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RESUMO 

MACHADO, Tatiane Rousseau. A DOCÊNCIA E SUAS 
PRÁTICAS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS COMPUTADORES 
MÓVEIS DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO NA 
GRANDE FLORIANÓPOLIS: TRÊS REALIDADES, UM 
ESTUDO. 2013. 183 f. Dissertação (Mestrado em Educação – 
Linha de Investigação: Educação, Comunicação e Tecnologia) – 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em Educação, Florianópolis, 2013. 
 
Diante do contexto informacional vigente é cada vez mais comum 
que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) estejam presentes em todos os setores da sociedade e, 
em especial, na escola. Dessa forma, o presente estudo tem por 
finalidade analisar as práticas docentes emergentes a partir da 
inserção de computadores móveis, do Projeto Um Computador 
por Aluno, em três escolas da região da Grande Florianópolis. 
Para isso, procuramos entender a partir de um breve estudo 
histórico e etimológico de conceitos que permeiam a profissão 
docente, seus saberes e práticas a fim de entender como estas 
se constituem e se há mudanças nas práticas docentes quando 
desenvolvidas em ambientes permeados pelas TDIC. 
Empregamos métodos qualitativos a fim de desenvolver estudos 
empíricos nas escolas selecionadas, dessa forma, optamos pela 
observação não-participante e pela entrevista semi-estruturada 
como instrumentos de recolha de dados. Como resultados 
obtivemos um total de 50 aulas assistidas e cerca de três horas 
de entrevistas gravadas, que foram transcritas e pré-analisadas a 
fim de deslindar as categorias a serem posteriormente 
analisadas à luz da Análise de Conteúdo, proposta por Lawrence 
Bardin. O presente estudo aponta que as práticas docentes 
desenvolvidas em ambientes permeados pelas TDIC, e mais 
precisamente pelos computadores móveis do Projeto UCA, ainda 
encontram-se longe de serem consideradas como 
mediatizadoras, visto que ainda repetem modelos estabelecidos 
pela profissão ao longo de sua história. Aponta ainda a 
necessidade do desenvolvimento e do aprofundamento de um 
currículo que alie as possibilidades das TDIC aos conteúdos 
escolares, o Web Currículo, como propõem Almeida e Valente 



 

 
 

(2012). Entendemos ainda que este estudo não esgota as 
possibilidades de análise das práticas docentes em ambientes 
educacionais permeados pelas TDIC. Isso se dá por 
entendermos que tais práticas são representações humanas 
restritas a determinado espaço-tempo e atreladas a correntes 
teóricas vigentes no momento de seu desenvolvimento. 

Palavras-chaves: Docência, Práticas docentes, Computadores 
móveis, Projeto UCA, Web Currículo. 
  



ABSTRACT 

MACHADO, Tatiane Rousseau. TEACHING AND ITS 
PRACTICES FROM THE INSERTION OF MOBILE 
COMPUTERS IN THE PROJECT ONE COMPUTER PER 
STUDENT IN BIG FLORIANÓPOLIS: THREE REALITIES, ONE 
STUDY. 2013. 183 f. Dissertation (Mastering in Education – 

Investigation Line: Education, Communications and Technology) 
– State University of Santa Catarina. Program of Post-Graduation 
in Education, Florianópolis, 2013. 

 
In the current informational context, it is more and more common 
that the Information and Communication Digital Technologies 
(ICDT) be present in all sectors of society and, especially, at 
school. Thus, the present study aims to analyze the emerging 
teaching practices from the insertion  of mobile computers, in the 
Project One Computer per Student, , in three schools of the 
region of Big Florianópolis. In order to do so, we tried to 
understand, from a brief historical and etymological study of the 
concepts that permeate the teaching profession, its knowledge 
and practices in order to understand how these are constituted 
and if there are changes in the teaching practices when 
developed in environments permeated by the  ICDT. We used 
qualitative methods to develop empirical studies in the selected 
schools; thus, we opted for the non-participant observation and 
for semi-structured interviews as instruments of collected data. As 
results we obtained a total of 50 watched classes and around 
three hours or recorded interviews, which were transcribed and 
pre-analyzed in order to unravel the categories to be posteriorly 
analyzed in the perspective of Content Analysis, proposed by 
Lawrence Bardin. The present study points that the developed 
teaching techniques in environments permeated by the ICDT, and 
more precisely by the mobile computers of the UCA Project, are 
still far from being considered as mediators, once they still repeat 
established models by the profession along its history. It still 
points the need of development and deepening of a curriculum 
which allies the possibilities of ICDT with school contents, the 
Web Curriculum, as Almeida and Valente propose (2012). We 
also understand that this study does not exhaust the possibilities 
of analysis of teaching practices in educational environments 



 

 
 

permeated by the ICDT. This happens for we understand that 
such practices are human representations restricted a given 
space-time and linked to the current theoretical currents in the 
moment of their development. 

Keywords: Teaching, Teaching Practices, Mobile Computers, 
UCA Projects, Web Curriculum  

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 — Duas crianças sentadas na grama com seu 
computador portátil ...................................................................... 94 

Figura 2 — Maquete em papelão do MockUp 1971-1972 .......... 96 

Figura 3 — Kindle da Amazon .................................................... 98 

Figura 4 — XO-1 nos modos Laptop e E-book  ........................ 100 

Figura 5 — XO-3 Tablet  ........................................................... 100 

Figura 6 — Classmate PC – Intel .............................................. 102 

Figura 7 — Estrutura da formação nas escolas ........................ 103 

Figura 8 — Dimensões da Formação ....................................... 105 

Figura 9 — Fachada da E.B.M. Vitor Miguel de Souza ............ 139 

Figura 10 — Fachada da E.E.B. São Tarcísio .......................... 141 

Figura 11 — Fachada do Colégio de Aplicação ....................... 144 

Figura 12 — Categorias de Análise .......................................... 168 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 — Modos de organização dos alunos e do trabalho 
educativo nas aulas com utilização dos 
computadores móveis ......................................... 115 

Gráfico 2 — Trabalho educativo nas aulas com utilização dos 
computadores móveis ............................................ 116 

Gráfico 3 — Incidência de atividades docentes de gestão e 
planejamento realizadas com o auxílio dos 
computadores móveis ......................................... 117 

Gráfico 4 — Escolaridade dos responsáveis legais dos alunos 
matriculados para o ano letivo de 2012 ................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 — Participantes por Escola nas etapas da Formação 
da Equipe UCA-SC ............................................. 119 

Quadro 2 — Número de adesões e desistências por escola ... 128 

Quadro 3 — Quadro descritivo dos instrumentos de coleta de 

 dados .................................................................. 133 

Quadro 4 — Quadro-resumo D1 ............................................... 154 

Quadro 5 — Quadro-resumo D2 ............................................... 157 

Quadro 6 — Quadro-resumo D3 ............................................... 160 

Quadro 7 — Quadro-resumo D4 ............................................... 163 

Quadro 8 — Quadro-resumo D5 ............................................... 166 

Quadro 9 — Práticas docentes com o uso do computador móvel 
 ................................................................................................... 174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACT   Admitido em caráter temporário 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior 
CCE   Comércio de Componentes Eletrônicos  
CELESC  Centrais Elétricas de Santa Catarina/SA 
CIED Centro de Informática Aplicada à 

Educação de 1º e 2 grau 
CIES Centro de Informática na Educação 

Superior 
CIET Centro de Informática na Educação 

Tecnológica 
EaD   Educação a Distância 
EBM   Escola Básica Municipal 
EDUCOM  Projeto Educação com o Computador 
EEB   Escola Estadual Básica 
EJA   Educação de Jovens e Adultos 
Equipe UCA-SC Equipe Projeto Um Computador por Aluno 

em Santa Catarina 
FAED   Faculdade de Educação  
FORMAR Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação 
GTUCA  Grupo de Trabalho UCA  
IBM   International Business Machines 
IES   Instituição de Ensino Superior 
LANTEC  Laboratório de Novas Tecnologias  
MEC   Ministério da Educação e Cultura  
MIT   Massachusetts Institute of Technology 
NTE   Núcleo de Tecnologia Estadual 
NTM   Núcleo de Tecnologia Municipal 
OLPC   One Laptop Per Child 
OLPCA  One Laptop Per Child Association 
OLPCF   One Laptop Per Child Foundation 
PCN   Parâmetros Curriculares Nacionais  
PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo 
PROINFE  Projeto de Informática Educativa 
PROINFO  Programa Nacional de Informática 
Projeto UCA  Projeto Um Computador por Aluno 



 

 
 

RECOMPE Regime Especial para Aquisição de 
Computadores para uso Educacional 

RME   Rede Municipal de Ensino 
RUCA   Rede UCA  
SEED/MEC Secretaria Ensino a Distância - Ministério 

da Educação e Cultura 
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial 
SI   Sala Informatizada 
SOE   Serviço de Orientação Escolar 
SSE   Serviço de Supervisão Educacional 
TDIC Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação 
UCPEL   Universidade Católica de Pelotas 
UDESC  Universidade Estadual de Santa Catarina 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 
UFRJ   Universidade Federal do Rio de Janeiro 
UFSC   Universidade Federal de Santa Catarina 
UNDIME  União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação 
UNESCO Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura 
UNICAMP  Universidade Estadual de Campinas 
  



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................... 27 
 

1.1 OBJETIVOS 
 1.1.1 Objetivo Geral  ...................................................... 40 
 

 1.1.2 Objetivos Específicos  ......................................... 41 
 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .................................. 41 
 
2 INSTABILIDADES, INCONSTÂNCIAS E IMPERMANÊNCIAS: 

OS CAMINHOS DA DOCÊNCIA NUMA SOCIEDADE 
PERMEADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ...................................... 43 

 

2.1 SOCIEDADE, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: APROXIMAÇÕES 
POSSÍVEIS ..................................................................... 43 

 

2.2 A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO: CONCEITUANDO A 
PRÁTICA, PRATICANDO CONCEITOS  ....................... 49 

 

Da missão à profissão: de Professora Docente ........53 
 

2.3 RELAÇÕES ENTRE SABERES E PRÁTICAS 
DOCENTES E TECNOLOGIAS DIGITAIS ..................... 60 

 

Enfim, as práticas ......................................................... 71 
 

2.4 TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO FORMAL: UMA 
RELAÇÃO ANTIGA ENTRE INSERÇÃO E FORMAÇÃO 
DOCENTE ....................................................................... 76 

 

2.5 PRÁTICAS DOCENTES MEDIATIZADORAS E 
COMPUTADORES MÓVEIS DO PROJETO UCA: WEB 
CURRÍCULO COMO PANO DE FUNDO  ...................... 84 

 
3 O COMPUTADOR PORTÁTIL NA EDUCAÇÃO .................... 91 
 

3.1 DYNABOOKS E CLASSMATES PC: DO PROTÓTIPO EM 
PAPELÃO À REALIDADE NAS ESCOLAS .................... 91 

 

3.2 COMPUTADORES PORTÁTEIS NA EDUCAÇÃO: UM 
PROJETO BRASILEIRO ................................................. 99 

 

3.3 O PROJETO UCA EM SANTA CATARINA ................... 107 



 

 
 

O Projeto UCA na Grande Florianópolis: três escolas, 
um estudo .................................................................... 122 

 
4 PERCURSO METODOLÓGICO ............................................ 125 
 

4.1 O PERCURSO DA PESQUISA...................................... 125 
 

4.2 CENÁRIO E DELIMITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO ........ 126 
 

4.2.1 Sujeitos da Pesquisa ......................................... 127 
 

4.2.2 Preparo para a Coleta de Dados ...................... 129 
 

4.2.3 Instrumentos de Coleta de Dados ................... 130 
 

4.2.4 Caracterização do Campo de Pesquisa  ......... 135 
 

4.2.4.1 Escola Básica Municipal Vitor Miguel de 
Souza...................................................... 136 

 

4.2.4.2 Escola de Educação Básica São Tarcísio
 ............................................................................. 140 
 

4.2.4.3 Colégio de Aplicação - UFSC .............. 143 
 

4.2.5 Formação dos docentes das escolas 
pesquisadas ...................................................... 144 

 
5 TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO, MUITAS 

POSSIBILIDADDES ............................................................ 147 
 

5.1 PERFIL E PRÁTICAS DOS DOCENTES PESQUISADOS: 
O ESTUDO PROPRIAMENTE DITO............................ 147 

 

5.1.1 Procedimento de organização e análise dos 
dados .................................................................. 150 

 

5.1.2 Descrição do perfil e das atividades observadas 
de cada docente ................................................ 151 

 

Docente 1 ........................................................... 151 
 

Docente 2  .......................................................... 155 
 

Docente 3  .......................................................... 158 
 

Docente 4  .......................................................... 161 
 

Docente 5 ..........................................................  164 
 



5.1.3 Análise das entrevistas ....................................  167 
 

5.1.3.1 Concepção de docência ........................  168 
 

5.1.3.2 Práticas docentes auxiliadas pelos 
computadores móveis ...........................  173 

 

5.1.3.3 Currículo Estabelecido e Web 
Currículo...................................................182 

 

5.1.3.4 Estrutura e Organização da Escola ......  185 
 

6 PRÁTICAS ESTABELECIDAS X PRÁTICAS 
MEDIATIZADORAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS .............  189 

7 REFERÊNCIAS .....................................................................  194 
 
APÊNDICES .............................................................................  202 
 

APÊNDICE A — MODELO DO DIÁRIO DE OBSERVAÇÃO  203 
 

APÊNDICE B — MODELO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA204 
 

APÊNDICE C — HORÁRIOS DAS OBSERVAÇÕES  ..........  205 
 
ANEXOS...................................................................................  206 
 

ANEXO A — DOCUMENTO: COMITÊ DE ÉTICA  ................ 207 
 

ANEXO B — DOCUMENTO: COMITÊ DE ÉTICA  ................ 208 
 

ANEXO C — DOCUMENTO: COMITÊ DE ÉTICA  ............... 209 
 

ANEXO D — DOCUMENTO: COMITÊ DE ÉTICA  ............... 210 
 

ANEXO E — DOCUMENTO: COMITÊ DE ÉTICA  ................ 211 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



27 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Em tempos de moonwalk, “like a virgin”, jaquetas e 
cabelos volumosos, Lady Di, Atari 5200, pac man, tetris... Ao 
assistir Star Wars e presenciar essa efervescência tecnológica 
na década de 80 que começou a despertar em mim um grande 
fascínio por tudo que funcionasse movido à pilha ou à 
eletricidade. Pobres bonecas movidas à pilha... 

Essa paixão pelo mundo da tecnologia nasceu em mim 
aos 13 anos, estava na 6ª série. Um dia, em uma aula qualquer, 
uma escola de informática veio até a escola para sortear alguns 
cursos. Sem imaginar o que me esperava, fui contemplada com 
uma bolsa integral para o curso de Basic 1,2,3. Lembro-me da 
ânsia por manipular aquelas máquinas tão magníficas que só 
havia visto nas telas do cinema. Recursos inimagináveis 
poderiam estavam à espera da aluna de dois cursos seguidos de 
datilografia.  

Ainda me pergunto se essa paixão nasceu do cursor 
verde piscando na tela do IBM XT ou do barulhinho da 
impressora Emília puxando as folhas do formulário contínuo, 
parecia mágica! Você “datilografava” e aparecia na tela, em caso 
de erro era só apertar uma tecla... logo em seguida era possível 
imprimir em folhas “coladas” umas às outras. E operar uma 
máquina TELEX, na qual eram gravadas em uma fitinha amarela 
de papel as mensagens a serem transmitidas mais tarde? Um 
mundo maravilhoso e tecnológico se revelava diante de mim. 

Talvez muito antes do ponteiro do mouse ou da “Emília”, 
minha paixão nasceu quando espiava pelas frestas da TV 
procurando descobrir como aquelas luzinhas faziam as imagens 
aparecerem ou quando desmontava os despertadores para 
entender seu funcionamento. As máquinas “inteligentes” 
despertavam, e ainda despertam, em mim grande fascínio. 

 Anos mais tarde, e vários cursos de informática depois, 
fui trabalhar em uma empresa de Equipamentos de Automação 
para escritórios. Veio, então, a era das centrais telefônicas 
PABX, dos fax e suas bobinas de papel térmico, os disquetes 
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Verbatim sendo substituídos pelas fitas streamer da mesma 
empresa. 

Quando os trabalhos da faculdade de Letras eram 
arquivados em “modernos” disquetes 3

½  
polegadas, conheci a 

Internet: basemail, as máquinas de busca, ou diretórios, como o 
web crawler, o ‘alta vista’ e o ‘cadê’; e os chats. Outra “revolução” 
se descortinava à minha frente. 

Anos mais tarde, em 2004, já formada e atuando como 
professora concursada de língua portuguesa na Rede Municipal 
de Florianópolis soube da existência de um curso voltado ao uso 
educacional de um programa. Apesar de eu já usar a internet e o 
editor de texto e imagem em minhas aulas, poder usar um 
programa que juntasse texto, imagem e som, parecia fantástico. 
Foi assim que descobri o Everest, depois o Micromundos... 
Desde então, as atividades desenvolvidas na sala informatizada 
com o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC)

1
 trazia mudanças significativas nas atitudes 

dos alunos em relação aos conteúdos da disciplina. 

Os projetos interdisciplinares desenvolvidos na sala 
informatizada eram permeados por um frisson, uma voracidade 
no “consumo” das informações, uma necessidade de 
compartilhar um novo mundo de descobertas a cada clique do 
mouse. Desde os primeiros projetos, com foco nos gêneros 
textuais, tornou-se um hábito frequentar a sala informatizada, o 
que só fez crescer a demanda de projetos com o uso das TDIC 
nas minhas aulas. 

                                                             
1
 Usamos o conceito de Tecnologias Digitais ou Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação a partir do exposto por Valente (2005; 2007). Para o 

autor, essas tecnologias digitais são o resultado da convergência de “diferentes 
mídias em um só artefato” (TV, vídeo, computador, DVD, Internet, celular, 

Ipod, jogos, realidade virtual, câmera digital etc.), o que significa o “nascimento 
da tecnologia digital”. Encontramos esse conceito descrito também em Almeida 

(2007, p. 3), a autora afirma que a “tecnologia digital é um conceito polissêmico 
que varia segundo o contexto (REIS, 1995) e a perspectiva teórica do autor, 

podendo ser vista como: artefato, cultura, atividade com determinado objetivo, 
processo de criação, conhecimento sobre uma técnica e seus respectivos 

processos”. Diante do exposto, elencamos para este estudo o termo Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 
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As possibilidades metodológicas se multiplicavam a cada 
curso de capacitação para o uso e integração das mídias e 
tecnologias em sala de aula oferecidos pelo Núcleo de 
Tecnologia Municipal (NTM). Mas foi a partir da Especialização 
Lato-Sensu em Tecnologias na Educação, realizada na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), entre os 
anos de 2009 e 2010, que meu interesse acadêmico pelo tema 
se intensificou. 

Em 2010 fui convidada, pela Diretoria de Ensino 
Fundamental (DEF) da Secretaria Municipal de Educação, a 
fazer parte da equipe de assessoria às escolas da RME de 
Florianópolis. No contato diário com as escolas sob minha 
responsabilidade, conheci o Projeto Um Computador por Aluno 
(UCA) e imediatamente pedi permissão à diretoria da DEF para 
acompanhar, informalmente, a implantação do Projeto UCA na 
EBM Vitor Miguel de Souza. Devido ao meu interesse em 
aprofundar meus conhecimentos a cerca do uso do computador 
móvel conectado à Internet como recurso facilitador dos 
processos de ensino e motivador da aprendizagem, recebi 
permissão não apenas para acompanhar, mas para assessorar a 
escola nos processos de implantação do Programa. Função 
desempenhada até o início de 2011, quando ingressei como 
aluna regular de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FAED – UDESC. 

A escolha por este programa para aprofundar meus 
conhecimentos sobre as implicações e possibilidades do uso dos 
computadores móveis deu-se também devido ao fato de esta 
instituição já ter produzido um estudo sobre essa temática em 
2010. A pesquisa intitulada “Laptops na escola: mudanças e 
permanências no currículo”, de Maximiliana B. F. dos Santos sob 
orientação da professora doutora Martha Kaschny Borges. A 
pesquisadora escolheu a Escola Don Alano Du Noday, em 
Palmas - TO, uma das cinco primeiras escolas a receber os 
laptops na fase pré-piloto do Projeto UCA.  

