias para que os alunos possam entrar nessa 
comunidade.  

S8: O que me agrada no “escolasaprendentes” são as várias possibilidades apresentadas para a 
comunidade virtual com os alunos e para apresentar aulas diferenciadas. Fiquei bem motivada para 
colocar um curso no “escolasaprendentes”, pois pode ser uma ferramenta diferenciada para os alunos 
aprenderem mais. Nos htpcs precisamos trocar idéias para ver como levar esse conhecimento para os 
alunos. Por enquanto, sento junto com alguém que tem mais facilidade e tento acompanhar os passos. 

S9: Sinto muita dificuldade em usar a Internet e já passei em outras ocasiões até por situações de 
humilhação em não saber o assunto de computador. Muito pouco tempo de curso para quem apresenta 
dificuldade de lidar com o computador. Quanto ao espaço dos cursos está muito complicado e prefiro 
por enquanto apenas observar. 

S10: Tenho que conhecer melhor as ferramentas e adquirir mais confiança para depois usar com os 
alunos. Preciso de mais tempo, pois é muito importante estar atualizado, resta saber se vamos 
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conseguir operar com essa ferramenta. Devo acessar mais vezes o espaço de cursos para acompanhar o 
trabalho da equipe e depois vou tentar colocar meu plano de aula. 

S11: Não havia entrado antes no “escolasaprendentes” , agora, que em minutos naveguei, pude mudar 
minha opinião e vi a boa ferramenta que é para minha formação profissional. 

S12: Entrei e fiz a leitura de algumas postagens e a comunidade aprendente será de grande valia para a 
implantação do PDE da Unidade Escolar. É muito bom participar de m curso com pessoas que 
desejam mudar a escola, a educação. O espaço de cursos pode ser uma ferramenta diferenciada e 
extremamente útil dentro do ambiente de aprendizagem, rico em possibilidades  pedagógicas. Como 
tenho mais habilidade, sento junto com os professores para orientá-los, ajudando quando vão cadastrar 
os alunos. 

S13: Sem o laboratório funcionar com a Internet fica difícil levar a idéia adiante. Acessei o 
“escolasaprendentes”, mas não foi possível nem realizar o cadastro dos alunos. Com a dificuldade do 
laboratório de informática ter recebido novos computadores e o fato de que a empresa que instalou não 
configurar a Internet, os alunos não estão utilizando. 

S14: Gostei muito da oportunidade que a comunidade de escolas aprendentes proporciona de interação 
com outras pessoas e de trocar informações através do compartilhamento de material. O espaço de 
cursos é um recurso muito interessante permite a expansão do ambiente da sala de aula. É bem 
diversificado e fácil de administrar, mesmo para quem não conhece a linguagem da informática. 
Despertar a curiosidade é, com certeza, uma boa estratégia para angariar participantes no meu curso. 

S15: É interessante e apresenta possibilidades pedagógicas. Em relação aos professores, a maioria 
dedica-se também a outro emprego ou não tem a permanência nesta escola, ou até mesmo na 
educação, como objetivo de longo prazo. Não pratico e também não confio em deixar meus alunos 
mexerem no computador sem que possa visualizá-los. Não tenho muito acesso ao laboratório de 
informática, pois nunca funciona direito. Assim, fica difícil dar aulas usando computadores, estão 
sempre com problemas. Acho que não será possível a realização desse projeto. Também é muito 
pouco tempo de curso para quem tem dificuldades com a informática. Posso participar como 
observadora. 

S16: Foi bom conhecer sobre o assunto, mas não creio que seja possível aplicá-lo, pois as dificuldades 
para utilizar o laboratório de informática são grandes e impedem que realizemos qualquer iniciativa 
nesse sentido. Foi bom conhecer, transitar pelos cursos, mas prefiro a maneira convencional de dar 
aulas. 

S17: Acessei o site comunidade de escolas aprendentes e considero um ambiente bem organizado. Um 
ponto negativo é a formatação que eu achei um pouco poluída, poderia ser mais simples. Não achei o 
site intuitivo. Em minha opinião, ele poderia ter um menu, que na verdade tem bem no fim, mas 
deveria estar no começo. Gostei muito da possibilidade de trocar informações nos Foruns e acredito 
que tenho de explorar mais as atividades: lição, envio de arquivos, entre outras. Estou pensando nas 
estratégias para que todos os alunos participem do processo, porque o maior desafio está na parte 
técnica: 31 alunos para 6 computadores. 