A pesquisa aconteceu entre os anos de 2009 e 2010 e 
procurou investigar as mudanças curriculares proporcionadas 
pela chegada dos computadores móveis às salas de aula. O 
resultado dessa pesquisa foi um importante “retrato” das 



30 

 
 

primeiras ações pensadas para inserir os laptops no cotidiano 
escolar e avaliar os impactos dos laptops no currículo prescrito. A 
pesquisa apontou problemas e sugestionou que reflexões fossem 
feitas a fim de aprimorar condições de espaço-tempo nas escolas 
e de se fazer melhorias nos laptops antes da expansão do 
projeto, que inicialmente girava em torno de 300 escolas no ano 
de 2010. 

 Assim, a partir de minhas vivências e incursões pelo 
mundo da tecnologia, pensar num projeto de investigação de 
práticas docentes desenvolvidas em ambientes permeados pelos 
computadores móveis do Projeto UCA, tornou-se não apenas um 
sonho, mas também um grande desafio a ser vencido. Dessa 
forma, e após este relato que serve como justificativa à minha 
escolha por este tema, é chegado o momento de ressaltar as 
motivações teóricas deste estudo. 

Vivemos um tempo singular de velocidade na 
disseminação de informação, de conectividade, de convergência 
tecnológica, de novas sensibilidades criadas pelo acesso à 
informação e ao conhecimento socialmente acumulado. Vivemos 
um momento conhecido, dentre muitas designações, por 
Sociedade da Informação (SI) ou Sociedade do Conhecimento 
(SC), de acordo com Werthein (2000), Pantoja (2007) e Castells 
(1999). Este último teórico prefere, ainda dentre outras 
denominações, “informacional”. 

Para Pantoja (2007, p. 20), apesar de o termo Sociedade 
da Informação já ter sido assimilado pela maioria dos setores da 
sociedade, não há uma uniformidade nem um consenso sobre 
esse conceito; havendo apenas uma predominância desse termo 
em relação a outros que procuraram, ou procuram, conceituar 
uma sociedade pautada na informação e na tecnologia digital. 
Essa sociedade também pode ser denominada de “sociedade em 
rede” (CASTELLS, 1997; 1998; 2000), “sociedade de redes”, 
(TERCEIRO, 1996), “sociedade digital” (NEGROPONTE, 1995), 
“mundo digital” (JOYANES, 1997), “cibersociedade” e “terceiro 
entorno“ (ECHEVERRIA; EZPONDA, 1999; 2001 apud Pantoja, 
2007). 
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Pantoja (2007, p. 24) define a SI como 

 

[...] uma forma de evolução social baseada 
no uso habitual das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) – que 
deverão ter deixado de ser novas para a 
maioria da coletividade mundial – por todos 
os cidadãos em nível individual e coletivo, 
público e privado, pra obter, tratar e 
compartilhar informação de maneira 
instantânea desde qualquer lugar, tempo e 
forma definidos previamente por seus 
usuários. 

 

Uma das características marcantes dessa sociedade 
refere-se ao volume e à velocidade na disseminação das 
informações a que estamos expostos. Desde o momento em que 
nos acordamos até o em que nos deitamos para dormir, nosso 
contato com as TDIC propicia acesso a milhares de informações, 
seja por meio do celular, TV, rádio (podcast ou broadcast), 
Internet, jornal, outdoor, propagandas distribuídas nos 
semáforos. Porém o livre acesso a esse grande volume 
informacional nem sempre se traduz em conhecimento, como 
imaginamos via senso comum. 

Para Castells (1999), a sociedade que fazemos hoje é 
pautada por uma economia baseada na produção, no 
armazenamento e na distribuição desse enorme fluxo de 
informações. Devido a essa importante característica da 
sociedade que vivemos, o autor a denomina como 
“informacional”, termo que adotaremos para este estudo. 

Para Valente (2005, p. 24), ‘informação’ são “os fatos, os 
dados que encontramos nas publicações, na Internet ou mesmo 
naquilo que as pessoas trocam entre si”; e ‘conhecimento’ como 
“o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, 
da interpretação, da compreensão da informação.” Para o autor, 
sem que haja um movimento de reflexão sobre as informações 
que recebemos a todo instante e do confronto delas com os 
conhecimentos já adquiridos ou com a opinião de outrem, 
partindo-se de uma proposta dialógica de mediação, não há 
garantia de haver construção de conhecimento. 
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Nesse sentido, devemos atentar às atividades 
desenvolvidas com o uso educacional das tecnologias digitais, 
neste estudo os computadores móveis conectados à Internet em 
escolas públicas brasileiras. Atividades que ressignifiquem os 
saberes advindos do senso comum para a construção de 
saberes ao mesmo tempo científicos e significativos para quem 
os constrói. 

Para isso, se faz importante saber reconhecer e trabalhar 
os saberes que os alunos trazem consigo. Para Chauí (2004, p. 
220), a diferença entre ciência e senso comum reside no fato de 
que 

 

este [o senso comum] é uma opinião 
baseada em hábitos, preconceitos, tradições 
cristalizadas, enquanto que a primeira 
baseia-se em pesquisas, investigações 
metódicas e sistemáticas e na exigência de 
que as teorias sejam internamente coerentes 
e digam a verdade sobre a realidade. A 
ciência é conhecimento que resulta de um 
trabalho racional.

2
 

 

A autora ainda afirma que a ciência “desconfia da 
veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às 
coisas, da ausência de crítica e falta de curiosidade.” (p. 218); e 
“os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos 
espontâneos de nossa experiência cotidiana, mas são 
construídos pelo trabalho da investigação científica.” (p. 219). E é 
essa investigação que a escola pode promover a partir do uso da 
tecnologia educacional. 

Nesse sentido, Young (2007, p. 1288), nos propõe uma 
reflexão sobre o papel da escola na sociedade contemporânea a 
partir da discussão sobre que tipo de conhecimento essa 
instituição é responsável por desenvolver.  

                                                             
2
 Grifo da autora. 
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Para o autor as escolas “capacitam ou podem capacitar 
jovens a construir o conhecimento que, para a maioria deles, não 
pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para 
adultos, em seus locais de trabalho” (op. cit., p. 1294), ou seja, o 
conhecimento teórico que almejam quando presentes na escola 
é o saber que permita acessar patamares que somente munidos 
de senso-comum não conseguiriam alcançar. Desse modo, 
parece fato que as informações veiculadas pelos meios de 
comunicação e confrontadas, ou não, com o senso comum, não 
são capazes de alterar a realidade na qual vivem essas famílias 
e para que isso ocorra faz-se necessário frequentar instituições 
de ensino formal. 

Diante da realidade que temos nas escolas públicas 
brasileiras, e nas que agora recebem os computadores móveis 
no paradigma 1 para 1

3
, nos questionamos se os professores 

estão preparados para inserir essas tecnologias em suas práticas 
diárias, pois, segundo Valente (1998), o computador pode ser 
considerado como um complexificador no processo de 
construção do conhecimento quando tido como aporte para este. 
Para Cysneiros (1999, p. 15) “o fato de se treinar professores em 
cursos intensivos e de se colocar equipamentos nas escolas não 
significa que as novas tecnologias serão usadas para melhoria 
da qualidade do ensino”. 

Desta forma, cursos de formação inicial e continuada que 
forneçam subsídios para práticas pedagógicas conscientes dos 
recursos e possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais 
tornam-se fundamentais para a construção não apenas de 
práticas integradoras dessas tecnologias, mas também de 
currículos que atendam a essa proposta.  Pois o que se observa 
são práticas desenvolvidas para o uso de outras tecnologias, tais 
como o livro didático, serem adaptadas ou mesmo transferidas 
para o uso das TDIC. Cysneiros (1999, p. 15) caracteriza esse 
uso como inovação conservadora. 

 

                                                             
3
 Refere-se ao paradigma de uso dos computadores móveis, no qual cada aluno 

possui um computador para uso pedagógico. 
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Em escolas informatizadas [...] tenho 
observado formas de uso que chamo de 
inovação conservadora, quando uma 
ferramenta cara é utilizada para realizar 
tarefas que poderiam ser feitas, de modo 
satisfatório, por equipamentos mais simples 
(atualmente, usos do computador para 
tarefas que poderiam ser feitas por 
gravadores, retroprojetores, copiadoras, 
livros, até mesmo lápis e papel). São 
aplicações da tecnologia que não exploram 
os recursos únicos da ferramenta e não 
mexem qualitativamente com a rotina da 
escola, do professor ou do aluno, 
aparentando mudanças substantivas, quando 
na realidade apenas mudam-se aparências. 

 

Como se percebe esta é uma das questões nos desafia a 
propor este estudo, pois muitas são as possibilidades e 
implicações do uso das TDIC na educação formal. Por ser uma 
proposta recente, apesar de ser apoiada em estudos empíricos, 
muito ainda há para ser pesquisado, desenvolvido e aprofundado 
a respeito das práticas docentes desenvolvidas em ambientes 
permeados pelas TDIC, em especial aqueles onde os 
computadores móveis do Projeto UCA encontram-se inseridos. 

A chegada dos computadores portáteis
4
 às escolas 

públicas traz implicações não apenas para os atores do processo 
educativo ou para a rotina escolar, mas pincipalmente para a 
concepção de Educação. 

Dentre as muitas implicações trazidas pela presença dos 
computadores móveis conectados à Internet estão as 
relacionadas ao excesso de informação, à construção do 
conhecimento, às práticas docentes, à gestão do tempo e do 
ambiente escolar, à formação inicial e continuada, bem como as 
relativas a questões emancipação e regulação dos sujeitos que 
se encontram em contato com as TDIC. Das implicações acima 

                                                             
4
 Assim denominados por Almeida (2007; 2011). 
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citadas, nos ocuparemos principalmente do saber-fazer docente 
traduzido nas práticas diárias, com vistas àquelas que colaborem 
para a mediação do conhecimento na educação formal. 

Dessa forma, nos parece que o acesso à informação 
propiciado pelos computadores portáteis inseridos no cotidiano 
escolar necessita de práticas que visem encontrar meios de 
refletir, de compreender as informações, de lê-las de modo 
contextualizado para, a partir delas, construir um novo 
conhecimento ou ressignificar o que já existe, transformando 
senso comum em conhecimento científico. 

Porém, para que o professor esteja à altura do desafio de 
ensinar a ler o “mundo digital”, se faz necessário que o professor 
tenha não apenas o contato com as mídias, mas que saiba 
converter as informações em aprendizado, que conheça as 
potencialidades das TDIC e saiba usá-las da melhor maneira 
para trabalhar os conhecimentos específicos de sua área. 

Valente (2005, p. 23) afirma que 

 

As facilidades técnicas oferecidas pelos 
computadores possibilitam a exploração de 
um leque ilimitado de ações pedagógicas, 
permitindo uma ampla diversidade de 
atividades que professores e alunos podem 
realizar. Por outro lado, essa ampla gama de 
atividades pode ou não estar contribuindo 
para o processo de construção do 
conhecimento científico. [...] O produto pode 
ser sofisticado, mas não ser efetivo na 
construção de novos conhecimentos. [...] Por 
outro lado, o aluno pode estar acessando 
informação relevante, usando recursos 
poderosos de busca, e essa informação estar 
sendo trabalhada em uma situação fora do 
contexto da tecnologia, criando 
oportunidades de processamento dessa 
informação e, por conseguinte, de 
construção de novos conhecimentos.  
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Com a chegada dos computadores móveis às mãos dos 
alunos, parece-nos que há uma maior facilidade de acesso a 
uma gama de informações que os levam a outras informações e 
essas a outras mais. A esse respeito, Moran (2004, p. 54) chama 
a atenção para a “facilidade de dispersão”, pois há risco de os 
alunos “se perderem no emaranhado de possibilidades de 
navegação”. Valente (2005, p. 28) ressalta que se o aluno “não 
tiver objetivos claros e estabelecidos anteriormente à navegação” 
este pode ficar “perdido”, que pode dar ao professor uma falsa 
ideia de que as informações pesquisadas podem vir a tornar-se 
conhecimento. Valente ressalta que 

 

A ideia de navegar pode mantê-lo ocupado 
por um longo período de tempo, porém muito 
pouco pode ser realizado em termos de 
compreensão e transformação dos tópicos 
visitados em conhecimento. Se a informação 
obtida não é posta em uso, se ela não é 
trabalhada pelo professor, não há nenhuma 
maneira de estarmos seguros de que o aluno 
compreendeu o que está fazendo. Nesse 
caso, cabe ao professor suprir essas 
situações para que a construção do 
conhecimento ocorra. 

 

Dessa forma, retornamos ao tema central deste estudo, 
as práticas docentes que medeiem o conhecimento em 
ambientes permeados pelos computadores móveis. A partir do 
exposto, e de leituras sobre o uso e a integração das mídias e 
tecnologias na educação apresentadas por Valente (1999, 2005), 
Valente e Almeida (2011), Prado (2003), Almeida e Prado (2011), 
Almeida (2005, 2007, 2011), e do estudo produzido por Santos 
(2009) no Programa de Pós-Graduação em Educação desta 
instituição; justifica-se a escolha do tema pela relevância no atual 
cenário educacional e pela necessidade de se investigar as 
práticas docentes que medeiem o conhecimento em ambientes 
permeados pelos computadores móveis do Projeto UCA. 
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 Desde o início da industrialização da sociedade, a 
relação entre trabalhador e máquina não é das mais amigáveis. 
A insegurança dos funcionários que temiam ser substituídos 
pelas máquinas foi “absorvida” pelos professores diante das 
inovações tecnológicas que chegaram, e ainda chegam, à 
escola. Com o advento da microinformática e dos softwares 
educacionais não poderia ser diferente, como podemos perceber 
na fala de Niskier (1993) "O uso do computador na educação 
está em plena ascensão em diversos países. O receio inicial de 
que a máquina poderia vir a substituir o professor aos poucos 
está sendo desmistificado". Apesar de quase duas décadas 
separarem a fala de Niskier (1993) do contexto atual, a ameaça 
ainda está presente na fala dos professores com os quais temos 
tido contato para esta pesquisa. 
 A preparação para o trabalho com as TDIC em sala de 
aula ainda é deficitária. A formação inicial para o uso dessas 
tecnologias ainda necessita de mudanças curriculares nos cursos 
de pedagogia e licenciaturas, a fim de que a prática docente 
mediada por essas tecnologias se dê de modo integrado. 
 Porém, há de nos questionarmos sobre o propósito da 
escola, o que nos levará à função do professor no atual contexto 
social e isto, por sua vez, às práticas docentes desenvolvidas em 
ambientes onde os computadores móveis estejam conectados à 
Internet. 
 Kenski (2003, p. 72), propõe que respostas a esses 
questionamentos 
 

refletem em todas as demais decisões 
pedagógicas e administrativas da escola. [...] 
a opção pelo ensino com o computador (e 
não apenas para obter fluência tecnologia 
pra a utilização dos computadores) exige 
alterações significativas em toda a lógica que 
orienta o ensino e a ação docente em 
qualquer nível de escolaridade. 

 

Outro fator que influencia sobremaneira as práticas 
docentes é o espaço-tempo escolar. Dessa forma, como pensar 
práticas docentes inovadoras e coerentes com as demandas na 
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sociedade informacional se os programas e as grades de horário 
engessam e impõem uma lógica linear e temporal aos processos 
de ensino e aprendizagem? 

Importa-nos salientar que não somente as questões de 
gestão do tempo e do espaço escolar devem ser revistas, mas 
também o papel de cada membro da comunidade escolar 
desenvolve nesse âmbito. Para Kenski (2003, p. 74) 

 

As características dessas novas formas de 
ensinar baseiam-se na consciência sobre as 
alterações nos papéis dos professores e das 
escolas no oferecimento de oportunidades de 
ensino; na ampliação das possibilidades de 
aprendizagem em outros espaços, não-
escolares; na possibilidade de oferecimento 
de ensino de qualidade em espaços, tempos 
e lugares diferenciados [...]. 

 

Dentre elas há a ideia que elas aguçam o interesse e a 
criatividade dos alunos, levando a crer que aliadas a propostas 
metodológicas que valorizem o saber trazido pelos alunos e os 
desafiem a saber mais, sejam uma saída possível para as 
demandas educacionais da sociedade vigente. Por isso, 
pesquisas que investiguem as práticas docentes mediadas pelo 
uso dos laptops educacionais tornam-se importantes para o 
cenário educacional brasileiro. 

Assim, pensar em práticas de uso das tecnologias 
educacionais digitais integradas ao currículo e à rotina escolar 
podem auxiliar as mudanças educacionais que a sociedade 
brasileira reclama há muito. Entretanto, é importante ressaltar 
que as TDIC não são o paladino da educação brasileira e não 
podemos esperar que sozinhas possam resolver impasses de 
várias ordens que convergem para a área educacional em nosso 
país. 
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A respeito do uso cotidiano das TDIC na escola, Valente 
(1999, p.83), enfatiza que há de se tomar o cuidado para que o 
aluno compreenda as tarefas realizadas com o auxílio do 
computador, evitando assim uma mera informatização do atual 
modelo pedagógico. Ou seja, as práticas docentes devem ser 
cuidadosamente pensadas a partir de teorias educacionais e não 
apenas a partir da transposição de técnicas constituídas a partir 
de outras tecnologias, como o livro didático ou o quadro negro. 

Almeida (2005, p. 72) corrobora com essa possibilidade 
“reformuladora” trazida pelas tecnologias educacionais 

 

O professor que associa a TIC aos métodos 
ativos de aprendizagem desenvolve a 
habilidade técnica relacionada ao domínio da 
tecnologia e, sobretudo, articula esse 
domínio com a prática pedagógica e com as 
teorias educacionais que o auxiliem a refletir 
sobre a própria prática e a transformá-la, 
visando explorar as potencialidades 
pedagógicas das TIC em relação à 
aprendizagem e à consequente constituição 
de redes de conhecimentos. 

 

Prado (2005, p. 44) evidencia a importância da formação 
continuada como forma de propiciar ao professor momentos de 
vivência com as TDIC para que este possa oferecer aos seus 
alunos experiências significativas e integradoras de uso dessas 
tecnologias como dispositivos de auxílio da construção do 
conhecimento.  

Essas práticas podem gerar mudanças no quadro 
educacional atual, a partir da integração dos saberes 
pedagógicos e experienciais, Tardif (2011), ou saberes da 
docência, Pimenta (2002), atualizados e condizentes com os 
paradigmas impostos pela sociedade informacional e com os 
saberes necessários a ela. 
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Assim, a partir da inserção das TDIC no cotidiano dos 
sujeitos da sociedade contemporânea, políticas públicas de 
inclusão digital, a exemplo o Programa Um Computador por 
Aluno, são iniciativas que procuram integrar as TDIC aos 
processos de ensino e aprendizagem de crianças das Séries 
Iniciais aos jovens do Ensino Médio. Desta forma, promover o 
desenvolvimento de ambientes comunicacionais que viabilizem a 
construção do senso crítico para o consumo de informação para 
o uso das tecnologias digitais e principalmente para a produção 
de conteúdos que representem a si e à comunidade escolar, 
torna-se importante para promover mudanças nas práticas 
educacionais vigentes. 

Segundo Almeida (2007, p.1), “a utilização de tecnologias 
digitais portáteis na mediação dos processos educativos 
evidencia novos espaços de ensinar e aprender diferentes dos 
espaços convencionais.” Isto implica pensar maneiras 
diferenciadas de se trabalhar os conteúdos escolares de modo a 
integrar as áreas do conhecimento sem deixar que ocorra uma 
compartimentalização de conteúdos divididos em espaços de 
tempo determinados.  

De acordo com o contexto atual, e com a discussão que 
buscamos propor neste estudo, a presente pesquisa pretende 
responder à seguinte questão 

 Que práticas docentes emergem a partir da inserção 
de computadores móveis, no quadro do Projeto UCA, 
em três escolas da grande Florianópolis?  

 
 
 
1.1  OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Analisar as práticas docentes que ocorrem a partir da 
inserção de computadores móveis em três escolas da 
Grande Florianópolis, contempladas pelo Projeto UCA, 
a fim de contribuir com os estudos sobre o uso das 
tecnologias digitais na educação. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 Delimitar os conceitos de ‘docência’ e de ‘prática 
docente’, relacionando-os com o uso das TDIC. 

 Descrever o processo de implantação do Projeto UCA 
em Santa Catarina e na Grande Florianópolis. 

 Descrever as práticas docentes realizadas por 
professores com o uso dos computadores portáteis do 
Projeto UCA. 

 Identificar as possíveis mudanças nas práticas 
docentes a partir da inserção dos computadores 
móveis do Projeto UCA. 
 

Em relação à metodologia, este estudo insere-se no 
campo dos estudos empíricos, desse modo optamos pela 
pesquisa não-participativa. A recolha dos dados será feita a partir 
de instrumentos por nós desenvolvidos a fim de captar 
informações a partir de observações e entrevistas com roteiros 
pré-definidos.  

Para a análise dos dados, optamos pela Análise de 
Conteúdo proposta por Lawrence Bardin. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Desta forma, anunciamos que este trabalho encontra-se 
desenvolvido em cinco capítulos. No primeiro, procuramos fazer 
um estudo dos termos relacionados à profissão docente, bem 
como dos caminhos pelos quais a profissão se configurou no que 
hoje conhecemos. A partir disso, tratamos das práticas docentes 
auxiliadas pelas TDIC e a necessidade do fortalecimento de 
currículos integradores das especificidades das tecnologias aos 
conhecimentos a serem trabalhados na escola. 

No segundo capítulo, procuramos fazer uma retomada do 
processo de criação, desenvolvimento e aproximação da 
tecnologia computacional com a educação, iniciando pelas 
criações de Alan Kay e Seymour Papert até o conceito de laptops 
educacionais desenvolvido por Nicholas Negroponte, que 
culminou no Projeto UCA. Sendo assim, trouxemos para este 
estudo um histórico da implantação do Projeto UCA em Santa 
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Catarina e, de modo mais específico, na região da Grande 
Florianópolis, nas três escolas participantes deste estudo. 

No terceiro capítulo, desenvolvemos o percurso 
metodológico que norteou este estudo. O campo, os sujeitos, a 
recolha e a análise dos dados obtidos durante a pesquisa de 
campo foram detalhadamente descritos nesse capítulo. 

O quarto capítulo, traz as análises da totalidade dos 
dados recolhidos. Em primeiro momento, relatamos de modo 
resumido as observações das cinquenta aulas assistidas, que 
foram separadas a fim de compormos um quadro-resumo para 
cada docente participante. Feito isso, passamos à análise das 
entrevistas de acordo com categorias elencadas à posteriori. 

No quinto, e último capítulo, trazemos as conclusões 
oriundas das análises e do percurso desta pesquisa. 

Dessa forma, convidamos aos Senhores para a partir da 
próxima página, entrar conosco numa aventura pelos caminhos e 
descaminhos das práticas docentes desenvolvidas em ambientes 
permeados pelos computadores móveis do Projeto UCA na 
Região de Florianópolis, onde pudemos encontrar três histórias 
que se cruzam em um estudo. 
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2 INSTABILIDADES, INCONSTÂNCIAS E IMPERMANÊNCIAS: 
OS CAMINHOS DA DOCÊNCIA NUMA SOCIEDADE 
PERMEADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Neste capítulo, trataremos das relações que se 
configuram entre a sociedade da informação, as tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC) e as práticas 
docentes, a partir das mudanças que vimos acompanhando nas 
últimas décadas. Na primeira parte, propomos o estudo 
etimológico dos termos ‘docência/docente’ e ‘professor’ a fim de 
que possamos encontrar subsídios para entender o a profissão 
docente que conhecemos hoje. Na segunda, trataremos dos 
saberes e das práticas docentes e da relação destes saberes e 
práticas com as tecnologias digitais. Nosso objetivo é estabelecer 
um conceito de prática docente a partir do aporte teórico 
escolhido para este estudo. Na terceira parte, procuraremos 
delinear as relações existentes entre a educação formal e as 
tecnologias digitais de informação e comunicação, concretizadas 
no currículo, especialmente por meio do conceito de ‘Web 
Currículo’. 

 
 
2.1 SOCIEDADE, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS 
 

O momento que se vive é de especial singularidade. Todos 
temos acompanhado a velocidade de produção e de consumo 
das tecnologias na sociedade contemporânea. Diariamente, 
somos surpreendidos com novas descobertas científicas e 
tecnológicas que prometem resolver problemas e facilitar nossas 
vidas. Essa premente necessidade de mudança que se enraíza 
dia a dia em nossas vidas já é visto como um fenômeno social 
(LIMA, 2006, p. 32). 

Diante desse quadro, há quem atribua às tecnologias, em 
especial às digitais, um caráter modificador responsável pelas 
transformações que temos vivido em todos os setores. Do 
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mesmo modo, há quem as associe a vários outros fatores que 
não somente às tecnologias.  

 Autores como Castells (1999, p. 43) e Morin (1996, p. 59) 
afirmam que existe uma relação de interdependência, de 
ciclicidade e retroação entre a sociedade que constrói 
tecnologias para resolver as demandas que cada momento 
histórico lhe impõe e a tecnologia que influencia nas relações 
entre o homem e o meio em que vive.  

 

É claro que a tecnologia não determina a 
sociedade. Nem a sociedade escreve o curso 
da transformação tecnológica, uma vez que 
muitos fatores, inclusive criatividade e 
iniciativa empreendedora, intervêm no 
processo de descoberta científica, inovação 
tecnológica e aplicações sociais, de forma 
que o resultado final depende de um 
complexo padrão interativo. Na verdade, o 
dilema do determinismo tecnológico é, 
provavelmente, um problema infundado, 
dado que a tecnologia é a sociedade, e a 
sociedade não pode ser entendida ou 
representada sem suas ferramentas 
tecnológicas (CASTELLS,1999, p. 43). 

 

Em meio a essa velocidade de criação e recriação de 
meios digitais, e do que podemos ter acesso a partir das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 
percebemos que as facilidades proporcionadas por tais 
tecnologias nos tornam, de certo modo, dependentes da 
enxurrada informacional veiculada pelas mídias. Temos a 
impressão de que o acesso, por alguns de modo frenético e 
contínuo, traz algumas garantias ou algum conforto frente às 
impermanências da contemporaneidade. 

Para Candau (2001), a condição de sociedade atual aliada 
ao avanço das tecnologias digitais faz do conhecimento um 
importante constructo de nossa época. Assim, muitos têm a 
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impressão de que o valor quantitativo de informações gera um 
volume maior de conhecimento e alguma garantia — ou 
conforto? — de pertencimento à sociedade informacional

5
, ou 

seja, ao acessar grandes volumes de informações, mesmo que 
fragmentadas, em qualquer lugar e a qualquer tempo, parece 
significar a inserção, o pertencimento à sociedade da informação. 

Entretanto, a menos que tenhamos subsídios para 
apreender essas informações, filtrá-las, compará-las, distingui-las 
e selecionar as que podem contribuir com nossas demandas em 
relação à vida em sociedade, parece-nos não haver garantia de 
que o acesso ilimitado a esses fragmentos informacionais gere 
conhecimento. 

Em se tratando de conhecimentos socialmente 
acumulados, tendo sido legitimada desde muito pela sociedade 
como local e instituição dotada de meios para tal, a escola 
parece incorporar e adotar para si a função não apenas de 
formar os cidadãos, como também de dotá-los de subsídios para 
que juntem peças informacionais e delas depreendam os 
sentidos que circulam na sociedade atual. Candau (2001, p. 156) 
afirma que, atualmente, apesar de a escola ser “marcada por 
condições pós-modernas”, de haver forte “valorização do 
conhecimento” e diversas formas de acessá-lo, a escola não 
pode ser exclusivamente encarregada de atender a essas 
demandas.  

 Do mesmo modo, devemos levar em consideração que 
mudanças nos sistemas educacionais de países continentais 
como o Brasil, com enormes diferenças econômicas, culturais e 
climáticas entre suas regiões, não acontecem na mesma 
proporção das mudanças tecnológicas e sociais que assistimos.  

Fatores internos e externos ao sistema educacional 
influem em seu ritmo de mudança. Formação docente, políticas 
públicas em diversos setores, gestão das secretarias de 

                                                             
5
 Para Castells (1999), a sociedade que fazemos hoje é pautada por uma 

economia baseada na produção, no armazenamento e na distribuição desse 

enorme fluxo de informações. Devido a essa importante característica da 
sociedade que vivemos, denominada pelo autor como “informacional”, termo 

que adotaremos para este estudo.  
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educação estaduais e municipais, influência dessas gestões na 
gestão das escolas, dos recursos materiais, culturais podem ser 
alguns desses fatores. 

Dentre tantos fatores, algumas peculiaridades dos 
sujeitos nascidos na sociedade informacional podem se tornar 
importante contributo para refletirmos sobre os rumos da 
educação básica. Ao pensarmos nos sujeitos que hoje chegam 
às escolas, se faz fundamental ter em mente que habilidades e 
que necessidades possuem para, a partir disso, pensarmos o 
que será relevante para uma formação atual e crítica para a 
sociedade contemporânea e que práticas pedagógicas 
precisaremos desenvolver. 

Setton (2010, p. 25) chama a atenção para esse papel 
que a escola precisa desempenhar na contemporaneidade 
afirmando que estas “instituições socializadoras [...] influenciam 
na constituição de um novo homem”, influenciando também sua 
forma de se ver, ver o mundo, o próximo e o modo como se 
relaciona consigo e com o que o cerca. Ou seja, que sirvam não 
apenas para socializa-lo, mas principalmente para construir em 
conjunto com esse novo homem seu conhecimento, sua 
sociedade, seu futuro. 

Nesse sentido, há estudos que corroboram com a ideia 
expressa por Setton (2010) em relação às transformações 
proporcionadas pelas redes

6
 como determinantes de diferentes 

maneiras de pensar, se relacionar e interagir com o mundo que 
nos cerca, dando especial ênfase para a área profissional. 

Dessa forma, urge que as “instituições socializadoras” 
estejam adequadas às necessidades das novas gerações que já 
fazem parte do sistema educacional e das que ainda estão por 
vir, a fim de que aprendam a lidar com o “universo oceânico de 
informações” proporcionado pelas tecnologias digitais (SETTON, 
2010). 

                                                             
6
 Referimo-nos ao conceito de ‘redes’ encontrado em Castells (1999). 
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Diante dessa emergência, não há como aguardarmos 
que, dentro de antigos modelos, essas novas gerações sejam 
formadas e se tornem formadores para que promovam as 
significativas mudanças que esperamos para a educação. Para 
Almeida, encontramo-nos num momento crucial para 

 

[...] criar condições para que educandos e 
educadores possam dominar operações e 
funcionalidades das tecnologias, 
compreendam as propriedades e 
potencialidades desses instrumentos de 
comunicação multidirecional, produção 
descentralizada, registro, recuperação, 
atualização e socialização de informações 
para utilizá-las em processos dialógicos de 
ensinar, aprender e construir conhecimento 
para enfrentar os problemas da vida e do 
trabalho (ALMEIDA, 2007, p. 2). 

 

Desta maneira, torna-se importante para as 
transformações necessárias à educação contemporânea, que 
promovamos práticas docentes que ajudem o aluno a encontrar 
respostas às suas demandas em meio a esse oceano diário de 
informações. Nesse sentido, Libâneo (2007, p. 27) sugere que a 
escola articule “sua capacidade de receber e interpretar 
informação com a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do 
seu próprio conhecimento”. Para isso, a escola precisa ser 
repensada como um 

 

[...] espaço de formação e informação, em 
que a aprendizagem de conteúdos deve 
necessariamente favorecer a inserção do 
aluno no dia-a-dia das questões sociais 
marcantes e em um universo cultural maior. 
A formação escolar deve propiciar o 
desenvolvimento de capacidades, de modo a 
favorecer a compreensão e a intervenção 
nos fenômenos sociais e culturais, assim 
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como possibilitar aos alunos usufruir das 
manifestações culturais nacionais e 
universais (PCN, 2005, p. 33). 

 

Do mesmo modo que a sociedade e as demais instituições 
nela incorporadas, a escola se encontra num momento de 
reconfiguração de suas funções precípuas. Como forma de 
promover a garantia de determinados direitos, o resgate de 
muitas necessidades e a manutenção de outras tantas 
demandas sociais, diariamente convergem para a escola um 
sem-número de políticas públicas – saúde, inclusão tecnológica e 
digital, preservação do meio ambiente, educação para o trânsito, 
para a política etc.  

Esse fenômeno que preenche os ambientes escolares 
contemporâneos pode nos trazer a falsa impressão de que o 
docente encontra-se preparado para atuar nessas novas 
dimensões ‘socioescolares’. Mas efetivamente: estarão 
preparados para essas novas funções?  

Desta forma, na seção a seguir, procuraremos resgatar 
brevemente os caminhos percorridos pela profissão docente no 
Brasil, as características desses profissionais na 
contemporaneidade e, por fim, procuraremos entender como se 
formam os saberes e as competências que embasam as práticas 
diárias desses profissionais numa sociedade permeada pelas 
TDIC e encharcada por um oceano informacional diário. 
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2.2 A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO: CONCEITUANDO A 
PRÁTICA, PRATICANDO CONCEITOS 

 

“[..] ensinar é trabalhar com seres humanos,  
sobre seres humanos, para seres humanos.” 

(TARDIF; LESSARD, 2009) 

 

Como percebemos, diariamente, em todos os setores são 
exigidos novos saberes e competências para a resolução dos 
desafios impostos pela sociedade contemporânea. A fim de se 
adaptarem às constantes impermanências, as profissões, os 
profissionais e os cursos de formação procuram acompanhar 
esse ritmo.  

Nessa corrida pela adequação, transformação ou 
reconfiguração de padrões, funções e papéis sociais, bem como 
de seus profissionais, há profissões que emergem e outras que 
se extinguem. Podemos perceber facilmente que algumas das 
profissões emergentes encontram-se ligadas à área tecnológica, 
como as profissões de analista de sistemas e de web designer, 
por exemplo. Dentre as que se encontram em extinção podemos 
citar as de datilógrafo(a) e ascensorista etc., nestas os aparatos 
tecnológicos extinguiram ou adaptaram funções antes delegadas 
aos sujeitos.  

Dessa forma, percebemos que o desenvolvimento 
tecnológico que se constitui em um dos fatores das mudanças da 
sociedade também reconfigura, rearranja e dá origem a novos 
saberes e competências profissionais em todos os campos, 
exigindo novos profissionais mais e melhor qualificados e em 
consonância com as demandas atuais. 

A partir da intensificação dessa necessidade de mudança e 
adaptação das profissões ao mercado e dos profissionais às 
profissões, a formação profissional ganha destaque. Grande 
parte da formação dos profissionais de todas as áreas passa 
pelas mãos de docentes e a destes, pelas mãos de seus colegas 
de profissão. Assim, a educação, num âmbito geral, também 
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necessita de reformulações. A esse respeito, Libâneo (2007, p. 
18) afirma que  

 

O quadro de transformações sociais [...] 
sugere o desenho de um circuito integrado 
envolvendo os avanços tecnológicos, o novo 
modelo de produção e desenvolvimento, a 
qualificação profissional e a educação. O 
novo paradigma produtivo que acompanha o 
processo de internacionalização da 
economia provoca modificações no processo 
de produção, no perfil dos trabalhadores, nas 
relações de trabalho, nos hábitos de 
consumo. 

 

Desse modo, fica claro que a profissão docente também é 
impulsionada a reconfigurar-se para atender não apenas às 
novas demandas sociais, mas também às exigências das novas 
gerações.  

Para o autor “o impacto das atuais transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais na educação e no 
ensino, leva

7
 a uma reavaliação do papel da escola e dos 

professores” (LIBÂNEO, 2007, p. 7). Assim, à medida que a 
sociedade muda, mudam os sujeitos que mudam a si e também 
à sociedade; as tecnologias influenciam e são influenciadas por 
essas mudanças, o que se constitui em um fluxo contínuo e 
complexo de dependência e interdependência entre os 
elementos constituintes desse conjunto. 

O ensino básico e a profissão docente, traduzidos nas 
práticas diárias nas escolas, também tendem a modificar-se; 
entretanto não na mesma velocidade. 

A fim de que possamos entender as transformações pelas 
quais passou e ainda passa a profissão docente, bem como as 

                                                             
7
 A fim de mantermos a coerência verbal do texto, modificamos a forma verbal 

utilizada pelo autor de gerúndio para presente do indicativo. 
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práticas que a caracterizam, procuraremos aprofundar o 
conhecimento sobre alguns conceitos que configuram a profissão 
docente. Para isso, propomos iniciar nossa discussão a partir do 
estudo dos termos ‘docência’ e ‘docente’ a fim de que possamos 
conceituar ‘profissão docente’ de modo mais claro. 

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(2009, p. 704), o termo ‘docência’ [do latim docens, -entis] 
significa “ato de ensinar, quando empregado com valor de 
substantivo” e “qualidade de docente”, quando assume valor 
qualitativo.  

Para o termo ‘docente’ encontramos uma possibilidade de 
este termo também ser empregado igualmente com ambos os 
valores (de substantivo ou de adjetivo), dependendo sempre da 
acepção que se quer empregar. Assim, temos que ‘docente’ 
refere-se “ao ensino ou àquele que ensina”; “à categoria que 
compreende todos os envolvidos no governo da Igreja ou no 
ensino da doutrina cristã” e “a professor”

8
. 

A partir das acepções encontradas, sentimos a 
necessidade de ampliar este estudo etimológico e pesquisar o 
termo ‘professor’, por acharmos profícuo à discussão que 
queremos promover a seguir por ser este um dos sinônimos 
pelos quais a profissão docente é amplamente reconhecida em 
nossa sociedade. 

Assim, para o termo ‘professor’ encontramos “aquele que 
professa uma crença, uma religião”; “aquele que ensina, ministra 
aulas”; “mestre”; “indivíduo muito versado ou perito” e “que 
professa; profitente” (HOUAISS, 2009, p. 1556,1557). Notemos 
que ‘professor’ pode ser utilizado para designar tanto uma 
profissão: docência; quanto uma vocação: professar. 

  

                                                             
8
 As acepções 1 e 3 referem-se ao valor nominal do termo, de modo que a 

acepção 2 refere-se ao valor qualitativo deste. 
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Para Rios, 

 

[...] ‘docente’ é professor em exercício, isto é, 
que efetivamente desenvolve uma atividade. 
Ser professor é uma profissão. Mas é no 
efetivo exercício de sua profissão que o 
professor recebe a denominação de docente, 
particípio presente – aquele que está 
desenvolvendo um processo de ensinar 
(2003, p. 51). 

 

Como vimos, as definições dos termos ao mesmo tempo 
misturam-se e se completam. A partir desse estudo, podemos 
entender que docente é aquele que ensina e professor aquele 
que professa. E, diante disso, podemos perceber que esses 
termos guardam em seu bojo uma tradição ligada à religião, que 
apesar de não totalmente expressa, regula as funções e a 
conduta docentes de suas origens até os dias atuais. Isso nos 
permite entender um pouco melhor o ideário popular sobre as 
responsabilidades atribuídas a esses profissionais. 

Apesar do desenvolvimento da Pedagogia como campo de 
estudos e como profissão, o papel da docência em alguns 
aspectos ainda lembra o dos missionários jesuítas, a começar 
pelos conceitos que circundam a profissão. Muito do que 
presenciamos atualmente nos ambientes formais de educação 
segue alguns modelos das escolas do início da educação no 
Brasil: noções de hierarquia, um professor para muitos ouvintes; 
atenção centrada em quem “detém” a informação; a disposição 
dos ouvintes nos espaços de estudos; a sistematização do 
conteúdo para “melhor assimilação”; valorização de atitudes e 
valores; o respeito às tradições etc. 

Dito isso, entendemos ser importante conhecermos alguns 
aspectos da construção desse ideário que permeia a profissão 
docente desde o seu surgimento. Assim, daremos continuidade a 
este estudo a partir de um breve retrospecto do desenvolvimento 
da profissão docente no item seguinte. 
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Da missão à profissão: de Professor
9
 a Docente 

 

Historicamente, segundo Gadotti (1993, p. 21-22), “a 
prática da educação é muito anterior ao pensamento 
pedagógico”. O papel de garantir o acesso aos saberes 
acumulados pela humanidade foi inicialmente relegado aos pais, 
que em tempos primitivos transmitiam os saberes de seu povo 
“essencialmente pela prática, marcada pelos rituais de iniciação”.  