S18: Gostei! No site podemos ver vídeos, participar de fóruns, e até mesmo ser o autor de um. Será um 
prazer participar da “escola do futuro”. Transitando pelo site observei uma boa ferramenta para a 
aprendizagem. O espaço de curso é fácil e com certeza produzirá bons resultados. Uma boa forma de 
atrair os alunos são os vídeos.  

S19: Recurso excelente vou explorá-lo ao máximo e preparar novos cursos. Adorei a 
possibilidade de fazer parte desse grupo que quer algo mais na Educação. Tenho muito 
interesse por esse aprendizado para poder também ajudar e cooperar com outros professores 
que queiram essa mudança 

S20: O site é bem fácil de acessar e de compreender as informações postadas. Os fóruns são 
interessantes é há uma riqueza de informações. Mas ainda é preciso melhorar a formatação, tornando-o 
mais intuitivo. O curso está sendo ótimo e os professores estão cada vez mais motivados. Está sendo 
muito bom participar de um curso como esse. O espaço de curso é fantástico e não senti nenhuma 
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dificuldade, pelo menos nesse início, em colocar o meu curso. Pretendo levar meus alunos 
semanalmente ao laboratório. 

S21: Não consigo entrar com minha senha, pois está sempre dando erro. Não foi possível realizar o 
cadastro dos alunos. É uma plataforma interessante, mas não é viável para os alunos desta escola, em 
função da realidade socioeconômica e cultural em que vivem. O curso é motivador, o tema é muito 
interessante, uma novidade, mas não acredito que seja viável para nossa clientela que tem pouco ou 
nenhum acesso a Internet. Afinal, meus alunos têm pouco ou nenhum acesso ao computador. 

S22: Muito bom esse site e o curso! Vou começar agora visitando todo o ambiente para fazer as tarefas 
e pensar num plano para o curso. Conversar com os colegas para criar estratégias que levem os alunos 
a aprenderem sobre o assunto. 

S23: Bom e fácil, mas não sei o que aconteceu que minha senha não entra. Acredito que tenho que 
aprender um pouco mais sobre o assunto. 

S24: Com tantas classes repletas de alunos fico preocupada em realizar um trabalho desse tipo. Não 
vou dar conta de aplicar esse projeto e cumprir o programa. Também acho pouco tempo de curso. Não 
consegui chegar nesse ponto de montagem de aulas, mas já elaborei um plano e pretendo solicitar a 
um colega que me oriente. A administração do espaço dá-se pela falta de prática e uso da ferramenta 
com freqüência. Acredito que devemos usar mais o laboratório de informática com os aluno, mas só 
depois de adquirir confiança no seu uso. 

S25: O site é rico em informações e possibilidades pedagógicas e muito válido para os professores. O 
curso está proporcionando conhecimentos sobre a Internet e ambiente virtual de aprendizagem, 
abrindo novos horizontes para nós professores. Estou atenta no trabalho dos professores que estão 
conseguindo colocar suas aulas no ambiente, depois, se precisar vou pedir ajuda para colocar meu 
trabalho. Posso ajudar a cadastrar os alunos quando chegar a hora.   

S26: Muito bom esse curso e também o site. Os professores precisavam saber que a Internet também 
serve para dar aulas e não só para ler e-mail. Tenho um pouco de dificuldade em trabalhar com o site e 
com a prática posso conseguir colocar um planinho de aula em ação. Como estratégia seria levar o 
aluno ao laboratório para visitar o site. 

S27: Gosto de trabalhar com a Internet, portanto espero me dar bem no uso do ambiente. 

S28: O ambiente de aprendizagem será um bom recurso para se trabalhar com os alunos 
semanalmente. 

S29: Tenho dificuldade em usar o computador, mas quero aprender sobre o tema. Nesse site aprendi 
um pouco mais, pois ainda não ouvira falar disso, foi extremamente rico e importante. Espero que 
continuem proporcionando momentos como esse nesta escola. Acredito que nos htpcs podemos trocar 
estratégias comuns para levar os alunos no laboratório de informática. 

S30: Tenho um curso no www.escolasaprendentes.com, mas infelizmente não tenho tempo para 
manusear  da maneira como devia. Precisamos usar o laboratório com Internet para que isso seja 
possível. 

Anexo 2- Trabalho com fóruns na Comunidade de Escolas Aprendentes. 