Segundo o autor, a preocupação com o ensino tem seu 
início com o taoísmo (tao = razão universal), que se torna “a mais 
antiga doutrina pedagógica” (GADOTTI, 1993, p. 23). As 
civilizações antigas

10
 nos legaram diversos conhecimentos e 

conceitos ainda utilizados hoje como os de biblioteca, academia 
(do grego Jardim Academus) e retórica dentre outras importantes 
contribuições. 

Desde então, muitas doutrinas, técnicas e métodos têm 
surgido com o propósito de que vocação de ensinar fosse 
cumprida. A fim de que façamos um recorte na longa história da 
pedagogia e da profissão docente, voltaremos nossa atenção 
para o início da profissão docente no Brasil, a partir da chegada 
dos missionários jesuítas e seus métodos de ensino. 
 Com a descoberta das novas terras, diferentes 
congregações vieram a se instalar em várias regiões da Colônia. 
Devido a variados fatores essas congregações “operaram de 
forma dispersa e intermitente, sem apoio ou proteção oficial, 
dispondo de parcos recursos humanos e materiais” (SAVIANI, 
2010, p. 41). Apenas uma, em especial, contava com a proteção 
e o auxílio das autoridades locais o que lhe garantiu durante 
longo tempo o monopólio da educação no Brasil: a Companhia 
de Jesus. 

Conhecido exemplo de organização e hierarquia, no 
decorrer dos séculos XVII e XVIII, os religiosos, sobretudo os 
jesuítas, “foram progressivamente configurando um corpo de 
saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores 

                                                             
9
 Aquele que professa uma crença. 

10
 Segundo o autor os egípcios, gregos e romanos, assim como as sociedades 

mais recentes. 
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específicos da profissão docente” (NÓVOA, 2002, p. 15, grifo do 
autor).  

Para Saviani (2010, p. 52), o germe da organização 
educacional que hoje conhecemos tem suas origens no modus 
parisiensis “que supunha edifícios específicos, classes 
homogêneas, a progressão dos níveis de escolarização 
constituindo as séries e os programas sequenciais ordenando 
conhecimentos ministrados por determinados professores”. 

O autor nos revela que, ao longo de seu trabalho nas 
colônias portuguesas, os jesuítas elaboraram documentos 
norteadores de práticas e condutas docentes embasados nos 
preceitos religiosos de sua ordem e no modelo aprendido na 
Universidade de Paris, o chamado modus parisiensis. Esses 
documentos serviram de base para um documento final, o Ratio 
Studiorium

11
, talhado de modo a unificar e reger os saberes e as 

ações destinadas ao ensino nas escolas jesuítas, apesar das 
diferenças culturais e regionais encontradas (SAVIANI, 2010, p. 
52). 

Segundo Bortoloti (2003, p. 3), esse documento 
descrevia as regras de “bom funcionamento do estabelecimento 
e resultados positivos da educação”, os assuntos que deveriam 
ser ensinados, além de reger a conduta dos padres atuantes nas 
escolas, desde o mais alto cargo até o mais simples deles. O 
Ratio foi considerado “não apenas um programa, mas um 
rigoroso método de ensino”. Diante disso, podemos entender que 
o Ratio Studiorium tenha se configurado como o primeiro registro 
oficial de orientação dos saberes e práticas docentes e dos 
métodos de ensino do território brasileiro.  

De acordo com Nóvoa (1999, p. 16), “a elaboração de um 
conjunto de normas e de valores é largamente influenciada por 
crenças e atitudes morais e religiosas”; assim, nos parece 
possível que o savoir-faire da profissão docente que conhecemos 
hoje tenha suas origens nas orientações jesuíticas para o ensino 
dos conteúdos, valores, condutas docente e discente, bem como 
nas orientações de gestão e administração jesuíticas. 

                                                             
11

 Verbete Ratio Studiorium. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studior

ium.htm>. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studiorium.htm
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studiorium.htm
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Apesar de o ensino ter se configurado sob a égide dos 
jesuítas com anuência oficial de Dom João III, segundo Saviani 
(2010, p.82), por meio do Alvará de 28 de junho de 1759, o 
Marquês de Pombal determinou a expulsão dos jesuítas e o 
fechamento de seus colégios. O autor refere que o Marquês 
propôs uma reforma nos “‘estudos menores’ que correspondem 
ao nosso primário e secundário” (2010, p. 82) a fim de dar maior 
ênfase ao estudo das “humanidades”. O Marquês acusava os 
jesuítas de manterem seus vassalos submetidos a um método 
enfadonho. Assim, a partir de 1759, com a expulsão dos jesuítas 
e o fechamento de suas escolas, houve uma desestruturação do 
sistema educacional brasileiro, considerada por Fernando de 
Azevedo como “a primeira grande e desastrosa reforma de 
ensino no Brasil” (SAVIANI, 2010, p. 31).  

A partir desse fato, a estrutura e a organização escolares 
regidas pela experiência trazida pelo modus parisienses e 
ancoradas nos preceitos do Ratio Studiorium foram substituídas 
pelas aulas régias, ministradas por “capelães de engenho, 
padres-mestres e professores leigos” (LIMA, 2006, p. 88). O que, 
segundo o autor, foi considerada como a primeira forma de 
“ensino público brasileiro”, que contava com “professores 
improvisados” seguiam os modelos aprendidos com os jesuítas

12
, 

afinal à época não havia cursos de formação de profissionais 
para o ensino. 

Nóvoa (1999) dá ênfase ao nosso entendimento de que 
os “novos” mestres assumiram em grande parte os princípios 
norteadores das aulas régias, que advinham dos ideais 
missionários jesuíticos, como nos revela o excerto abaixo: 
 

A princípio, os professores aderem a uma 
ética e a um sistema normativo 
essencialmente religiosos; mas, mesmo 
quando a missão de educar é substituída 

                                                             
12

 Segundo Lima (2006, p. 104), a preocupação com a formação de professores 
começa a ganhar destaque a partir do Império, “no sentido de minimizar as 

realidades das escolas primárias, formadas por professores leigos e 
improvisados.” A formação para os professores do ensino secundário no país, só 

tomou forma a partir do final da 1ª República, “com o surgimento das 
faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, é que surgem cursos com a finalidade 

de graduar e licenciar professores” (LIMA, p. 104,105). 
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pela prática de um ofício e a vocação cede 
lugar à profissão, as motivações originais 
não desaparecem (NÓVOA,1999, p. 16). 

 

Podemos entender esse fenômeno nas palavras de 
Nóvoa (1999) que, explicita o caráter religioso da 
profissionalização da docência, quando afirma que apesar de a 
missão ter sido substituída pela prática e a vocação dado lugar à 
profissão, “as motivações originais não desaparecem”. Visto que 
as motivações dos mestres jesuítas sempre giravam em torno da 
transmissão da fé cristã a partir do ensino de hábitos e valores 
segundo pressupostos e práticas de sua ordem. Desse modo, é 
possível perceber as relações que se formaram entre a missão e 
a vocação dos religiosos em “doutrinar e ensinar” os alunos na 
santa fé católica e a prática de um ofício que começava a se 
configurar. 

Assim, apesar da abrupta profissionalização do ofício, 
que passa a ser de “responsabilidade” do Estado, o trabalho 
docente ainda guarda “o ideário colectivo onde continuam 
presentes as origens religiosas da profissão docente” (NÓVOA, 
2002, p. 16). E apesar de a profissão docente se desenvolver por 
meio da implantação de escolas formadoras, a partir de variados 
estudos e postulados pedagógicos e do desenvolvimento da 
pedagogia em uma área de estudos, algumas das concepções 
apregoadas no Ratio ainda servem, de forma indireta ou 
inconsciente, de subsídios para muitas decisões docentes na 
atualidade. 
 Diante disso, parece mais fácil entendermos as razões 
pelas quais muitos dos hábitos, da conduta e das ações, que 
caracterizam a prática docente como profissão, foram forjados a 
partir de conceitos e preceitos que perpassam a noção de 
missão, de dom. Muitas das competências exigidas pela 
sociedade contemporânea ainda guardam esse ‘sabor” místico-
mítico do docente que segue uma crença: a educação; e devota-
se a um objetivo supremo: o ensino. 

Somado a esse “sabor”, há para a profissão docente 
muitos outros atributos e desafios que se apresentam desde a 
sua origem. Nesse sentido, para a teórica Marin (2005), a 
profissão docente se apresenta como  
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[...] aquela atividade complexa exercida pelo 
professor, abarcando muitas ações do 
processo de ensino, este orientado pela 
finalidade precípua da organização e 
proposição de condições para que alunos se 
apropriem do conjunto de elementos culturais 
valorizados. [...] é, portanto, concebida como 
uma atividade social desde sua origem, 
historicamente situada, em geral nas escolas 
[...]

13
 (MARIN, 2005, p. 160). 

 

A autora amplia nosso entendimento em relação às 
funções da profissão docente quando explica que “o trabalho do 
professor é colocar o conhecimento acumulado ao nível de 
apropriação dos alunos; uma tarefa, portanto, de conversão de 
um saber acadêmico em saber didaticamente assimilável” 
(MARIN, 2005, p. 161), o que poderíamos chamar de 
transposição didática, segundo ideias de Chevallard (1985)

14
. Os 

conceitos que a autora propõe nos levam à necessidade de 
discutir o conjunto de elementos que compõem as práticas 
exercidas pelo profissional docente, conjunto este que distingue 
e caracteriza a profissão. 
 Portanto, a identidade docente vai sendo construída por 
cada sujeito ao longo de sua carreira, a partir de suas vivências, 
escolhas, formação e, principalmente, pelo papel que ocupa 
dentro de determinados contextos sociais. A identidade 

                                                             
13

 No texto original, a autora trata do conceito de “trabalho docente”. De modo 
que pudéssemos guardar a coerência nominal com o conceito por nós escolhido 

para este estudo, adequamos o gênero dos adjetivos ao substantivo feminino. Da 
mesma forma, salientamos que compreendemos a noção de “trabalho”, expressa 

pela autora, como sinônimo para a noção de profissão expressa neste estudo. 
14

 Ives Chevallard, em seu livro La Trasnposition Didatique (1985), retoma e 

amplia as ideias de Michel Verret (1975) sobre a transposição didática. Esta 
consiste no “trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto 

de saber produzido por um ‘sábio’ ser objeto do saber escolar”. Segundo Maura 
Dallan (Fundação Victor Civita), traduz-se no processo de “analisar, selecionar 

e inter-relacionar o conhecimento científico dando a ele uma relevância e um 
julgamento de valor, adequando-o às reais possibilidades cognitivas dos 

estudantes”. Disponível em: 
<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=23>. Acesso em: 18 

nov. 2012. 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=23
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profissional ganha, assim, um caráter móvel, instável, que 
acompanha ou deveria acompanhar as mudanças emergentes 
em cada sociedade, em cada contexto que ocupa. 

Nesse sentido, Pimenta (2000) sugere uma 
ressignificação do docente a partir das significações sociais da 
profissão. 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, 
a partir da significação social da profissão; da 
revisão constante dos significados sociais da 
profissão, da revisão das tradições. Mas 
também da reafirmação de práticas 
consagradas culturalmente e que 
permanecem significativas. [...] Constrói-se, 
também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade 
docente do seu cotidiano a partir de seus 
valores, de seu modo de situar-se no mundo, 
de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas 
angústias e anseios, do sentido que tem em 
sua vida o ser professor (PIMENTA, 2000, p. 
19). 

 

Apesar de o profissional docente ser considerado por 
Nóvoa (2002, p. 21) como “pedra-chave da nova sociedade do 
conhecimento”, devido à “crença de que a docência é uma 
atividade simples e natural” (NÓVOA, 1992, p. 14, 23) seus 
saberes têm sido considerados obsoletos e desvalorizados 
socialmente, o que leva a um descontentamento generalizado e 
crescente na profissão e a uma desvalorização dos cursos de 
formação docente.  

Somado a isso, o ambiente no qual o docente desenvolve 
suas atividades é permanentemente permeado por relações 
humanas perpassadas por brios, saberes, culturas, sentimentos, 
inferências e vivências diferentes. Como se não bastasse esse 
caldeirão de sentimentos, essas relações encontram-se também 
em constantes mudanças, avanços e retrocessos o que gera um 
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constante sentimento de inadequação e do que podemos chamar 
de solidão pedagógica. 

Nessa linha de raciocínio, Nóvoa (2002) explica que a 
docência é uma atividade profissional “de grande complexidade 
do ponto de vista emocional”, visto que “os espaços são 
carregados de afetos, sentimentos e conflitos”, para os quais não 
há formação. A essa configuração do ambiente profissional 
juntam-se outros dois fatores de complexificação da atividade 
docente: 

 Um fator considerado como interno à atividade 
docente é a exigência do cumprimento de 
“objetivos contraditórios: desenvolver a pessoa e 
o trabalhador, assegurar igualdade de 
oportunidades e a seleção social, promover a 
mobilidade profissional e a coesão social”. 
(NÓVOA, 2002, p. 23).  

 Um fator considerado como externo, remete a 
um dos elementos mais importantes envolvidos 
nos processos de ensino e aprendizagem: a 
“colaboração” do aluno, pois, para Nóvoa, (2002, 
p. 24) “ninguém ensina quem não quer aprender” 
e “manter todos esses clientes (alunos, famílias e 
sociedade) satisfeitos não é tarefa fácil”. 

Isto nos ajuda a entender que o docente é, sobretudo, um 
profissional das “interações humanas” que desenvolve um 
“trabalho interativo”. Isso caracteriza a docência como uma 
atividade complexa, necessária às mudanças sociais e que tem 
como foco, como “objeto de trabalho”, o ser humano (TARDIF; 
LESSARD, 2009, p. 19, 31). Diante dessa pequena, porém 
complexa amostra, podemos perceber mais claramente que os 
saberes docentes estão muito além dos aprendidos nos cursos 
de formação. 

Em meio a essa densa configuração profissional e dentre 
outros tantos elementos dos quais não trataremos aqui, a cada 
dia, em cada aula, o docente é levado a tomar micro e 
macrodecisões que influem diretamente nas ações de que 
necessita para desenvolver sua atividade profissional. A cada 
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decisão o docente aciona diferentes saberes teóricos e práticos a 
fim de resolver os conflitos e dar sentido à enunciação que 
precisa realizar.  

Desse modo, e considerando a discussão feita até o 
momento, torna-se necessário conhecer e refletir sobre as 
implicações trazidas pelas TIDC para os saberes e as práticas 
docentes, elaboração que apresentamos a seguir.  
 

 

2.3 RELAÇÕES ENTRE SABERES E PRÁTICAS DOCENTES E 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

Como vimos, novos tempos trazem novos desafios. A 
noção de impermanência perpassa tudo com o que temos 
contato; as certezas não nos parecem mais “tão certas”. As 
rupturas e os avanços sofridos pela humanidade desde o início 
do século XX, com as descobertas científicas de Einsten, Planck, 
Heisenberg e Gödel

15
 (Borges, 2007, p. 63), ajudaram a dar 

início à crise do chamado paradigma tradicional
16

 de ciência e a 
desenvolver novas formas de pensar e novas tecnologias que 
trazem novos sensórios

17
 às gerações das últimas décadas.  

O contato com as tecnologias que surgem a cada dia, 
aceleram sobremaneira as mudanças pelas quais passamos. A 
cada contato com os novos artefatos tecnológicos que surgem 
em nosso dia a dia, procuramos formas de integrá-lo à nossa 
rotina e aos demais artefatos que já possuímos. Para alguns, 

                                                             
15

 Respectivamente a Teoria da Relatividade (1905), a Mecânica Quântica 

(1900), o Princípio da Incerteza (1927) e o Teorema da Incompletude (1935). 
16

 Paradigma tradicional de ciência é aquele que, segundo Borges (2007, p. 58), 

determina significativamente os conhecimentos e a ciência produzidos pela 
sociedade, gerando grande parte dos rumos que ela tomará em todos dos setores. 
17

 Trata-se, segundo Walter Benjamin, dos novos modos de perceber e sentir, de 
ouvir e ver, uma nova sensibilidade que em muitos aspectos choca e rompe com 

o sensório dos adultos. Tradução livre do original “unos nuevos modos de 
percibir y de sentir, de oír y de ver, una nueva sensibilidad que en muchos 

aspectos choca y rompe con el sensorium de  los adultos (apud Martin-Barbero, 

2000, p. 49). 
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inventamos novos usos, adaptamos antigos costumes e nos 
adaptamos a eles em semelhante escala, o que nos confere 
novas e diferentes formas de contato com o mundo. Borges 
(2007, p. 54) refere que “este processo de via dupla, de 
interdependência é denominado de gênese instrumental

18
”.  

Para a autora, 

 

[...] à medida que a maioria dos sujeitos de 
uma sociedade se apropria das tecnologias 
digitais elabora novos e inesperados usos 
destes instrumentos, os “enriquece”. Ao 
mesmo tempo em que os instrumentos 
tecnológicos passam a ser incorporados às 
práticas sociais, esses usos modificam os 
próprios sujeitos, pois os usuários das 
tecnologias digitais no seu uso, 
ressignificam, adaptam os esquemas 
mentais de uso de um instrumento a outro e 
desenvolvem novos esquemas mentais. 
(BORGES, 2007, p. 54). 

 

Assim, estas novas e diferentes formas de contato com o 
que nos cerca modificam nossos anseios, nossas 
representações, nossas formas de agir e de nos relacionarmos 
com o outro, acabam modificando, por fim, nossa identidade 
como seres humanos. 

Dessa forma, mudamos as necessidades; e as 
habilidades e competências que buscamos adquirir mudam 
nossa forma de atuar na sociedade, o que, com o tempo, ajuda a 
promover mudanças na sociedade e, por fim, nas profissões; e 
com a docência não poderia ser diferente.  

Assim como temos assistido ao surgimento de novas 
tecnologias, usos, costumes e culturas, assistimos ao 
nascimento de gerações dotadas de novas habilidades. A 

                                                             
18

 Conceito encontrado por Borges (2007) em Rabardel (1995). 
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convivência dessas gerações, mais adaptadas, com as 
tecnologias digitais que integram diferentes mídias tem resultado 
no que Petarnella (2008) chama de cabeças digitais

19
. Seres 

interativos, conectados, ainda mais “adaptados” às tecnologias e 
a seus rápidos avanços do que seus antecessores. 

Mas apesar de a ideia dessas novas gerações
20

 de 
cabeças digitais não mais causar tanto espanto na sociedade em 
que vivemos, é possível notarmos que no âmbito educacional 
essa noção parece não ser totalmente considerada. Isto pode ser 
facilmente constatado na maioria das escolas em funcionamento, 
onde o que encontramos são professores repetidores de um 
saber já estabelecido para alunos que os deveriam recebê-los e 
os internalizarem-nos. 

O fato de práticas docentes como essas, chamadas de 
tradicionais, ainda serem encontradas no ambiente escolar pode 
estar relacionado ao fato de que essas práticas encontram-se 
embasadas em um paradigma

21
 tradicional de ciência que não 

mais satisfaz às demandas da atualidade. Em Borges (2007, p. 
58) encontramos que a função do paradigma tradicional, ou 
dominante, numa sociedade e em determinado tempo  

 

                                                             
19

 “Cabeças digitais” é um conceito trabalhado por Petarnella (2008) para 

designar os sujeitos que nascem sob a égide das tecnologias digitais. Para o 
autor, “cabeças digitais” são os indivíduos psicotecnológicos, segundo o autor, 

designados por Kerckhove (1997). 
20

 Referimo-nos às gerações chamadas de Z e Alph@, consideradas por alguns 

autores como gerações de “nativos” digitais. Voltaremos a tratar desse tema na 
seção sobre práticas docentes. 
21

 O conceito de paradigma a que nos referimos está de acordo com Borges 
(2007, p. 58). Para a autora, o conceito de paradigma é amplo “são as estruturas 

de pensamento desenvolvidas pelos sujeitos de uma sociedade que definem o 
seu modo de ser, de agir, de sentir, de viver, de fazer e principalmente de pensar 

sobre os fenômenos e sobre eles mesmos, às vezes mesmo de maneira 
inconsciente. Essas estruturas de pensamento são, por sua vez, definidas pelo 

paradigma dominante, o qual delimita, filtra e formata todas as informações 

recebidas e ressignificadas pelos sujeitos”. 
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determina de maneira significativa os tipos 
de conhecimento, de ciência produzidos por 
esta sociedade, ele também determina, em 
grande parte, os rumos que esta sociedade 
irá priorizar, nas mais diversas dimensões, 
sociais, produtivas, econômicas, religiosas, 
políticas. 

 

Moraes (1996, p. 58) nos revela que o paradigma 
tradicional foi “fundamentado nas descobertas de Galileu, Bacon, 
Descartes e Newton, [...], baseava-se no conhecimento objetivo 
obtido pela experimentação e na observação controlada, 
buscando o critério de verdade na experimentação (sensação) e 
na lógica matemática (razão), o que deu origem a duas correntes 
filosóficas importantes: o racionalismo e o empirismo”. 

Assim, podemos entender a razão pela qual se torna tão 
difícil promover mudanças num sistema que se fundamenta em 
princípios embasados no racionalismo científico, para o qual a 
quantificação e a fragmentação do conhecimento são premissas 
fundamentais para a construção de conhecimentos 
cientificamente tangíveis e passíveis de quantificação. 

Mizukami (1986, p. 10) afirma que para a perspectiva 
tradicional de conhecimento, o homem deve ter a capacidade de 
incorporar informações socialmente acumuladas que devem ser 
dispostas das “mais simples às mais complexas”, havendo de 
modo usual uma “decomposição da realidade no sentido de 
simplificá-la”. Assim, práticas docentes que privilegiam o repasse 
de informações em detrimento de processos de construção de 
saberes são consideradas tradicionais por serem embasadas em 
modelos do paradigma tradicional.  

Nesse sentido, Moraes afirma ainda que 

 

Na educação, inúmeras foram as influências 
do velho paradigma. Dentre elas, o 
prevalecimento de um sistema paternalista, 
hierárquico, autoritário, dogmático e a 
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presença de uma escola que exige 
memorização, repetição, cópia, que dá 
ênfase ao conteúdo, ao resultado, ao 
produto, recompensando o conformismo, a 
“boa conduta”, punindo os “erros” e as 
tentativas de liberdade e expressão 
(MORAES, 1996, p. 59). 

 

 Essa ausência do “fator humano” nas atividades 
embasadas pela concepção tradicional também é referida por 
Mizukami, visto que são desconsiderados os elementos de 
afetividade, liberdade de expressão ou de diferenças no ritmo de 
aprendizagem. A autora afirma ainda que as práticas docentes 
limitam-se à transmissão de um conteúdo pronto “pela 
confrontação com modelos e raciocínios elaborados” a partir da 
exposição e demonstração do professor à classe (MIZUKAMI, 
1986, p. 15). Assim, a partir do exposto, podemos entender um 
pouco mais a tradição jesuítica que ainda lança suas raízes na 
profissão docente contemporânea. 

Moran (2000) também contribui com esse raciocínio 
quando afirma que apesar de termos vivido profundas 
transformações nos mais diferentes setores da sociedade atual, 
nem sempre essas transformações estarão presentes na 
educação formal.  

 

[...] muitas formas de ensinar hoje já não se 
justificam mais. Perdemos tempo demais, 
aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 
continuamente. Tanto professores como 
alunos temos a clara sensação de que 
muitas aulas convencionais estão 
ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como 
ensinar e aprender em uma sociedade mais 
interconectada? (MORAN, 2000, p. 11). 

 

Assim, levando-se em consideração as ideias 
apresentadas, apesar de os docentes, de modo geral, serem 
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usuários de tecnologias, a transposição do uso social para o 
pedagógico ainda não foi completamente concretizada. Para 
Moraes (1996, p. 58) isso acontece porque a forma de 
apropriação das tecnologias e seu uso pedagógico subjazem às 
concepções tradicionais de ciência e que, apesar de as 
tecnologias trazerem certa incorporação de “características que 
os livros não possuem, [os professores] continuam

22
 perpetuando 

o velho ensino, [...] a partir de uma nova versão tecnológica 
visualmente mais agradável” (MORAES, 1996, p. 58).  

Em outras palavras, são atribuídas práticas já 
estabelecidas, ou tradicionais, para as tecnologias já existentes, 
como o livro didático, por exemplo, às tecnologias digitais sem 
que haja a incorporação de suas particularidades, o que pode 
resultar numa fraca ou inexpressiva transposição didática dos 
usos sociais dessas tecnologias. 

Ao refletirmos sobre os questionamentos de Moran 
(2000) e as informações trazidas por Moraes (1996), começamos 
a entender alguns aspectos que influem nas práticas docentes. 
Percebemos que a realidade que temos na maioria das salas de 
aula atuais gira em torno de práticas pluridisciplinares

23
 

baseadas em currículos divididos em disciplinas, o que não 
atende, portanto, as demandas que a sociedade impõe aos 
nativos digitais. Mizukami (1986, p. 9) nos explica que práticas 
semelhantes a essas são encontradas em ambientes onde  

 

[...] todos deverão seguir o mesmo ritmo de 
trabalho, estudar pelos mesmos livros-texto, 
utilizar o mesmo material didático, repetir as 
mesmas coisas, adquirir, pois, os mesmos 
conhecimentos, evidenciando-se uma 

                                                             
22

 Alteração de tempo verbal do pretérito imperfeito do indicativo 
‘continuavam’ para o presente do indicativo ‘continuam’ a fim de mantermos a 

coerência textual. 
23

 O termo “pluridisciplinar” foi usado em sentido oposto ao de 

“interdisciplinaridade”. Segundo o autor, práticas pluridisciplinares configuram-
se naquelas em que “as disciplinas do currículo são justapostas e isoladas entre 

si” (LIBÂNEO, 2007, p. 30, 31). 
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preocupação com a sistematização dos 
conhecimentos apresentados de forma 
acabada.  

 

Essas práticas são consideradas tradicionais por estarem 
embasadas em modelos de ensino e aprendizagem que 
consideram a “instrução, [...] como transmissão de 
conhecimentos restrita à ação da escola” (MIZUKAMI, 1986, p. 
11), portanto, nesse modelo de educação, cabe ao docente 
garantir que determinado rol de conhecimentos, atitudes e 
valores seja minimamente aprendido pelos alunos, que têm seus 
conhecimentos quantificados em números ou conceitos. Prado 
(2001, p. 1) confirma essa visão quando considera que “o ensino 
organizado de forma fragmentada, que privilegia a memorização 
de definições e fatos, bem como as soluções padronizadas, não 
atende às exigências desse novo paradigma”. 

Valente (1999, p. 35) define a escola embasada em 
práticas já estabelecidas como “uma linha de montagem” onde o 
aluno entra e é moldado conforme as demandas da sociedade: 
se ao final está apto, é aprovado; caso contrário, retorna à linha 
de montagem para “reparos” e, se ainda assim não está de 
acordo com o esperado, é descartado ou subutilizado pelo 
sistema. 

 

[...] a educação atual opera como base no 
racional, em que ‘se tudo for realizado de 
acordo com o plano, a linha de montagem 
deve produzir alunos capacitados’. Caso 
contrário, existem as ações corretoras, como 
a recuperação e a repetência. [...] A 
caracterização do sistema educacional como 
um sistema de produção de uma fábrica não 
deve ser vista como uma crítica aos 
profissionais que atuam nesse contexto, mas 
uma crítica ao paradigma que norteia o 
sistema de produção (VALENTE, 1999, p. 
35).  
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Para esse autor, as transformações nesse “paradigma 
fordista” de ensino passam por uma adequação do processo 
educativo às mudanças que ocorrem nos demais segmentos da 
sociedade. Assim, para o autor, se faz necessário “resgatar” a 
escola como um ambiente que favoreça a construção de 
conhecimentos e que estes sirvam para que os sujeitos 
encontrem soluções para seus problemas e os da sociedade em 
que vivem. Valente (1999, p. 40) refere ainda que a escola 
precisará buscar formas de “redimensionar” o papel do professor 
do de “entregador” de informação para o de “consultor”, 
redimensionando também o papel do aluno de “passivo-receptor” 
para o de “ativo-reflexivo”; além de ressignificar a contribuição da 
gestão escolar e da família como contribuintes na formação do 
aluno. 

Libâneo (2002, p. 26) afirma que “a escola precisa deixar 
de ser meramente uma agência transmissora de informação e 
transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 
informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de 
significado à informação”.  

 Para isso, o profissional docente precisa estar atento à 
realidade que o cerca a fim de atualizar-se e atualizar os 
conteúdos que tenciona ensinar, “porque formar o cidadão hoje 
é, também, ajudá-lo a se capacitar para lidar praticamente com 
noções e problemas surgidos nas mais variadas situações, tanto 
do trabalho quanto sociais, culturais, éticas” (LIBÂNEO, 2002, 
p.43), desta forma, 

 

O professor ideal é alguém que deve 
conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 
programa, além de possuir certos 
conhecimentos relativos às ciências da 
educação e à pedagogia e desenvolver um 
saber prático baseado em sua experiência 
cotidiana com os alunos (LIBÂNEO, 2002, p. 
43). 
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Maurice Tardif (2011, p. 39) vê o docente como alguém 
de variados saberes que devem ser postos à disposição das 
demandas diárias. Libâneo (2002, p. 10) caracteriza o “novo” 
professor como alguém que precisa ter certa “cultura geral” 
adicionada aos saberes profissionais (disciplinares, pedagógicos, 
curriculares) a fim de resolver as demandas que surgem no trato 
diário com os alunos e com seus colegas. 

 

O novo professor precisaria, no mínimo, de 
adquirir sólida cultura geral, capacidade de 
aprender a aprender, competência para 
saber agir na sala de aula, habilidades 
comunicativas, domínio da linguagem 
informacional e dos meios de informação, 
habilidade de articular as aulas com mídias e 
multimídias. (LIBÂNEO, 2002, p.28). 

 

Dessa forma, entendemos que a profissão docente 
constitui-se de elementos, os saberes, que ao mesmo tempo, 
embasam as práticas que, por sua vez, configuram a profissão 
docente. Mas como conceituar ou delimitar esses saberes? 

Abbagnano (2012, p. 1022) define
24

 o ‘saber’, verbo 
substantivado, “como conhecimento em geral, e neste caso 
designa: qualquer técnica considerada capaz de fornecer 
informações sobre um objeto; um conjunto de tais técnicas; ou o 
conjunto mais ou menos organizado de seus resultados”.  

Amora (2008, p. 652) traz as seguintes acepções
25

: 1) ter 
conhecimento de; 2) ter capacidade para; 3) ter os 
conhecimentos precisos, estar informado; 4) ter conhecimento, 
ciência ou informação; 5) sabedoria, erudição; e 6) prudência, 
experiência.  

                                                             
24

 O autor apresenta duas acepções para o termo ‘saber’, porém escolhemos 

apenas a que diz respeito ao âmbito desta discussão. 
25

 Devido ao extenso conjunto de acepções trazido pelo autor, selecionamos as 

que guardam uma proximidade maior com o que pretendemos neste estudo. 
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Assim, ‘saber’ é um conhecimento geral ou específico, 
científico ou comum; desenvolvido a partir de uma informação, 
técnica, experiência. Vejamos que possuir ‘saberes’ nos dota de 
subsídios para colocarmos planos em ação a fim de alcançarmos 
determinados objetivos. Desta forma, nos aproximamos do 
conceito de ‘saberes docentes’. Em Tardif (2011, p. 37), 
encontramos que estes saberes 

 

[...] apresentam-se como doutrinas ou 
concepções provenientes de reflexões sobre 
a prática educativa no sentido amplo do 
termo, reflexões racionais e normativas que 
conduzem a sistemas mais ou menos 
coerentes de representação e de orientação 
da atividade educativa. 

 

Para Tardif (2011, p. 36), o saber docente é “plural, 
formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 
circulares e experienciais” que se constituem ao longo de sua 
carreira, visto que esses saberes tornam-se “elementos 
constitutivos da prática docente”. Assim, os saberes docentes 
podem ser categorizados em: de formação, aqueles 
provenientes das instituições de formação de professores; 
disciplinares, aqueles que se “encontram hoje integrados nas 
universidades sob a forma de disciplinas como a matemática, a 
literatura, a história, etc”; curriculares, “correspondem aos 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos utilizados na escola”; 
e experienciais ou “profissionais”, aqueles “específicos, 
baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 
meio”, sendo, portanto, forjados ao longo da carreira — são estes 
últimos a base do savoir-faire da profissão docente (TARDIF, 
2011; PIMENTA, 2000). 

Apesar de a formação dos saberes docentes acontecer 
continuamente ao longo da carreira, seja por meio de cursos de 
formação continuada, seja pela da prática diária, é no calor das 
vivências cotidianas, das micro e macrodecisões e da resolução 
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dos problemas que permeiam o ambiente escolar, que o docente 
se faz como profissional; que agrega a si o valor da experiência 
tão necessária e requerida no mercado de trabalho. Porém, não 
raro observamos que, apesar de primordiais, os saberes da 
experiência não alcançam o mesmo patamar de importância dos 
demais. 

Assim, a partir das discussões apresentadas pelos 
autores, neste estudo, entendemos que os ‘saberes docentes’ se 
configuram em um conjunto mais ou menos infinito de 
informações, conhecimentos, técnicas e experiências advindas 
da reflexão sobre a prática diária nos ambientes escolares. 
Esses ‘saberes’ norteiam e embasam as atividades educacionais 
dotando-as de subsídios para que os docentes planejem, 
mobilizem ações e atinjam determinados objetivos educacionais 
com seus alunos. 

Ao definirmos o conceito de práticas docentes 
estabelecidas, procuramos conceituar práticas emergentes, a 
partir do contraponto entre elas, ou seja, as práticas docentes 
diferenciadas. Assim, entendemos as práticas emergentes como 
aquelas que se diferenciam das estabelecidas, que possibilitam a 
construção de conhecimentos com base nas vivências dos 
alunos na sociedade, embasadas em um currículo que se 
configure no saber fazer docente diário, que aproveite o potencial 
pedagógico existente nas TDIC para a construção de 
conhecimentos no ambiente escolar formal. 

Da mesma forma, enfatizamos nosso entendimento para 
as práticas docentes mediatizadoras como aquelas que 
propiciam situações passíveis de construção de conhecimentos 
aos aprendizes. 
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Enfim, as práticas... 

 

Com o propósito de tratarmos do conceito núcleo desta 
pesquisa com segurança, sentimos necessidade de trazer mais 
um aporte linguístico a fim de que entendamos com precisão o 
significado de ‘prática’ e possamos conceituar com clareza o 
termo “prática docente”. 

Em Abbagnano (2012, p. 921), encontramos este 
substantivo referido à Filosofia, seguido pela explicação nesse 
campo científico. Mas foi em “prático”, substantivo masculino, 
que encontramos a descrição que nos interessa: “Em geral o que 
é ação ou diz respeito à ação. [...] 1) o que dirige a ação; 2) o 
que pode traduzir-se em ação; 3) o que é racional na ação.” 
Dessa forma, podemos perceber que o núcleo comum de 
significação do termo ‘prática’ gira em torno do termo ‘ação’. 
Encontramos ainda em Abbagnano (2012, p. 921) que ‘prática’ “é 
tudo aquilo que é fácil ou imediatamente traduzível em ação, no 
sentido, por exemplo, de produzir sucesso ou proporcionar 
vantagem”. 

De acordo com Russ (1994, p. 225), o substantivo 
feminino ‘prática’ provém do grego pratiké (subentendido 
episteme) e tem sua significação ligada “à ciência prática, por 
oposição à ciência especulativa”. O dicionário traz dois sentidos, 
dos quais nos utilizaremos apenas do geral, visto que o outro 
está caracterizado pelo termo marxismo. Portanto, o sentido 
geral versa que ‘prática’ é “atividade que põe em obra os 
princípios ou leis do conhecimento, uma ciência, uma arte (ex.: a 
arte médica); maestria”. Traz ainda a relação de vizinhança com 
‘atividade’ e ‘maestria’; de dependência com ‘fim’, ‘produção’ e 
‘trabalho’; e de oposição com ‘especulação’ e ‘teoria’. 

Em Amora (2008, p. 565), encontramos que ‘prática’ 
significa 1) ação ou efeito de praticar; 2) experiência; 3) 
exercício; 4) rotina, hábito; 5) aplicação de teoria; 6) 
conversação, palestra, discurso.  

A partir deste estudo linguístico, podemos perceber que o 
conceito de prática subjaz ao de conhecimento e ao de 
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experiência, de saber traduzido em ação em busca de 
determinado escopo, bem como à aplicação de uma teoria com 
determinado fim. 

Assim, diante de um universo relativamente extenso de 
estudos que versam sobre Didática e um igualmente sem 
número de expressões correlatas para o conceito central do qual 
tratamos neste estudo, os autores e expressões que mais se 
aproximam do que acreditamos por ‘prática docente’ são “prática 
educativa”, em Libâneo (1994) e Zabala (2010); “tarefas do 
professor”, em Libâneo (1994); e “trabalho docente”, em Marin 
(2005), Tardif e Lessard (2009) e Tardif (2011).  

Desta forma, a partir das ideias desses autores e da 
variedade de expressões encontradas, entendemos ‘prática 
docente’ como as ações e processos dos quais (a)o docente se 
utiliza para alcançar determinados objetivos de aprendizagem 
com seus alunos. Esses processos se configuram nas ações de 
planejamento; escolha dos conteúdos; escolha de estratégias e 
tecnologias para o trabalho dos conteúdos; sequências e 
transposições didáticas; tentativas de organização do espaço 
educativo, projetos; ou seja, toda e qualquer ação educativa 
intencional realizada em ambientes formais de ensino que 
promovam situações de aprendizagem. 

A partir das observações das aulas dos professores 
escolhidos para este estudo e de nossa experiência, notamos 
que muitas das práticas docentes atuais ainda centram seus 
esforços em questões externas ao principal “elemento” do 
processo: o aluno. Currículos, modelos, exemplos externos às 
vivências de sala de aula ainda norteiam as práticas docentes. 
Nessa abordagem “tradicional”, segundo Mizukami (1986, p. 12), 
o professor é visto como “mediador entre o aluno e os modelos” 
socialmente construídos; o aluno precisa da orientação do 
mestre para “avançar” recebendo modelos e conteúdos 
formatados para que deles se aproprie e os retenha o maior 
tempo possível.  

Ao se pensar numa perspectiva de ensino e 
aprendizagem auxiliados pelas tecnologias digitais, uma visão 
tradicional de currículo e de práticas docentes torna-se pouco 
condizente com as demandas impostas pela sociedade da 
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informação. Mesmo que as propriedades e funcionalidades das 
tecnologias digitais contribuam para a flexibilidade do tempo, 
para a quebra de barreiras espaciais, para a emissão e o 
recebimento instantâneo de materiais, para o registro das 
interações e participações, assim, seu uso permite tanto realizar 
as tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos 
hipermidiáticos como explorar o potencial interativo das 
tecnologias e desenvolver atividades com base na interação, 
reflexão e construção de conhecimento (ALMEIDA, 2007, p. 9). 

Prado (2005, p. 8) denomina essa prática como 
‘justaposição’, ou seja, o “processo de transição entre a prática 
tradicional e as novas possibilidades de reconstruções” que 
muitos docentes parecem atravessar. Para a autora, justaposição 
configura-se em “intenções e tentativas integração das mídias na 
prática pedagógica”. 

Almeida e Valente (2011, p. 27) explicam que diferentes 
estudos apontam que “experiências educacionais com as TDIC 
provocam” situações de “tensão e conflito” devido à diferença 
nos modos como alunos e professores se apropriam das 
tecnologias e as utilizam. Além desse choque de gerações, os 
professores consideram que falta criticidade aos alunos quanto 
ao uso das tecnologias: 

 

Isso porque os alunos se apropriam das 
tecnologias e convivem harmoniosamente 
com o mundo digital de um modo mais 
confortável do que os educadores 
(professores, gestores, especialistas em 
educação), muitos dos quais se mostram 
inseguros em relação a essas tecnologias e 
demonstram pouco interesse em incorporá-
las ao currículo e à prática pedagógica 
(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 27). 

 

Para Ponte (2000, p. 2.), a relação do docente com as 
tecnologias é conflituosa. Há os que desconfiam e adiam usá-las 
em suas práticas; outros as usam na vida pessoal, mas não 
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sabem como inseri-las na vida profissional; outros arriscam usá-
las, mas sem alterar suas práticas; e há os entusiastas, que as 
utilizam em práticas “inovadoras”, mas que, em vez de 
promoverem inovação, perdem-se em ciclos de tentativa e erro. 