 

Na figura abaixo exemplifico o trabalho realizado nos fóruns. Neste primeiro, para 

instigar o debate, solicitou-se a leitura de uma imagem sobre o tema preservação do meio 

ambiente. 
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 PARTICIPE DO FÓRUM: LEITURA DE IMAGEM 
por M- Administrador - quarta, 30 setembro 2009, 06:46 

 Este mês, vamos explorar outro tipo de fórum- "o fórum de resposta única"- 
compare com o fórum anterior "Preservação do Meio Ambiente” no qual 
cada participante podia postar uma mensagem própria- comente essa 

diferença. 

Leitura de Imagem! 

O que a foto abaixo representa para você? 

Que temas podemos explorar através dela? 

 

Busque uma imagem e adicione em seu blog, na página de seu perfil- 
(Atividade rápida e rasteira do mês anterior). Convide seus amigos para 

realizarem uma leitura de imagem com você! 

 
 

Choro da mãe natureza. 

Re: Choro da mãe natureza. 

por M- Administrador - sexta, 2 outubro 2009, 14:19 

 por G - sexta, 2 outubro 2009, 00:43 

 
Comparando com o fórum anterior, o fórum de resposta única permite obter 
diversas opiniões sobre a mesma questão, possibilitando assim uma reflexão 
maior sobre determinados assuntos. O fórum anterior é interessante também, 
mas não foca a discussão e acaba dando margem e possibilidade para 
dispersão do assunto. Ambos os fóruns são bons e válidos, mas é necessário 
saber qual o intuito da atividade para então saber qual deles deverá ser 
usado. 

Agora, quanto à leitura da imagem, a foto representa para mim o choro da 
mãe natureza, já que nos remete a um olhar feminino, envolto em tristeza. 
Lágrimas talvez pela filha natureza que agoniza. Choro de quem lamenta ver 
o que estão fazendo ao pouco que ainda resta do verde. 

Podemos explorar vários temas com esta imagem, como os desmatamentos, 
desmoronamentos, matas ciliares, comércio de madeiras ilegais, 
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reflorestamento e etc.  

Mostrar principal | Editar | Apagar | Responder 

 Olá G 

Seu comentário sobre os tipos de fóruns está muito bom e os temas são 
relevantes. 

Com a leitura de imagem, podemos sensibilizar nossos alunos para o estudo 
de temas significativos como os que você apontou. Ainda mais se 
associarmos os fóruns para socialização das diferentes e diversas leituras que 
nossos estudantes realizam. 

Que tal usarmos essa estratégia didática nos cursos que estão sendo criados 
nessa comunidade? 

Abraços 

M-Adm 
 

Fonte: Comunidade de Escolas Aprendentes: http://www.escolasaprendentes.com. 

 
No diálogo entre os participantes do fórum, presencia-se a construção de 

conhecimentos relativos às noções sobre os diferentes tipos de fóruns, sua aplicação em 

contextos práticos associados à reflexão sobre temáticas diversificadas e estratégias a serem 

utilizadas pelo professor na seção curso de sua disciplina.  Importante ressaltar que o contexto 

possibilitou ao professor expressar sua opinião e sentimentos., entretanto apenas quatro 

professores participaram da atividade.   

Apresento outro exemplo de atividade fórum presente no ambiente Comunidade de 

Escolas Aprendentes com utilização de vídeo relacionado ao tema valores e tecnologia.   
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O �áufrago 

por M- Administrador 

 O filme O �áufrago serve de inspiração para que possamos conhecer mais um tipo de 
fórum (PeR - perguntas e respostas) e ao mesmo tempo fazermos uma reflexão sobre as 
oportunidades que perdemos. Diante da emergência, optamos pela sobrevivência ou 
pela ética? O que vocês pensam a esse respeito? 

Diante da sociedade do conhecimento e da emergência do uso das tecnologias 
educativas, devemos postergar ou agir em prol do uso da informática como extensão da 
sala de aula? 

Na atividade Rápida e Rasteira passada você construiu seu blog e colocou uma 
mensagem de boas vindas. Agora, aproveitando o fórum O �áufrago, escreva um 
comentário sobre o vídeo que você assistiu (aproveite também os diálogos realizados no 
fórum).  

O conhecimento sem socialização se perde, não tem valor! 

Abraços fraternos 
M- ADM 

 

 
por RMM terça, 2 de novembro 2009, 21:36 

 Olá Comunidade! 