Os fatores apontados por Almeida e Valente (2011) e 
Ponte (2000) devem-se às mais variadas razões: os alunos 
possuem maior facilidade e mobilizam conhecimentos com mais 
rapidez devido aos novos sensórios; enquanto que, aos 
professores há pouco ou nenhum convívio com a mídias digitais 
e falta formação continuada. Quando há, nem sempre trazem 
vivências necessárias ao entendimento das potencialidades 
pedagógicas oferecidas pelas TDIC. Assim, ainda persistem 
nesses profissionais resquícios de medo de serem substituídos 
pelas tecnologias; há insegurança quanto à perda de “controle” 
sobre os conteúdos acessados pelos alunos na Internet; e, em 
muitos casos, falta-lhes domínio sobre os equipamentos e 
softwares educacionais. A fim de melhorar tais práticas docentes 
atualizando-as e pondo-as em conformidade com as tendências 
e demandas da atualidade, acreditamos que a formação inicial e 
continuada pode se configurar como importante elemento deste 
processo.  

Almeida e Valente (2011) consideram que são muitas as 
facetas que compõem a formação docente para integração das 
tecnologias à prática pedagógica. É preciso desenvolver não 
apenas o conhecimento teórico sobre as TDIC, mas também um 
conhecimento prático que possibilite ao professor compreender 
os recursos presentes em softwares educacionais e saber como 
utilizá-los de modo a integrar computador, currículo e prática 
pedagógica. Para os autores,  

 

A formação do professor, portanto, envolve 
muito mais do que provê-lo com 
conhecimento teórico sobre as TDIC. Ela 
deve criar condições para o professor 
construir conhecimento sobre os aspectos 
computacionais; compreender as 
perspectivas educacionais subjacentes aos 
softwares em uso, isto é, as noções de 
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ensino, aprendizagem e conhecimento 
implícitas no software; e entender porque e 
como integrar o computador com o currículo 
e como concretizar esse processo na sua 
prática pedagógica. [...] Finalmente, deve 
criar condições para que o professor saiba 
recontextualizar o aprendizado e a 
experiência vivida durante a sua formação 
para sua realidade de sala de aula, 
compatibilizando as necessidades de seus 
alunos e os objetivos pedagógicos que se 
dispõe a atingir (ALMEIDA; VALENTE, 2011, 
p. 50). 

 

Para Valente (1999, p. 31), o conhecimento e os 
processos de aquisição deste terão especial importância em um 
novo paradigma de sociedade embasada na troca e na produção 
de conhecimentos por intermédio das TDIC. Para isso, são 
necessárias mudanças nos processos educacionais, tais como: 
reformulações nos processos de formação inicial e continuada a 
fim de proporcionar mudanças nas práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais; uso destas tecnologias para produção e 
compartilhamento de conhecimentos científicos; e uso destes 
como recurso de mudanças sociais, econômicas e políticas na 
comunidade escolar. 

Assim, as políticas públicas de formação inicial e 
continuada, bem como aquelas que garantam a inserção de 
tecnologias digitais nos ambientes escolares, fazem-se 
especialmente importantes para o desenvolvimento da educação 
e das competências necessárias à atuação na sociedade 
contemporânea. A seguir, passaremos à exposição de algumas 
relações entre esses aspectos. 
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2.4 TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO FORMAL: UMA 
RELAÇÃO ANTIGA ENTRE INSERÇÃO E FORMAÇÃO 
DOCENTE  

 

A “informatização”
26

 dos processos de ensino e de 
aprendizagem bem como a possibilidade de acesso a 
informações disponíveis na Internet, segundo alguns autores, 
não têm repercutido em grandes mudanças nas práticas 
docentes, tampouco em mudanças amplas e necessárias no 
âmbito educacional como um todo. 

A preocupação com uso social e educacional das TDIC, 
bem como com o “tratamento” dado às informações na escola se 
faz presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998, 
como podemos ver no excerto a seguir 

 

Conhecer e saber usar as novas tecnologias 
implica a aprendizagem de procedimentos 
para utilizá-las e, principalmente, de 
habilidades relacionadas ao tratamento da 
informação. Ou seja, aprender a localizar, 
selecionar, julgar a pertinência, procedência, 
utilidade, assim como capacidade para criar 
e comunicar-se por esses meios (PCN, 1998, 
p. 139). 

 

Castells (1999, p. 89) relata que a produção comercial de 
computadores e mainframes data do início dos anos 1980 e a 

                                                             
26

 Como informatização dos processos educacionais entendemos o uso das 
tecnologias digitais como aporte tecnológico para o desenvolvimento de 

determinadas funções dentro e fora do ambiente escolar, tais como gestão 
administrativa (notas, boletins, certificados) ou gestão pedagógica (diários 

digitais, digitação de provas e exercícios) por exemplo ou, ainda, a computer 
literacy a partir da qual os alunos aprendem a usar os recursos oferecidos por 

hardwares e softwares não educacionais. Sobre computer literacy, consultar 

Valente (1999). 



77 

consolidação do alto poder comunicativo da Internet data da 
década de 1990. Dito isso podemos imaginar que seja recente a 
relação entre o ato de aprender e a tecnologia dos 
computadores, porém muitos estudos mostram que essa relação 
é bem mais antiga do que supomos.  

Valente (1999, p. 11) afirma que os primeiros 
computadores usados para fins educacionais tinham “capacidade 
de programação e armazenamento” — ou seja, pouca 
capacidade se comparados aos computadores atuais.  O 
histórico do modus operandi do uso dos computadores na 
educação revela que estes passaram de máquina de “ensinar”

27
 

a de “aprender”. Essa analogia entre as máquinas de ensinar de 
Skinner e os computadores, móveis ou não, é possível porque, 
em vez de “programar máquinas” para ensinar cérebros, 
podemos “ensinar cérebros” a programar máquinas, e com isso 
procurar desenvolver uma série de competências, como a do 
trabalho com a linguagem Logo, proposta por Seymour Papert

28
. 

Os primeiros usos dos computadores como máquinas de 
ensinar foram realizados pelo Centro de Pesquisa Watson da 
IBM e pela Universidade de Illinois em 1958 (VALENTE, 1999, p. 
11). Desde então, testes sobre o uso educacional dos 
computadores passaram a ser feitos por universidades, já que, à 
época, os custos e o porte dos primeiros modelos tornavam 
proibitivo seu uso nas escolas. 

Desde o início da informática educacional no Brasil, 
houve a preocupação em aliar a tecnologia aos conteúdos 
escolares, diferentemente de países melhor desenvolvidos, como 
França e Estados Unidos, que se lançaram na produção de 

                                                             
27

 “Máquina de ensinar” como sinônimo da Máquina de Skinner que, 
programada com sequências de conteúdos e exercícios, deveria auxiliar na 

aprendizagem. 
28

 Dr. Seymour Papert é matemático e é considerado um dos pais do campo da 

Inteligência Artificial. Além disso, ele é internacionalmente reconhecido como 
um dos principais pensadores sobre as formas pelas quais a tecnologia pode 

modificar a aprendizagem. Disponível em: 
<http://www.din.uem.br/ia/a_correl/iaedu/biografia.htm.> Acesso em: 6 nov. 

2012. 

http://www.din.uem.br/ia/a_correl/iaedu/biografia.htm
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conhecimento em informática educativa à mesma época. Nestes 
países, o foco era a instrução para a manipulação das máquinas, 
as chamadas computer literacy – aulas de informática. Isto 
significa dizer que a ênfase do ensino recaía nos aspectos 
técnicos e modos de operar a “máquina”, e não nos aspectos 
pedagógicos que os computadores poderiam proporcionar. 
(VALENTE, 1999, p. 11). 

Bonilla e Pretto (2000) relatam que a inserção da 
informática na Educação “intensifica-se nas décadas de 80 e 90, 
a fim de atender à demanda da nova sociedade”. Porém, a 
intenção teria sido mais político-econômica que educacional, pois 
o país precisava avançar na informatização da sociedade a fim 
de competir com outros países. A partir da aprovação pelo 
Congresso Nacional da Lei de Informática (lei n. 7.232), em 
outubro de 1984, o mercado interno de informática passou a ser 
competitivo e expandiu-se, graças ao cunho protecionista dessa 
lei ao capital interno, vejamos: 

 

Para fomentar e estimular a informatização 
da sociedade brasileira, fazia-se necessário 
estender as aplicações da informática a 
todos os setores e atividades da sociedade, 
a fim de dinamizar e aperfeiçoar a realização 
de projetos de transformação social, 
buscando com isso a solução de problemas 
de diversas áreas - energia, saúde, 
educação, agricultura, transporte. Nessa 
conjuntura, a educação era considerada o 
setor capaz de “garantir a construção de uma 
modernidade aceitável e própria” (Moraes, 
1993:17), apesar do atraso e das 
dificuldades que esse setor vinha 
apresentando para aceitar o inovador e o 
moderno. Também caberia à educação 
articular o avanço científico e tecnológico 
com o patrimônio cultural da sociedade e 
promover as interações que se fizessem 
necessárias (BONILLA; PRETTO, 2000).  
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A partir da lei de 1984, políticas públicas de incentivo à 
informatização educacional começam a fazer parte do cenário 
nacional, visto ser a escola um ambiente considerado “propício” 
para o desenvolvimento das futuras gerações.  

O primeiro projeto público com vistas à informática 
educativa foi o Projeto Educação com Computador (EDUCOM) 
criado no início da década de 1980. Com o objetivo de implantar 
centros de pesquisa em universidades, visava incentivar 
pesquisas multidisciplinares voltadas à aplicação da informática 
na educação. Segundo Tavares (2002, p. 2), das 26 instituições 
inscritas para receber o projeto apenas cinco foram 
selecionadas: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 

Estes centros dedicaram-se à formação de profissionais 
para trabalhar com as tecnologias voltadas ao desenvolvimento 
de softwares educacionais e à aprendizagem e gestão escolar no 
Ensino Médio (OLIVEIRA, 2007, p. 69). De acordo com o site da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)

29
, sua principal 

contribuição foi servir de “base” para o PROINFE, um programa 
mais amplo criado em 1983. 

Em 1986, a partir das conquistas alcançadas com o 
Projeto EDUCOM, o MEC lançou o Programa de Ação Imediata 
em Informática na Educação de 1º e 2º grau, o FORMAR. Como 
o nome já indica, seus propósitos giravam em torno da formação 
de professores para práticas pedagógicas com o intermédio das 
tecnologias, com vistas a implantar Centros de Informática 
Aplicada à Educação de 1

o
 e 2

o
 graus (CIED), Centros de 

Informática na Educação Tecnológica (CIET) e Centros de 

                                                             
29

 Informações disponíveis em: 
<http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=busca&search=proinfe+&x=0&y=0#>

. Acesso em: 15 abr. 2012. 

http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=busca&search=proinfe+&x=0&y=0
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Informática na Educação Superior (CIES), segundo dados do 
MEC

30
. 

Em 1989, foi criado o Programa Nacional de Informática 
na Educação (PRONINFE), instituído pelo MEC por meio da 
Portaria Ministerial n. 549/89 e cujo objetivo era 

 

desenvolver a informática educativa no 

Brasil, através de atividades e projetos 

articulados e convergentes, apoiados em 

fundamentação pedagógica, sólida e 

atualizada, de modo a assegurar a unidade 

política, técnica e científica imprescindível ao 

êxito dos esforços e investimentos 

envolvidos (MEC, 1989).  

 

Criado por meio da portaria nº 522, em 09/04/1997, o Programa 

Nacional de Informática na Educação (ProInfo), cujo objetivo era 

promover o desenvolvimento do uso pedagógico das TIC no 

ensino público fundamental e médio, foi renomeado anos mais 

tarde para Programa Nacional de Tecnologia Educacional.  

Segundo informações do portal do MEC
31

, a partir do 
ProInfo foi criado o ProInfo Integrado, com vistas à formação de 
professores para o trabalho didático-pedagógico a partir da 
integração das mídias e tecnologias digitais no dia a dia em sala 
de aula; e também distribuir equipamentos para as escolas, bem 
como oferecer “conteúdos e recursos multimídia digitais 
oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola, DVD Escola, 

                                                             
30

 Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13

156>. Acesso em: 30 abr. 2012. 
31

 Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13

156>. Acesso em: 30 abr. 2012. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156
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pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 
Educacionais (MEC)”. 

Em 2007, o governo federal lançou o Projeto
32

 Um 
Computador por Aluno (Projeto UCA), que objetivava a inclusão 
digital de alunos de escolas públicas e seus familiares, bem 
como o adensamento da cadeia produtiva do setor tecnológico 
brasileiro, conforme informações do site oficial do programa

33
. 

Segundo informações desse site, o Projeto UCA advém da ideia 
do laptop de 100 dólares que Nicholas Negroponte, um dos 
fundadores da organização One Laptop Per Child (OLPC), 
apresentou na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, 
Suíça, em 2005, para o então Presidente do Brasil, Sr. Luiz 
Inácio “Lula” da Silva. Mais um projeto com vistas à inclusão 
digital de professores, pais e alunos, e também à formação de 
professore para o uso das tecnologias começava a ser 
delineado. Porém, mais um projeto com o objetivo de 
desenvolver uma cultura digital nas escolas sem a devida 
formação inicial e continuada que integre as TDIC com o 
currículo e este com as TDIC, sem que haja um aproveitamento 
das especificidades de cada um, faz relembrar tantos projetos 
propostos em outros momentos históricos. 

Para Almeida (2012), há ainda um descompasso entre a 
formação inicial e continuada para o uso das tecnologias digitais 
nas práticas pedagógicas. A autora aponta que ainda precisamos 
avançar neste sentido. Nos cursos de formação inicial, as 
disciplinas que tratam das TDIC são oferecidas em maior número 
como optativas, cujo enfoque se dá “no desenvolvimento do 

                                                             
32

 O Projeto UCA é um projeto piloto que visa promover o acesso ao mundo 

digital de crianças e adolescentes de escolas públicas brasileiras, por meio do 
fornecimento de computadores móveis a todos os alunos e professores de 

escolas de todos os estados da federação. Teve início primeiramente em cinco 
escolas em 2007. A partir de 2010, teve iniciada sua segunda fase, na qual 

centenas de outras escolas das cinco regiões brasileiras foram contempladas. O 
Programa UCA é um programa de incentivo para que os estados e as prefeituras 

adquiram financiamento direto para a compra dos laptops caso tenham interesse 
em participar ou ampliar o número de escolas contempladas.  Disponível em: 

<http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp>. Acesso em: 28 ago. 2012. 
33

 Disponível em: <http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp>. Acesso 

em: 30 abr. 2012. 
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domínio instrumental das tecnologias ou na análise conceitual 
sobre tecnologia, educação e sociedade”. A autora analisa como 
positiva a existência de uma perspectiva crítica de tecnologia, 
que precisa ser incluída nos processos de formação de 
professores, mas alerta para uma necessidade de se “casar” o 
currículo com as TDIC. 

 

Compreendemos sim, que essas disciplinas 
elas representam um momento de um 
processo de tentativa de integração dessas 
tecnologias ao currículo de formação de 
professores, tendo clareza que o currículo 
não será resolvido por disciplinas específicas 
nos cursos de formação de professores. O 
que precisamos mesmo é um trabalho 
voltado para a criação da cultura digital na 
formação de professores tanto quanto na 
escola. Isto não significa apenas trazer as 
tecnologias digitais para a escola, mas 
significa integrar a escola com a sociedade 
digital, e essa integração não se faz sem 
mudanças, mudanças que muitas vezes 
causam conflitos (ALMEIDA, 2012, 
informação verbal)

34
. 

 
 Para a autora, muito ainda há de se avançar no que se 
refere à formação inicial, pois há cursos superiores de formação 
de professores que incluem as TDIC como disciplinas em vez de 
oferecerem uma cultura digital, “uma cultura de vivência de um 
novo currículo”. 
 Sobre o currículo do ensino superior, Almeida (2012) 
acrescenta que  
 

[...] nós ainda estamos trabalhando com o 
currículo do séc. XX e não com o do séc. 

                                                             
34

 Este trecho é um excerto de uma Conferência on line do III Seminário Web 
Currículo – PUC-SP: Educação e Mobilidade, entre os dias 12-14 novembro 

2012. Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/4ehwm>. Acesso em: 25 

dez. 2012. 

http://twitcam.livestream.com/4ehwm
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XXI, nós ainda formamos professores para a 
escola do séc. XX e não para a do séc. XXI, 
nós não formamos professores para 
trabalhar com crianças e adolescentes da 
geração digital, entretanto as crianças e 
adolescentes que hoje estão na escola, e até 
aqueles que já estão chegando na 
universidade já são da cultura digital 
(ALMEIDA, 2012, informação verbal).

35
 

 

Masetto (2000, p. 135) afirma que o uso das TDIC no 
contexto dos cursos de graduação, de licenciatura e educação 
não é adequado aos processos educacionais dessas tecnologias. 
Este fato leva os egressos a adotarem uma postura profissional 
muito semelhante a de seus professores e assim, a optarem por 
práticas que perpetuam padrões predominantemente tradicionais 
e pouco adaptados à inclusão das tecnologias digitais nos 
processos de ensino e de aprendizagem. 

Em 2010, Graciela Coracini realizou uma pesquisa no 
âmbito de mestrado na Universidade do Estado de Santa 
Catarina, no Programa de Pós-Graduação em Educação. Esse 
estudo analisou os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Pedagogia de 32 instituições públicas de ensino superior, nas 
cinco regiões brasileiras. O objetivo da investigação foi mapear 
as concepções de tecnologia que norteiam os processos de 
ensino e aprendizagem nestes cursos de formação inicial de 
professores, para identificar o perfil do docente formado que irá 
atuar na sociedade da informação. 

Tal mapeamento revelou que algumas das instituições 
pesquisadas não estavam de acordo com a orientação do 
Conselho Nacional de Educação

36
 que institui as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de pedagogia (CORACINI, 2010, p. 
157). Segundo a autora, em grande parte das instituições 
pesquisadas existe a preocupação em oferecer disciplinas, 
especialmente optativas que discutam as competências e 

                                                             
35

 Ibid. Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/4ehwm>. Acesso em: 25 
dez. 2012. 
36

 Vide CNE/CP n. 1/06. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 1 jan. 

2013. 

http://twitcam.livestream.com/4ehwm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
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habilidades para o uso das tecnologias digitais. Entretanto a 
autora questiona sobre a possibilidade de não haver uma 
formação crítica para o uso das TDIC nas práticas docentes 
futuras. A autora chama a atenção para a necessidade de se 
“romper com determinismo tecnológico, e [...] visualizar as 
inovações tecnológicas não como um destino, mas como uma 
oportunidade para melhorar o processo educacional” 
(CORACINI, 2010, p. 160).  

Em se tratando de políticas públicas de formação docente 
continuada e de inserção das TDIC nas escolas públicas, cujo 
objetivo é de promover a melhoria das práticas e o acesso da 
comunidade escolar às redes digitais, entendemos que elas 
podem auxiliar na melhoria da Educação pública no Brasil. Mas 
para isso as políticas precisam integrar currículo e algumas das 
características e possibilidades trazidas para a educação pelas 
TDIC, num processo de construção, reflexão e reconstrução dos 
saberes e práticas docentes. 
 

 

2.5 PRÁTICAS DOCENTES MEDIATIZADORAS E 
COMPUTADORES MÓVEIS DO PROJETO UCA: WEB 
CURRÍCULO COMO PANO DE FUNDO 

 

 Como vimos, a relação entre educação formal e 
tecnologias digitais vem se desenvolvendo há muito tempo, 
contudo de acordo com inúmeros estudos, antigos e atuais, as 
tecnologias e a educação não evoluem com a mesma rapidez. 
Existe um descompasso entre a teoria de uso e integração das 
TDIC e as práticas docentes com o auxílio dessas tecnologias.  

De acordo com o que temos discutido até aqui, existem 
desde incentivos governamentais, como o Projeto UCA, os 
estudos dos grupos de pesquisas de importantes universidades 
em todo o país, até iniciativas docentes individuais e coletivas em 
escolas de todo país. E é de práticas docentes cotidianas 
auxiliadas pelos computadores móveis do Projeto UCA que 
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trataremos neste tópico. Em especial de práticas docentes 
mediatizadoras

37
 auxiliadas pelos computadores móveis. 