Vendo esse vídeo e trazendo para nossa realidade, dentro das escolas. Somos a maioria 
como esse náufrago que guardou, não usou, não abriu para ver o que continha a caixa, 
pois nela estava a solução ou pelo menos algumas soluções de seus problemas. Assim, 
nos comportamos com relação à ferramenta computacional, estamos guardando a sete 
chaves a sala de informática, por não saber usá-la, por ter medo de usá-la e se 
pudéssemos, a devolveríamos para quem de direito. Você concorda comigo? Eu, estou 
lutando para que isso não aconteça onde trabalho, na minha escola! E você? 

Abraços. 
Modificar | Cancelar 

 Eu abriria!!! 
por G- domingo, 29 novembro 2009, 21:51 

  Pensando em relação ao filme, eu admitiria a seguinte atitude, abriria a caixa, utilizaria 
os objetos e coisas contidos nela e depois, ao ser resgatada, devolveria igualmente 
todos os bens utilizados por mim para o seu dono,  já que me comprometi a esta 
missão, agindo assim, não deixaria de ser ética e o melhor, sobreviveria...rsrsrs. 
Pensando na questão educacional, acredito que seja necessário uma coerência entre 
ética e sobrevivência, por isso devemos abrir constantemente, diariamente muitas 
caixas, sejam elas das metodologias, dos medos, das modernidades, dos alunos... Nós, 
como educadores, temos muitas caixas a abrir, remexer, retirar coisas que precisam ser 
usadas e trabalhadas, mas que não podem deixar de ser devolvidas, compartilhadas 
com os envolvidos na história.Acredito que a questão maior nem é o abrir as caixas e 
sim, o que posso fazer com elas depois de abertas?Toda ação gera uma reação, a ação 
do abrir as caixas deve gerar uma reação de mudança, melhora. A solução de alguns 
problemas pode estar lá dentro, então, vamos revirar algumas caixas?  
Editar | Apagar | Responder 

Figura 37: Exemplo de atividade Rápida e Rasteira presente no site.  
Fonte: Comunidade de Escolas Aprendentes: http://www.escolasaprendentes.com 
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A elaboração do blog na página perfil, além de valorizar a identidade do professor, 

possibilitou que criasse um conteúdo inspirado em sua prática, seus saberes e valores, para ser 

socializado com os demais participantes. Trabalhou-se no sentido de propiciar ao educador o 

conhecimento sobre a funcionalidade da ferramenta associado à pesquisa de um conteúdo 

curricular e à socialização, num contexto de expressão de saberes e autonomia. Utilizei 

recursos diversificados: leitura de imagem, análise de vídeo e charges com o intuito de 

atender os diferentes estilos de aprendizagem dos professores. 

  

 
Dúvidas? Por M- Administrador 

 
Por Professor R  - terça, 8 setembro 2009, 11:41 

 Professora! Estou mexendo. Melhorou um pouco? O que está faltando? Grande abraço, 
R 

Editar | Apagar | Responder 
 

Para R, F, Ale, Ali, G  por M Adm domingo, 8 setembro 2009, 19:09  

Caros, 

Parabéns! A metodologia na montagem de seus cursos está ótima, entretanto, acredito 
que precisamos melhorar os diálogos das caixinhas iniciais. Observem a que escrevi 
acima: 

1. Colocar a quem se dirige: Prezados alunos, caros estudantes, entre outras;  
2. Explicar detalhadamente a tarefa, inclusive como utilizar a ferramenta;  
3. Dê exemplos, mostre um link, um programa de busca onde deverá fazer a 

pesquisa;  
4. Ilustre;  
5. Deseje felicidades no trabalho, abraços;  
6. Assine.  

Vocês já podem cadastrar alunos e iniciar o trabalho. Busquem apoio com a Direção (...) 
Lembrem-se do circuito de atividades, pode ser útil para a realização dessa 
empreitada.Formem monitores para ajudá-los com os alunos que possuem ainda pouca 
habilidade com o computador.Não exijam que os alunos realizem em casa tarefas 
postadas no ambiente. Pelo menos nesse momento inicial, deverão realizar esse trabalho 
com vocês, na escola. 
Lembrem-se que o ambiente virtual deve ser a extensão da sala de aula, portanto não 
fiquem muito tempo sem utilizá-lo.Troquem experiências para que haja disseminação de 
boas práticas nesse trabalho. 
Mais uma vez, PARABÉNS, vocês começaram muito bem. 
Vamos juntos, de mãos dadas! 
M-Adm 

Figura 38: Fórum permanente da Comunidade de Escolas Aprendentes. 
Fonte: Comunidade de Escolas Aprendentes: http://www.escolasaprendentes.com 

 



 
 

178 

Nesse fórum, foram relembrados os elementos básicos da comunicação, tendo em 

vista que os professores se dirigem às crianças de forma breve, sem demonstração de 

sentimentos. No curso presencial, esse assunto foi colocado novamente em pauta e 

desencadeou a reflexão sobre como nos dirigimos aos nossos alunos em sala de aula e no 

ambiente online.        

 

Não importa a faixa etária a que o professor se dirige. O nosso é um trabalho 
com a criança, jovem ou adulto, mas gente que procura crescimento. Gente 
em formação, que está atenta ao nosso exemplo, principalmente no modo 
como nos dirigimos uns aos outros. O afeto é fundamental na sala de aula e 
tem que prevalecer a boa educação e o respeito (Professora Y participante do 
curso- EM do Litoral).  

 

O depoimento de uma professora ressalta as diferentes faixas etárias que a escola do 

litoral atende: do 6º anos ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos na etapa de alfabetização. 

Assim, chama a atenção para o exemplo do educador no trato com as pessoas e o afeto que 

imprime ao processo educativo. 
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Anexo 3: Sequência de atividades no curso criado para o 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

O exemplo a seguir mostra uma sequência de atividades propostas ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, criada por um professor ao longo de duas semanas de formação. 

 
  1.1 Lixo bem tratado, planeta reciclado  

Bem-Vindo (a)             Fórum de notícias  

  

Sensibilização/ O que meu aluno já sabe? 
1 2 O Planeta pede socorro! 

• Vídeo 1:O Planeta pede socorro! Recurso  

• Fórum 1- O que está havendo?  

 

O que meu aluno precisa saber? 
2 •  Reciclagem Arquivo 

• Reportagem VEJA: Um bebê = 25 toneladas de lixo- Arquivo  
• Vídeo 2: Reciclagem 
•  Fórum 2: O que entendi do vi e li?  
•  Chat: Conversa com amigos e professor! 
• Glossário 1: As palavras que não entendo no texto!  

 

Organização do conhecimento 
3 • Questionário 1- Organizando o conhecimento sobre reciclagem do lixo 

•  Lição 1- Pesquise mais sobre o assunto!  
 

AVALIAÇÃO 
4 • Trabalho sobre a reciclagem do lixo- Tarefa  

• Meu diário – Refletindo sobre meu percurso de aprendizagem! 

 

Figura 39: Sequência didática Ensino Fundamental (9ºano) realizada na Comunidade de Escolas 

Aprendentes. 

Fonte: Comunidade de Escolas Aprendentes: http://www.escolasaprendentes.com. 
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Quadro1: Síntese das teorias curriculares 
 

Quadro Fonte: Quadro referenciado nos autores :Clara Pereira Coutinho , José Luis Domingues  e elaborado pelo autor dessa dissertação. 
 
 

PARADIGMA TÉC�ICO LI�EAR CIRCULAR-CO�SE�SUAL 

(PRÁTICA) 

DI�ÂMICO-DIALÓGICO 

(CRÍTICA) 

 HOLÍSTICA 

(UNIDADE APRENDENTE) 

DIMENSÃO 

(fundamental da 

vida humana) 

Trabalho: manipulação do meio 

físico e social incluindo a nossa 

própria manipulação. 

Linguagem: a mediação da qual 

depende a transmissão 

institucionalizada de cultura 

relacionada ao consenso 

Poder: a criação e a manutenção da sociedade, 

particularmente a tomada de posição em relação aos 

objetivos relacionados à emancipação. 

Emoção/Relação: nunca desvinculada da razão, mas seu 

ponto de equilíbrio. O ser humano é omnilateral, sua 

educação deve ser integral, num contexto relacional 

amplo: pessoal, social, ambiental, tecnológico.  

INTERESSE Técnico: de controle. Fornecer 

informações que permitam 

manter, sob controle, processos 

objetivos e objetivados. 

Consenso: o interesse prático. 

Auxiliar a interpretação da 

intersubjetividades dos sujeitos 

com respeito ao possível 

significado de ações, de textos, etc. 

Emancipação: a libertação. O tipo de atividade 

intelectual que provoca a critica, que liberta os 

sujeitos dos diferentes condicionamentos sociais. 