 Segundo nossas observações, em alguns grupos, ainda 
persiste a ideia de que a inserção do computador na escola, 
sobretudo o computador portátil, servirá para facilitar a 
aprendizagem e os processos pedagógicos tal como facilitou 
outros campos da vida em sociedade. Apesar da ideia de 
inovação que práticas docentes mediatizadoras auxiliadas por 
tecnologias digitais possam trazer, isto não é tão recente quando 
se pensa.  

Em Valente (1998, p. 108), encontramos que essa 
imagem sobre o papel do computador na escola está 
“intimamente ligada à generalização do fato de que o computador 
entrou em nossas vidas para facilitar”, basta pensarmos na 
praticidade que o advento e a popularização dos equipamentos 
conectados à Internet trouxe para nossas vidas para 
entendermos com mais clareza essa ideia de facilitação de 
processos. 

O autor aponta ainda que o computador é considerado 
como facilitador tanto dos processos pedagógicos como dos 
administrativos da escola, mas que se for tido como dispositivo 
voltado para a construção de conhecimentos pelos alunos, pode 
ser considerado um elemento complexificador dos processos 
educacionais. Isto se dá pelo fato de que seu uso demanda 
conhecimentos não apenas sobre hardware e software, mas 
também sobre as potencialidades que as TDIC apresentam para 
cada situação pedagógica e sobre como integrar essas 
tecnologias com o currículo, o que, por sua vez, demanda 
formação. 
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 Para nós, o adjetivo ‘mediatizadora’ provém do mesmo campo semântico de 
‘mediar’ e ‘mediação’, que por sua vez, encontra-se expresso no Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2009, p. 1299) como “relação que se 
estabelece entre duas coisas, ou pessoas, ou conceitos”, ou seja, ato ou efeito de 

interpor-se entre o aprendiz e o conhecimento. Para Rézau (2002, p. 11, 
tradução nossa) mediação “é a ação da pessoa que facilita a aprendizagem a 

partir de uma relação de ajuda, de guia, com ou sem o uso de instrumentos”. 
Dessa forma, entendemos por práticas docentes mediatizadoras aquelas que 

propiciam situações passíveis de construção de conhecimentos aos aprendizes. 
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Há alguns anos vem ocorrendo uma modificação no foco 
dos estudos e das discussões a respeito da integração das TDIC 
no cotidiano escolar. Segundo Almeida e Silva (2011), o período 
de indagações acerca do porquê, do como e do para quê utilizar 
essas tecnologias vem dando lugar a estudos sobre “concepção, 
gestão e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 
que se desenvolvem mediatizados pelas tecnologias digitais”, 
visto que essas tecnologias têm se tornado “parte de uma 
cultura, tomando lugar nas práticas sociais e ressignificando as 
relações educativas ainda que nem sempre estejam presentes 
fisicamente nas organizações educativas” (ALMEIDA; SILVA, 
2011, p. 3). 

Perrenoud (2000) chama a atenção para a necessidade 
de desenvolvimento de uma cultura tecnológica que fundamente 
as práticas docentes, que seja parte do “rol” de competências 
necessárias aos docentes imersos na sociedade da informação, 
a fim de que eles possam refletir sobre qual cidadão se pretende 
formar, para que sociedade e em que condições. 

 

Uma cultura tecnológica de base também é 
necessária para pensar as relações entre a 
evolução dos instrumentos (informática e 
hipermídia), as competências intelectuais e a 
relação com o saber que a escola pretende 
formar. [...] Tal evolução (das TDIC em 
relação ao convívio diário em sociedade) 
afeta, portanto, as situações que os alunos 
enfrentam e enfrentarão, nas quais eles 
pretensamente mobilizam e mobilizarão o 
que aprenderam na escola. [...] Assim sendo, 
não se poderia pensar hoje uma pedagogia e 
uma didática do texto sem estar consciente 
das transformações a que a informática 
submete as práticas de leitura e escrita 
(PERRENOUD, 2000, p. 138,139). 

 

Dessa forma, no sentido de buscar um avanço nas 
discussões sobre currículo, tecnologias digitais e cultura digital, 
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um novo campo de estudos tem procurado estabelecer 
concepções que promovam a integração dessas três dimensões. 
Segundo Almeida (2012), a partir de discussões dos grupos de 
estudos das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
em Educação: Currículo da PUC-SP, do qual a autora é 
integrante, sobre práticas docentes do ensino superior e em 
escolas que trabalham com as TDIC integradas aos recursos da 
Web 2.0, começou a delinear-se a concepção de Web Currículo. 

Segundo a autora, a partir de indagações sobre os temas 
envolvidos nessa concepção de currículo integrado com as 
tecnologias digitais, foram propostas discussões e eventos 
ligados a essas discussões. Desde então, foram realizadas três 
edições do Web Currículo, em 2008, 2010 e 2012, com a  
proposta de refletir a respeito de práticas de integração do 
currículo com as TDIC não apenas no âmbito acadêmico, mas 
também com a participação de escolas do ensino básico. A partir 
de 2010, o evento passou a contar com o apoio da CAPES e da 
UNESCO. 

O termo ‘Web Currículo’ foi concebido por Almeida (2010) 
e refere-se “à constituição de um currículo por meio da web e 
demais propriedades inerentes às TDIC” (ALMEIDA; SILVA, 
2011, p. 16). Trata-se do casamento entre um currículo — 
construído nas práticas docentes cotidianas com o que é 
emergente nas interações em sala de aula e extrapola seus 
limites físicos e temporais — e as TDIC — com suas 
características de multidirecionalidade nas interações, 
armazenamento e recuperação instantâneos das informações e 
as noções de autoria e coautoria (ALMEIDA, 2012). Esse 
casamento entre as peculiaridades do currículo com as das TDIC 
resultaria no desenvolvimento de uma cultura digital no espaço 
escolar, segundo a autora. 

Em Almeida e Valente (2012, p. 127), encontramos que 
web currículo “envolve distintas linguagens e sistemas de signos 
configurados de acordo com as características intrínsecas das 
tecnologias e mídias digitais que suportam os modos de 
produção do currículo, sendo este o orientador do uso das TDIC”. 
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Diante da perspectiva de práticas docentes alicerçadas 
na concepção de web currículo, há que se levar em conta que a 
avaliação também precisa basear-se numa concepção 
processual e não numa concepção pontual, cujo foco centra-se 
em provas e testes periódicos e, por vezes, descontextualizados, 
como aponta Almeida (2012), visto o lapso temporal existente 
entre o momento de aprendizagem e o da avaliação. Segundo a 
autora, existe a preocupação de ultrapassar a barreira da teoria e 
elevar essa nova concepção de currículo à categoria de ação 
para, assim, procurar transpor o obstáculo da informatização dos 
processos de ensino e aprendizagem, chegando à esperada e 
necessária convergência digital. 

Nesse sentido, práticas de uso dos computadores móveis 
do Projeto UCA embasados na perspectiva do web currículo 
podem propiciar uma reestruturação nas formas de 
comunicação, gerenciamento, ensino, aprendizagem e 
informação no ambiente escolar, segundo Silva (2011), que 
discute o uso inovador dos computadores móveis do Projeto 
UCA. Para a autora 

 

Há, portanto um processo inovador em 
educação, advindo das tecnologias e um 
deles consiste no que denominamos 
aprendizagem com mobilidade a partir das 
infraestruturas móveis dos dispositivos 
tecnológicos. Aprendizagem com mobilidade 
(mobile learning) é uma nova forma de 
interação por meio de dispositivos móveis. 
Dispositivos como celulares, PDAs, leitores 
de áudio digital, câmaras de vídeo, 
computadores portáteis e etc (SILVA, 2011, 
p. 5). 

 

Assim, reconfigurar as práticas docentes mediatizadoras 
a partir do auxílio das TDIC, significa reformular também o papel 
do docente frente aos processos de ensino e aprendizagem. 
Para Prado (2005, p. 10), é comum que os docentes adotem 
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modelos “tradicionais” para integrar as TDIC às suas práticas 
diárias, “transmitindo o conteúdo para os alunos e, num outro 
momento, utilizando os recursos tecnológicos como um apêndice 
da aula” (PRADO, 2005, p. 8). Para a autora, a reconfiguração 
das práticas docentes passa pela reformulação da postura 
profissional desses docentes, de modo que ajam como 
mediadores de processos de aprendizagem e tenham as TDIC 
como auxiliadoras desses processos. Assim, 

 

A reconstrução da prática requer a sua 
compreensão e a articulação de novos 
referenciais pedagógicos (no caso, a 
concepção de web currículo), que envolvem 
os conhecimentos das especificidades das 
mídias, entre outras competências que o 
paradigma da sociedade atual demanda. Em 
síntese, o processo de reconstrução do 
conhecimento e da prática abarca a 
concepção de aprender a aprender ao longo 
da vida, numa rede colaborativa que, por sua 
vez, é viabilizada pela rede tecnológica, 
integrando as diversas mídias (PRADO, 
2005, p. 12). 

 

Em tempo, nosso entendimento sobre o papel de 
mediação presente nas práticas docentes coaduna com o 
conceito proposto por Masetto (2000). Para o autor, mediação 
pedagógica é  

 

[...] a atitude, o comportamento do professor 
que se coloca como um facilitador, 
incentivador, motivador da aprendizagem, 
que se apresenta com a disposição de ser 
uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem [...] que ativamente colabora 
para que o aprendiz chegue aos seus 
objetivos (MASETTO, 2000, p. 144).  
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Assim, para que seja um agente de mediação, com o 
auxílio das TDIC, o professor necessita estar imbuído “de uma 
nova perspectiva para o seu papel [...]. Caso contrário, não 
conseguirá nem planejar, nem orientar a execução das técnicas 
como mediação pedagógica” (MASETTO, 2000, p. 168). 

Dito isso, não é difícil percebemos que as práticas 
docentes vigentes ainda encontram-se embasadas em 
concepções tradicionais de ensino e aprendizagem, seja por 
deficiências na formação inicial ou continuada, seja por falta de 
recursos ou de tempo para o planejamento, seja pelo professor 
não encontrar-se imbuído de sua função mediadora de 
processos educacionais. 

Assim, para compreendermos as mudanças ou 
permanências nas práticas docentes mediadas pelas TDIC, 
objeto deste estudo, apresentamos a seguir o Projeto UCA em 
Santa Catarina. 
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3 O COMPUTADOR PORTÁTIL NA EDUCAÇÃO 

 

 Este capítulo destina-se a explanar de modo breve os 
processos de concepção da modalidade 1-1 do uso de 
computadores portáteis na educação. Na primeira parte, faremos 
um breve passeio histórico sobre a criação dos computadores 
portáteis, iniciando pelas ideias de Alan Kay e seu protótipo de 
Dynabook; depois, passaremos às iniciativas de uso dessa 
modalidade de uso dos computadores na educação, idealizado 
por Seymour Papert. A segunda parte trata da chegada da 
concepção dos laptops educacionais no Brasil e do 
desenvolvimento do Projeto Um Computador por Aluno – UCA; 
os processos ocorridos desde a implantação do projeto piloto em 
2007 até a regulamentação do Programa UCA em 2010. A 
terceira parte apresenta um histórico da implantação em Santa 
Catarina da 2ª fase do Projeto UCA, desde a constituição da 
Equipe de Formação e Pesquisa UCA-SC, passando pelos 
processos de formação e avaliação dela, até o relato da situação 
atual de três escolas na Grande Florianópolis. 

 

3.1 DYNABOOKS E CLASSMATES PC: DO PROTÓTIPO EM 
PAPELÃO À REALIDADE NAS ESCOLAS 

 
Como vimos no capítulo anterior, a relação do homem 

com a tecnologia que ele mesmo cria é antiga. Assim, a parceria 
entre a educação e as tecnologias não poderia ser diferente, 
visto que a escola faz parte da esfera social humana. Do mesmo 
modo, a relação entre as tecnologias digitais – em especial o 
computador — e o homem, que buscou aproveitar as 
potencialidades dessa tecnologia no âmbito educacional, ocorre 
por meio de diferentes projetos. 

Os primeiros experimentos de introdução do computador 
nas escolas datam dos anos 1950. Sabe-se que os 
computadores dessa época eram equipamentos complexos, 
caros e grandes, o que segundo Valente (1999) inviabilizava sua 
presença, sobretudo, nas escolas públicas. Ao que parece, isso 
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não impediu pesquisadores como Seymour Papert
38 

e Alan Kay
39

 
de pensarem em meios de utilizar as potencialidades do 
computador para auxiliar o dia a dia das pessoas comuns e 
alguns processos educacionais. 

Papert acreditava no computador como uma poderosa 
ferramenta educacional, defendeu seu uso como auxiliar no 
processo de construção de conhecimentos. A partir de seus 
estudos junto a Piaget e do contato com os princípios 
construtivistas, Papert propôs o termo ‘construcionismo’ para 
delimitar uma forma de uso do computador na educação. Essa 
abordagem defende que o sujeito pode construir seu próprio 
conhecimento a partir da interação com alguma ferramenta 
como, por exemplo, o computador. 

Segundo Valente (1997), o construcionismo se baseia 
numa prática de construção do conhecimento que utiliza o 
computador como um dispositivo de aprendizagem, que 
possibilita uma nova forma de representação do conhecimento e 

                                                             
38

 Nascido em Pretória (1928) e radicado nos EUA, Seymour Papert é um 
renomado matemático e um dos precursores da inteligência artificial. No início 

de 1960, Papert foi para o MIT, onde, com Marvin Minsky, fundou o 
Laboratório de Inteligência Artificial. Após trabalhar com Jean de Piaget na 

Universidade de Genebra (1958-1963), e por suas pesquisas nessa área, tornou-
se proeminente educador. Sua colaboração principal consistiu em considerar o 

uso da matemática para entender como as crianças podem aprender e 
pensar. Atualmente é reconhecido como importante teórico no que diz respeito 

ao uso da tecnologia para modificar a aprendizagem. Tem publicado inúmeros 
livros e artigos sobre matemática, Inteligência Artificial, educação, 

aprendizagem e raciocínio.  Adaptado de: <http://web.media.mit.edu/~papert/> 
e < http://www.din.uem.br/ia/a_correl/iaedu/biografia.htm>.  Acesso em: 13 

maio 2012. 
39 

Alan Kay (Alan Curtis Kay), nascido em Springfield (1940) é um renomado 

informático. Conhecido por ter sido um dos inventores da Smalltalk (linguagem 
de programação) testada no que é conhecido como o primeiro laptop; concebeu 

o conceito de interfaces gráficas dos computadores, as precursoras das que 
utilizamos hoje e, dentre outros feitos, recebeu o prêmio Turing em 2003 por ser 

um dos criadores do conceito de programação orientada a objetos (Prêmio 
Turing, 2003). Ao observarmos as imagens do Dynabook, podemos acreditar 

que os tablets que temos hoje nasceram das ideias de Kay, que integrou a 
importantes equipes como a da Apple entre 1984 a1996. Adaptado de: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_kay e < 

http://ei.cs.vt.edu/~history/GASCH.KAY.HTML>. Acesso em: 20 out. 2012. 

http://web.media.mit.edu/~papert/
http://www.din.uem.br/ia/a_correl/iaedu/biografia.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_kay
http://ei.cs.vt.edu/~history/GASCH.KAY.HTML
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o redimensionamento dos papéis docentes e discentes diante 
dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Durante os anos 1960, Papert, juntamente com uma 
equipe de pesquisadores do MIT Media Lab, desenvolveu uma 
linguagem de programação para o uso educacional com 
crianças: a linguagem Logo (ALLAN, 2001). Com o auxílio dessa 
linguagem, as crianças podiam aprender dos mais simples aos 
complexos conceitos de matemática, a partir da aprendizagem 
de alguns códigos de programação

40
 que eram inseridos em 

computadores dos laboratórios de pesquisa de Papert (KAY, 
2002). 

Nessa mesma época, Alan Kay, outro importante 
pesquisador da área da informática, procurava junto a sua equipe 
dos laboratórios da Palo Alto Research Center (PARC) meios de 
desenvolver um computador de mesa com uma interface que 
pudesse ser usada tanto por crianças entre seis e quinze anos 
de idade como por adultos sem qualquer experiência com 
computadores. Eram os chamados noncomputer adults — 
bibliotecários, arquitetos, músicos, donas de casa etc (KAY, 
1975, p. 20).  Dessas pesquisas, desenvolveu-se o Interim 
Dynabook, posteriormente chamado Alto em homenagem à 
região onde a sede da empresa foi instalada, no norte da 
Califórnia (KAY, 1975). Para Kay (2001), apesar de não ter sido 
produzido comercialmente, esse computador tornou-se relevante 
por sua significância histórica. Com ele, o conceito de 
computador pessoal ganha forma, devido a seu reduzido 
tamanho e às inovações em matéria de interface que permitiriam 
seu uso “doméstico”. 

Em 1968, em visita aos laboratórios de Papert no MIT, 
Kay se impressiona ao ver crianças programando com a 
linguagem Logo (BARNES, 1997). A partir daí, segundo a autora, 
Kay decide desenvolver um sistema que pudesse fazer do 
computador um meio para a aprendizagem da leitura e da 

                                                             
40

 Segundo informações contidas na entrevista de Alan Kay à Revista. 

Disponível em: 
<http://www.squeakland.org/resources/articles/article.jsp?id=1007>. Acesso 

em: 5 nov. 2012. 

http://www.squeakland.org/resources/articles/article.jsp?id=1007
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escrita. Afinal, se podiam programar computadores de grande 
porte, o que não fariam as crianças com um modelo portátil e 
interativo? 

A partir do FLEX, apresentado por Kay em 1969, que a 
ideia de um computador portátil que auxiliasse crianças a 
aprender começa a tomar forma. Kay iniciou seus esboços de um 
computador portátil que tivesse o tamanho de um livro no qual as 
crianças poderiam aprender, “deveria ser como um instrumento 
musical, pelo qual o usuário desenvolve uma relação pessoal e o 
utiliza para fazer música” (VALENTE, 2011, p. 22). 

 Em 1970, Kay fez esboços do KiddieKomp, que mais 
tarde evoluiu para um laptop definido por Kay como "um 
computador portátil interativo, tão acessível quanto um livro" 
(KAY, 2002). Na figura a seguir, vemos a reprodução de uma 
imagem de um dos livros de Kay

41
 representando a 

materialização do sonho do autor: duas crianças interagindo com 
o Dynabook em espaço externo. 

 
Figura 1 — Duas crianças sentadas na grama com seu 
computador portátil 

 

Fonte: Kay (1975, p. 1).
42

  

                                                             
41 

A Personal Computer for Children of All Ages (1975). 
42

 Figura 1: Duas crianças sentadas na grama com seu computador portátil. 

Disponível em: <http://www.mprove.de/diplom/gui/kay72.html>. Acesso em: 

19 nov. 2012. 

http://www.mprove.de/diplom/gui/kay72.html
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Influenciado pelas ideias de Marshall McLuhan 
(1962,1964), que descreveu o profundo impacto cultural da 
imprensa de Gutenberg na sociedade de sua época, Kay batizou 
seu laptop de Dynabook, que, segundo Barnes (1997), sugeriria 
que seus Dynabooks poderiam alcançar o mesmo impacto 
cultural da invenção de Gutenberg, dados os avanços esperados 
para a tecnologia emergente à sua época. Assim, 

 
O Dynabook foi descrito como um poderoso 
e portátil dispositivo eletrônico que seria 
aproximadamente do tamanho de um 
caderno. Ele levaria uma enciclopédia de 
informações dentro de seus circuitos e seria 
capaz de conectar-se a uma rede de 
computadores. O Dynabook foi o protótipo 
visionário de um computador portátil que 
mais tarde foi desenvolvido pela Apple e 
outras empresas de hardware (BARNES, 
1997, tradução nossa).

43
 

 

Na figura a seguir podemos visualizar uma maquete que 
ilustra esse portátil dispositivo eletrônico idealizado por Kay. 