Libertação Conscientizadora e Emancipatória: 

Relação dialógica horizontal e democrática. Criação de 

processos dialógicos e construcionistas, uma 

epistemologia que envolva o compromisso de construir 

processos educacionais voltados para a formação de seres 

humanos inteiros, em cuja identidade resida a democracia, 

a justiça social, a ecopedagogia. 

ENFOQUE Empírico analítico: ancorado 

nos ideais das ciências exatas, 

mundo previamente estruturado, 

primazia do método, rigor que 

sacrifica a realidade em função 

da lógica, sobre o objeto. 

Histórico- hermenêutico: 

preocupa-se com a capacidade 

humana de inventar e usar 

símbolos; produz um conhecimento 

no quadro metodológico 

constituído pelos métodos 

interpretativo-históricos, conceito 

básico é a intersubjetividades, o 

conhecimento científico só é válido 

e verdadeiro se refletir o consenso 

dessa comunidade, objetividade.  

Paraxiológico: aprender os fenômenos em seus 

movimentos e em suas relações com a realidade, 

objetivando sua transformação e não apenas sua 

descrição, busca a realidade numa relação dialética 

entre sujeito e objeto e questiona que o domínio 

social seja estruturado previamente, leva em conta o 

contexto sócio-histórico do ser humano. A práxis é o 

que faz a distinção desse enfoque dos demais. Práxis 

significa ação refletida sobre a realidade, 

envolvendo uma transformação. Ela  liberta o 

sujeito dos condicionantes sociais e permite criar e 

recriar suas instituições. 

Paraxiológico: aprender os fenômenos em seus 

movimentos e em suas relações com a realidade, 

objetivando sua transformação e não apenas sua 

descrição, busca a realidade numa relação dialética entre 

sujeito e objeto e questiona que o domínio social seja 

estruturado previamente, leva em conta o contexto sócio-

histórico do ser humano. A práxis  faz a distinção desse 

enfoque dos demais. Práxis significa ação refletida sobre 

a realidade, envolvendo uma transformação. Ela liberta o 

sujeito dos condicionantes sociais e permite criar e recriar 

suas instituições. 

 

TEÓRICOS Ralph W. Tyler Maxine Greene (1975), Willian F. 

Pinar (1975b) 

Michael Apple (1975), Henry Giroux (1893) Michael Apple (1975), Henry Giroux (1893), Paulo Freire 

(1997) 

Anexo 4: Quadro resumo das teorias curriculares. 
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Quadro 2: Síntese das teorias curriculares 

Quadro Fonte: Quadro referenciado nos autores: Clara Pereira Coutinho , José Luis Domingues e elaborado pelo autor dessa dissertação. 

PARADIGMA TÉC�ICO LI�EAR CIRCULAR-CO�SE�SUAL 
(PRÁTICA) 

DI�ÂMICO-DIALÓGICO 
(CRÍTICA) 

 HOLÍSTICA 
(UNIDADE APRENDENTE) 

COMUNICAÇÃO Comunicação unidirecional, 
transmissão, ideologia técnica 

Comunicação bidirecional- o 
currículo como processo 

Comunicação dialógica Comunicação Dialógica de Interação mediada por 
tecnologias educativas.  
Multireferencial  

VISÃO SOBRE A 
REALIDADE 

Não problematizada, 
desconhecimento da própria 
realidade 

Não problematizada, o aluno deve 
se adaptar à realidade existente.  

Conhecimento da realidade, 
cooperação, busca de soluções para 
problemas comuns, elevação do nível 
médio intelectual da população, 
graças à maior estimulação e desafio.   

GLOCAL- o global e o local se cruzam e interagem de 
forma dinâmica, através dos meios de comunicação e 
informação, rompendo as estruturas calcadas no 
monólogo unilateral. 

CONCEPÇÃO DE 
EDUCAÇÃO 

Veículo de transmissão de 
conhecimentos com suporte 
em métodos eficientes e 
eficazes- privilegiam a lógica 
da instrução,  pela 
transmissão e memorização 
para manter a dicotomia 
elitista do mestre/aprendiz. 

Sistema que valoriza as relações 
entre as entidades (administração, 
escola, comunidade), as 
interações entre professores e 
alunos e, sobretudo o feedback. 
Guiada por princípios gerais sem 
definir seus interesses. 

Sistema de transmissão do patrimônio 
cultural da sociedade. 

Sistema em rede baseado na construção colaborativa de 
conhecimentos. Abertura aos contextos sociais e 
culturais. Promotora de uma nova ordem social 

FINALIDADE Serve aos interesses da classe 
dominante, preparando os 
jovens para o mundo de 
produção capitalista. 

Os propósitos de integração 
pessoal e realização do aluno 
constituem o centro deste 
enfoque. 

Prepara o cidadão para intervir na 
realidade, transformá-la- ser agente 
social coletivo.. 

Alfabetização informacional. - preparar os indivíduos 
para a sociedade da informação, em que um dos mais 
importantes objetivos é o tratamento da informação.  
Ensinar a pensar  por meio da aprendizagem colaborativa 
e da expansão da capacidade de diálogo interpessoal.  

VISÃO DA 
ESCOLA 

Centro de instrução Ambiente de aprendizagem que 
se abre à comunidade externa 

Ambiente de aprendizagem que se 
abre à comunidade externa e dialoga 
com ela para compreendê-la e 
transformá-la.    

Desescolarizada no tempo e no lugar (sala de aula). 
Comunidade de aprendizagem construída com base na 
partilha de motivações comuns, de afinidades e 
interesses, de conhecimentos, de atividades, de projetos, 
num processo de cooperação e interações sociais entre 
escolas e outras instituições comunitárias, entre autores e 
leitores, independentemente da proximidade geográfica e 
domínios institucionais.  

OBJETIVOS Produzir modificações 
significativas no padrão de 
comportamento dos alunos. 

Autorrealização plena do aluno: 
seu reconhecimento como pessoa 
e a valorização de sua 
individualidade. 

Desenvolvimento da capacidade de o 
aprendiz participar e ser agente da 
transformação social, detectar 
problemas reais, buscar soluções para 
eles. 

O aluno é o centro condutor das ações e atividades 
realizadas na escola  (autonomia e responsabilidade) e 
aprender a transformar a informação em saber 
(tratamento a informação) 
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Quadro 3: Síntese das teorias curriculares 
 

Quadro Fonte: Quadro referenciado nos autores Clara Pereira Coutinho , José Luis Domingues  e elaborado pelo autor dessa dissertação. 
 
 
 

PARADIGMA TÉC�ICO LI�EAR CIRCULAR-CO�SE�SUAL 
(PRÁTICA) 

DI�ÂMICO-DIALÓGICO 
(CRÍTICA) 

 HOLÍSTICA 
(UNIDADE APRENDENTE) 

CURRÍCULO Comparado a uma lista 
de compras, 
aprendizagem centrada 
nos conteúdos. 
Natureza racionalizada, 
sequencial e 
sistemática. O currículo 
oculto tem efeitos 
negativos que precisam 
ser exortados. 

Visto como um processo – proposta a 
ser interpretada de diferentes modos por 
professores e alunos, forma negociada, 
interativa, significativa. 

Práxis- prática e teoria - uma 
só unidade – empenhada na 
construção do comhecimento 
que emerge de situações e 
contextos específicos, em 
função de valores políticos, 
econômicos, sociais, 
culturais. 
Caráter interdisciplinar 

Processo e práxis tecnológica crítica (a ação reflexiva)- que leva à 
emancipação-  
 “Currículo é o espaço multireferencial de aprendizagem, onde a 
multiplicidade sobre os objectos de conhecimento é o ponto de 
partida para o processo de aprendizagem e o fortalecimento da 
construção coletiva do conhecimento (COUTINHO, 2007) 
Emancipação do currículo como hipertexto caráter 
interdisciplinar. 

METODOLOGIA Divisão do trabalho, 
recepção e 
memorização da 
informação transmitida 
Linha Behaviorista 

Discurso humanista e prática racional. 
Introdução e aplicação de teoria 
sistêmicas da cibernética e da 
comunicação ao processo ensino-
aprendizagem. 
Processo conduzido pelo aluno a serviço 
de seus próprios fins e aspirações clima 
de autodeterminação individual.  

Teoria conjugada com a 
prática refletida e crítica que 
conduz a emancipação. 
Trabalhos colaborativos 

Destaque no desenvolvimento de habilidades. Aprender de forma 
contínua e permanente, foco da aprendizagem está na pesquisa para 
o desenvolvimento de projetos e de atividades integradas 
semipresenciais. Utilização de materiais multimídia, bibliotecas 
eletrônicas, software educacionais- soluções tecnológicas de livre 
acesso são utilizadas para potencializar o processo ensino-
aprendizagem. Utilização de metodologias singulares e variadas 
adaptadas ao perfil de cada aluno e aos estilos de aprendizagem. 
Ambientes de aprendizagem presenciais e não presenciais fechados 
e abertos. 

PROFESSOR Técnico ou operário 
curricular, centro do 
processo ensino-
aprendizagem, detentor 
do conhecimento 

Mantém o protagonismo no processo, 
sendo um especialista da comunicação. 

Ativo na tomada de decisões 
curriculares. Trabalho 
colaborativo com outros 
professores, orientador da 
aprendizagem. 

Abandona o protagonismo para ser coaprendiz, agente organizador 
e conceptor de situações de educação, articulador de aprendizagens 
ativas, guia e conselheiro de pessoas diferentes, um avaliador de 
resultados. Grandes especialista, comunicadores e tutores on-line e 
presenciais comporão o quadro docente num trabalho colaborativo. 
Elemento chave para a integração das TDIC no currículo. 

ALUNO Mero reprodutor do 
conhecimento 

O aluno tem liberdade e poder de 
decisão em todos os momentos do 

ensino. 

Ativo, observa, formula 
perguntas, expressa 

percepções e opiniões, 
motivado pela percepção de 
problemas reais cuja solução 

se converte em reforço. 

Participantes ativos do processo ensino-aprendizagem, fonte de 
mudança - trazem informações de fora que obrigam a escola a 

reorganizar-se. 
Comunicador de idéias, construtor de sua aprendizagem, autônomo. 
Sujeito coletivo que se desenvolve pessoalmente para proporcionar 

benefícios à sua coletividade.  
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Quadro 4: Síntese das teorias curriculares 

Quadro Fonte: Quadro referenciado nos autores Clara Pereira Coutinho e José Luis Domingues  e elaborado pelo autor dessa dissertação. 
 

O quadro contextualiza historicamente o papel das tecnologias na educação escolar e projeta seu conceito para além da linha racionalista, 

que a considera como instrumental ou ferramenta da aprendizagem, como afirma Silva (2001), aproximando suas potencialidades das requeridas 

para o desenvolvimento do currículo emancipatório. 

PARADIGMA TÉC�ICO LI�EAR CIRCULAR-CO�SE�SUAL 
(PRÁTICA) 

DI�ÂMICO-
DIALÓGICO 
(CRÍTICA) 

 HOLÍSTICA 
(UNIDADE APRENDENTE) 

TECNOLOGIA Tecnologias centradas na 
escrita e na oralidade 
visando – a lógica da 
transmissão.  
Conjunto de técnicas 
facilitadoras da 
transmissão de 
conteúdos, ajudando a 
aumentar a eficácia dos 
processos de 
aprendizagem. 
 
  

“Os média passam de auxiliares a 
tecnologias educacionais que servem 

para a comunicação e para a 
aprendizagem ao serviço do professor 
e do aluno, favorecendo as interações, 
a partilha de opiniões e a busca de 
interpretações e significados”. 

(Coutinho-2007) 

Criação (ou 
adaptação) de 

tecnologia viável e 
culturalmente 
compatível 

 

Uma estratégia para estruturar a ecologia comunicacional das 
sociedades. 

Elementos estruturantes de uma nova forma de pensar e de 
aprender oferecem acesso às redes digitais com recursos de 

diferentes graus de sofisticação. 
Suporte baseado na tecnologia 

hipertexto/hipermídia/multimídia que permite a não 
linearidade na escrita/leitura e a coautoria na 

construção/reconstrução do texto. 
A tecnologia oferece amplos, diferentes e diversos canais de 
comunicação, além da possibilidade de aulas gravadas para 

arquivo e consulta dos alunos, videoconferências com 
renomados professores- Infraestrutura avançada de 

comunicação instantânea no modo audiovisual e textual com 
alunos e professores em qualquer momento e lugar. 

O papel das tecnologias educativas é de se transformar em 
potencial mediadora entre a palavra viva e mundo, não 
havendo lugar para a neutralidade. Sendo intencional, a TDIC, 
não é produzida e nem usada sem uma visão de mundo, de 
homem e de sociedade que a fundamente.  

Integração da TDIC no currículo baseado no tripé: 
físico/instrumental, simbólico/cultural, 
organizacional/social/histórico em prol da construção de 
conhecimentos que propicie intervenção crítica na realidade. 

 