  

                                                             
43 

Tradução deste excerto: “The Dynabook was described as a very powerful, 

portable electronic device that would about the size of a notebook. It would 
carry an encyclopedia of information inside its circuits and plug into a computer 

network. Dynabook was the visionary prototype of a notebook computer that 
was later developed by Apple and other hardware companies” (BARNES, 

1997). 
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Figura 2 — Maquete feita em papelão do MockUp 1971-1972 

 

Fonte: (KAY; GOLDBERG, 1976)
44

 

 

Desse modo, a história dos computadores portáteis ou 
laptops educacionais, pode ser considerada como tendo seu 
marco inicial nas ideias de Alan Kay, profundamente 
influenciadas pelos estudos de Seymour Papert (BARNES, 1997; 
VALENTE, 2011). Nas palavras de Kay, 

 
Assim como o livro era uma extensão do 
meio oral, o computador é uma extensão do 
meio impresso. Há muitas coisas que os 
livros podem fazer, mas os computadores 
têm uma dimensão extra que me pareceu 
extremamente importante, e isso é a chave 
para a ideia do Dynabook. Para realmente 
usar um computador, você tem que ser o 
autor, bem como o leitor. Ou, em termos 
musicais, um computador é algo através do 
qual você pode compor e tocar. Assim, a 
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 Figura 2: Maquete em papelão do MockUp 1971-1972. Disponível em: 

<http://tkbr.ccsp.sfu.ca/dynabook/book/bibliography/>. Acesso em: 20 nov. 

2012. 

http://tkbr.ccsp.sfu.ca/dynabook/book/bibliography/
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relação com o computador é diferente da 
relação com um livro. Ou ao menos existe 
essa possibilidade

 45 
(KAY, 2002, tradução 

nossa). 

 

Desde então, computadores portáteis, em modelos 
comerciais ou não, têm sido utilizados na situação 1-1. A primeira 
experiência aconteceu, segundo Valente (2011, p. 23), no 
Methodist Ladie’s College em Melbourne, Austrália, e desde 
então nos Estados Unidos têm ocorrido diversas experiências de 
parcerias entre Estado, empresas do ramo e até mesmo as 
famílias dos alunos. Nos últimos anos a experiência da situação 
1-1 tem ocorrido em diversos outros países, inclusive da América 
Latina (VALENTE, 2011; VALENTE; MARTINS, 2011). 

Apesar dos avanços das últimas três décadas na área da 
microinformática e da computação educacional, ao ser 
questionado sobre esses avanços e sobre os laptops 
eduacionais, netbooks e tablets, Kay ainda hoje admite que o 
conceito que procurou desenvolver com o Dynabook ainda não 
foi completamente alcançado por variados motivos

46.
 Entretanto, 

ele aponta e-book Kindle, da Amazon, como o equipamento que 
mais se aproxima da ideia original. Ressalva, porém, que não há 
aproveitamento de outros recursos importantes para a 
aprendizagem (CHEN, 2008). 

 

                                                             
45

 Tradução livre de excerto da entrevista de Alan Kay à The Book & The 

Computer: “Just as the book was an extension of the oral medium, so is the 
computer an extension of the print medium. There are many things that books 

can do, but computers have an extra dimension that seemed to me incredibly 
important, and this is key to the Dynabook idea. To really use a computer, 

you've got to be the author as well as the reader. Or in terms of music, a 
computer is something through which you can compose and play. So the 

relationship with the computer is different than your relationship to a book. Or 
at least it has that possibility.” Disponível em: 

<http://www.squeakland.org/resources/articles/article.jsp?id=1007>. Acesso 
em: 5 nov. 2012. 
46 

Em entrevista às revistas The Book & The Computer (2002) e Wired.com 
(2008), nesta última em matéria sobre a celebração dos 40 anos do conceito do 

laptop Dynabook. 

http://www.squeakland.org/resources/articles/article.jsp?id=1007
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Figura 3 — Kindle da Amazon  

 

Fonte: <http://eletronicos.hsw.uol.com.br/amazon-kindle.htm>
47

.  

 

 Assim, Nicholas Negroponte e duas entidades sem fins 
lucrativos, a One Laptop Per Child Foundation (OLPCF) e a One 
Laptop Per Child Association  (OLPCA), lançaram-se no desafio 
de materializar as ideias de Kay e de oportunizar a crianças de 
classes populares um computador portátil, funcional, com 
conteúdos educacionais e de valor acessível. Assim nasceu o 
projeto do “laptop de 100 dólares” 

48
. 
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 Figura 3: Kindle da Amazon. Disponível em: 
<http://eletronicos.hsw.uol.com.br/amazon-kindle.htm>. Acesso em: 02 dez. 

2012. 
48

 Disponível em: <http://wiki.laptop.org/go/The_OLPC_Wiki>, 

<http://wiki.laptop.org/go/One_Laptop_per_Child> e 

<http://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child>. Acesso em 5 ago. 2012. 

http://eletronicos.hsw.uol.com.br/amazon-kindle.htm
http://eletronicos.hsw.uol.com.br/amazon-kindle.htm
http://wiki.laptop.org/go/The_OLPC_Wiki
http://wiki.laptop.org/go/One_Laptop_per_Child
http://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child
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3.2 COMPUTADORES PORTÁTEIS NA EDUCAÇÃO: UM 
PROJETO BRASILEIRO 

 

 Nicholas Negroponte figura como um dos idealizadores 
do Projeto One Laptop per Child (OLPC), cujos princípios giram 
em torno do acesso às tecnologias e da melhoria da educação 
em países em desenvolvimento, sobretudo para as crianças mais 
carentes. 

 Segundo informações do site oficial do Projeto UCA
49

, em 
janeiro de 2005, no Fórum Mundial de Davos, Suíça, Negroponte 
apresentou ao então presidente do Brasil, o Sr. Luiz Inácio “Lula” 
da Silva, o projeto de um laptop educacional de baixo custo, tal 
projeto era conhecido como “laptop de 100 dólares”. 

 Apesar de acessível, o laptop deveria apresentar 
tecnologias cujas aplicações pudessem vir a melhorar a 
aprendizagem de crianças das mais diferentes nacionalidades, 
em especial as mais carentes. Cada criança seria proprietária de 
seu laptop; conforme a idealização do Dynabook, de Alan Kay. 

Em junho daquele mesmo ano, Nicholas Negroponte e 
Seymour Papert vieram ao Brasil para apresentar formalmente o 
projeto ao Presidente. Este decidiu formar uma comissão para 
avaliar o projeto da OLPC e o modelo de laptop XO (figura 4). 
Segundo informações do site oficial da OLPC, o XO-3 (figura 5) 
encontra-se em fase de desenvolvimento. 
  

                                                             
49 

Disponível em: <http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp>. Acesso em: 

30 jun. 2012. 

http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp
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Figura 4 — XO-1 nos modos Laptop e E-book 

 

 
Fonte: <www.laptop.org>.

50
 

 
Figura 5 — XO-3 Tablet 

 

 
Fonte: <www.laptop.org>.

51
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 Figura 4: XO-1 Modos Laptop e E-book. Disponível em:< www.laptop.org>. 
Acesso em: 20 nov. 2012. 
51

 Figura 5: XO-3 Modo Tablet. Disponível em:< www.laptop.org>. Acesso em: 

20 nov. 2012. 

http://www.laptop.org/
http://www.laptop.org/
http://www.laptop.org/
http://www.laptop.org/
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Entre julho e agosto do mesmo ano, uma comissão 
formada por três institutos de pesquisa teve a missão de avaliar 
pedagógica e tecnologicamente a proposta. Os trabalhos foram 
estendidos até julho de 2006. 

De fevereiro a dezembro de 2007, houve várias ações no 
sentido de formalizar o projeto da elaboração de documentos, da 
criação de Grupos de Trabalho

52
 (GTUCA), do recebimento de 

doações da OLPC-Quanta, Intel e Encore para experimentos nas 
escolas brasileiras e do lançamento do primeiro edital para a 
compra dos computadores móveis. Iniciava-se a primeira fase do 
Projeto Piloto – UCA. 

No ano seguinte, várias reuniões do GTUCA 
aconteceram no sentido de avaliar os experimentos, também um 
evento nacional realizado em São Paulo, no mês de novembro. 
Neste último houve a participação de professores e alunos das 
cinco escolas participantes do projeto piloto. 

Em 2009, segundo o site oficial, foi possível avaliar os 
experimentos iniciados em 2007 nas cinco escolas participantes. 
Essa avaliação gerou relatórios realizados por cada escola 
segundo três temas: a) descrição do contexto da escola; b) 
relatório de infraestrutura e questões técnicas; c) problemas e 
soluções relacionados à gestão da escola.  

O ano de 2009 contou também com a publicação da 
Medida Provisória 472/09

53
, de 15 de dezembro, que criou o 

Programa UCA e instituiu o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para uso Educacional (RECOMPE), ambos 
regulamentados pelo Decreto 7243

54
, em 26 julho de 2010. 

De acordo com informações do site oficial do Projeto 
UCA, em 2010 foi conhecida a vencedora do pregão, a CCE, que 
se propôs a fornecer computadores portáteis educacionais com 

                                                             
52 

Grupo de Trabalho e Assessoramento Pedagógico instituído pela Portaria 
SEED/MEC n. 8, em 19 de março de 2007, e reconduzido pela Portaria nº 85, 

em 16 de julho de 2008. Disponível em: 
<http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2007/03/portaria-do-gt-assessores-

pedaggicos.html>. Acesso em: 28 nov. 2012. 
53

 Capítulo II da Medida Provisória 472/09. Disponível em: 

http://www.uca.gov.br/institucional/noticiasMPUCA.jsp. Acesso em 05 dez. 
2012. 
54 

Disponível em: 
 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2860983/decreto-7243-10. 

Acesso em: 05 dez. 2012. 

http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2007/03/portaria-do-gt-assessores-pedaggicos.html
http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2007/03/portaria-do-gt-assessores-pedaggicos.html
http://www.uca.gov.br/institucional/noticiasMPUCA.jsp
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2860983/decreto-7243-10
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especificações mínimas
55

 a um custo de cerca de R$550,00 a 
unidade. 
 Na figura 6 podemos observar o modelo Classmate PC 
Intel distribuído para as três escolas pesquisadas. Na primeira 
imagem podemos observar a tampa, revestida de material 
semelhante a couro na cor azul. Na segunda imagem, 
observamos modelos com tela de 7 e10 polegadas e com o 
interior em azul e em cinza. 

 
Figura 6 — Classmate PC Intel 

 

 
 

Fonte: < http://www.cceinfo.com.br/uca/>. 
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 Para maiores informações consultar “Um computador por aluno: a 
experiência brasileira”. Disponível em: 

http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3464/um_computador.pdf

?sequence=1. Acesso em 05 dez. 2012.  

http://www.cceinfo.com.br/uca/
http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3464/um_computador.pdf?sequence=1
http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3464/um_computador.pdf?sequence=1
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Quanto à formação, uma equipe coordenada por Pedro 
Ferreira de Andrade (SEED/MEC) desenvolveu um programa de 
formação intitulado “Projeto UCA Formação Brasil: projeto, 
planejamento das ações/cursos”. 

O programa foi criado para ter duração de dois anos e 
tinha o objetivo de “fornecer informações essenciais que 
nortearão o projeto de formação do UCA, demonstrando qual a 
concepção e estratégias implantadas visando uma política de 
capacitação que contribua para o êxito do projeto” (SEED/MEC, 
2009, p. 3). O documento contempla objetivos, pressupostos 
norteadores, condições necessárias à formação, estratégias de 
implementação, operacionalização, estrutura dos grupos de 
formação, a proposta e as ações de formação, estas últimas 
divididas em três ações com diferentes fases; bem como 
informações sobre avaliação e certificação dos participantes. A 
seguir, reproduzimos a estrutura de formação e as dimensões da 
formação do Projeto UCA. 

 
Figura 7 — Estrutura da formação do Projeto UCA

 

Fonte: UCA — Formação Brasil: planejamento das ações (2009, p. 9).  
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Na figura 7 podemos visualizar o esquema de formação 
proposto pelo SEED/MEC. Inicialmente foi formado um Grupo de 
Trabalho e Assessores do Projeto Um Computador por Aluno 
composto por dez docentes que representaram as Instituições de 
Ensino Superior IES, chamadas IES Globais. Segundo o 
documento “Projeto UCA Formação Brasil: projeto, planejamento 
das ações/cursos”, os docentes representantes das IES Globais 
foram: Divanizia Souza (UFS), José Armando Valente 
(UNICAMP), Léa Fagundes (UFRGS), Maria Elizabeth B. de 
Almeida (PUC/SP), Maira Helena C. Horta Jardim (UFRJ), Mauro 
Cavalcante Pequeno (UFC), Paulo Gileno Cysneiros (UFPE), 
Roseli de Deus Lopes (USP), Simão Pedro P. Marinho (PUC 
Minas) e Stela Piconez (USP).  

O segundo grupo representado por seis consultores 
especialistas da área e um representante do SEED/MEC, este 
grupo teve a função de preparar o terceiro grupo o das Equipes 
de Formação e Pesquisa (IES-Globais), que por sua vez, fariam 
a preparação das Equipes de formação: as IES-locais, os NTE e 
NTM, que atuariam junto às escolas preparando gestores, 
docentes e alunos piloto.  

A figura 8 explica mais detalhadamente o que 
procuramos explanar com a figura 7 e a composição das 
equipes. 
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Figura 8 — Dimensões da formação 

 

Fonte: UCA — Formação Brasil: planejamento das ações (2009, p. 15). 

 

Dentre os vários documentos criados sobre o Projeto 
UCA, um é de especial importância, pois trata da avaliação dos 
dois primeiros anos do projeto piloto: “Um Computador por Aluno: 
a experiência brasileira”. Trata-se do Relatório de Avaliação de 
Políticas Públicas, da Câmara dos Deputados, publicado em 
2008. O documento está dividido em três grandes seções: 1) 
Tecnologia e Educação: relata e avalia experiências nacionais e 
internacionais de práticas pedagógicas com o uso de 
computadores; 2) considerações sobre o pré-piloto brasileiro 
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(implantação, infraestrutura, suporte técnico, capacitação, 
licitações etc.); 3) primeira avaliação dos usos e efeitos de tal 
equipamento; além das considerações finais e dos anexos.  

O documento faz um estudo aprofundado e, por vezes, 
crítico de ações governamentais dessa natureza e enfatiza que, 
apesar das ações governamentais voltadas à ampliação do 
acesso às tecnologias digitais terem se intensificado nas duas 
últimas décadas a partir das ações do ProInfo e ProInfo 
Integrado, há uma lentidão desse processo no ensino público 
brasileiro. 

 

A despeito de iniciativas como essa [ProInfo], 
o Estado brasileiro tem avançado de forma 
mais lenta do que a esperada na 
disseminação de tecnologias digitais no 
sistema público de ensino, especialmente no 
que tange ao acesso à Internet (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2008, p. 48). 

 
 Em 2010, no sentido de dar continuidade às políticas de 
inclusão digital, o Projeto UCA entrou na segunda fase

56
 de 

experimentação. A continuidade do Projeto previa a distribuição 
de computadores móveis para cerca de trezentas escolas em 
todo o território nacional. Milhares de computadores móveis 
seriam distribuídos e outros milhares de professores seriam 
capacitados para incluir o laptop em suas práticas diárias. 
 Em abril de 2012, mesmo com a segunda fase do projeto 
ainda em andamento, a Presidente Dilma Rousseff por meio da 
Medida Provisória 563/12 reformulou o RECOMPE que se tornou 
Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso 
Educacional (REICOMP) e restabeleceu o PROUCA; ambos 
regulamentados pelo Decreto 7750/12, em 06 de junho de 2012. 
  

                                                             
56

 Fase que nos interessa sobremaneira, visto que as escolas selecionadas para 

participar deste estudo fazem parte dessa etapa do Projeto UCA. 
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 De acordo com o decreto 7750/12, o PROUCA passa a 
visar à promoção da 
 

[...] inclusão digital nas escolas das redes 
públicas de ensino federal, estadual, distrital, 
municipal e nas escolas sem fins lucrativos 
de atendimento a pessoas com deficiência, 
mediante a aquisição e a utilização de 
soluções de informática, constituídas de 
equipamentos de informática, de programas 
de computador — software — neles 
instalados e de suporte e assistência técnica 
necessários ao seu funcionamento (Decreto 
n.º 7750, § 1º, Art. 1º).  

 

O REICOMP, pelo Art. 5º do mesmo decreto, rege sobre 
a incidência de Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI); 
sobre as matérias-primas; sobre a contribuição para o 
PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre a receita da venda e 
prestação de serviços relativos à industrialização dos 
equipamentos mencionados para o PROUCA. Bem como sobre 
impostos de importação; sobre a necessidade de adesão das 
Secretarias Estaduais e Municipais ao Programa e da anuência 
das unidades educativas e dos documentos a serem enviados ao 
MEC. 

 Após a explanação dos processos de implantação e 
avaliação da primeira fase do Projeto UCA; bem como do início 
da implantação da segunda fase desse Projeto, passaremos ao 
estudo desta fase em Santa Catarina. 

 

 

3.3 O PROJETO UCA EM SANTA CATARINA 

 

 Santa Catarina passou a figurar na lista dos estados 
atendidos pela 2ª fase do Projeto UCA em 2010. Segundo 
informações do site oficial do MEC, dentre os mais de duzentos e 
noventa municípios que compõem o estado, doze foram 
contemplados pelo Projeto. Este atende, em todo o estado, a 
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dezenove escolas, a mais de quatrocentos professores e envolve 
mais de cinco mil e seiscentos alunos

57
. 

 A escolha das escolas que participam da 2ª fase do 
Projeto UCA em Santa Catarina coube às Secretarias Estaduais 
e Municipais de Educação, representadas pela União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Segundo 
informações do site oficial do Projeto, a escolha das escolas se 
deu mediante o cumprimento de cinco critérios

58
: 

a) limite de 500 alunos e professores por unidade;  

b) estrutura física obrigatória: eletricidade
59 

para 
carregamento das baterias e armários para 
acondicionamento dos computadores; 

c) localização geográfica: proximidade com IES, NTE
60

 ou 
similares, sendo uma unidade na capital do estado e 
outra em zona rural; 

d) assinatura de adesão enviada pelas Secretarias de 
Educação Estaduais ou Municipais de cada unidade 
escolar selecionada manifestando a solidariedade e o 
comprometimento com o projeto;  

e) anuência da unidade escolar: ofício encaminhado pela 
unidade indicada em que consta o consentimento para a 
realização do Projeto e o comprometimento da direção e 
do corpo docente na participação e no desenvolvimento 
do projeto. 

 A implantação da 2ª Fase Piloto do Projeto UCA está 
pormenorizadamente descrita no Relatório de Execução do 

                                                             
57 

Disponível em: 
 <http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp>. Acesso em: 28 

nov. 2012. 
58 

Disponível em: 

 <http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp>. Acesso em: 28 
nov. 2012. 
59 

Este item refere-se às escolas rurais que passariam a ser atendidas pelo 
“Programa Luz para Todos” do Governo Federal. 
60

 Respectivamente Instituição de Educação Superior e Núcleo de Tecnologia 

Educacional. 

http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp
http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp
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Projeto Básico
61

, enviado à Secretaria de Educação Básica/MEC 
pela Equipe de Formação e Pesquisa do Projeto UCA em Santa 
Catarina (Equipe UCA-UFSC). Do Relatório, consta o 
desenvolvimento de quatro ações: implementação da proposta 
de formação; avaliação e acompanhamento da implantação nas 
escolas; desenvolvimento de investigação científica pedagógica; 
e acompanhamento das escolas no desenvolvimento de projetos 
pedagógicos. Tal relatório serviu como base para a descrição do 
processo de implantação e desenvolvimento da 2ª Fase Piloto do 
Projeto UCA em Santa Catarina, que passaremos a descrever 
brevemente. 

 Em 2010, foram postas em prática três ações principais 
de Execução do Projeto Básico em Santa Catarina: Constituição 
da Equipe UCA-UFSC e Formação dos professores-
multiplicadores; Chegada dos computadores móveis nas escolas 
e início da formação dos professores; Síntese da situação de 
formação dos professores. 

 A constituição da Equipe UCA-UFSC e a formação dos 
professores-multiplicadores, aconteceram entre os meses de 
junho e agosto. Ficou definido que a Equipe UCA-SC seria 
coordenada pela professora doutora Edla Maria Faust Ramos

62
 e 

estaria ligada à UFSC como IES Local e à UFRGS, como IES 
GLOBAL, esta sob coordenação da professora doutora Léa 
Fagundes

63
. Em 23, 24 e 25 de agosto aconteceu o 1º Encontro 

de Formação dos Professores-Multiplicadores; e em 25 e 26 

                                                             
61

 Relatório não publicado. 
62

 Licenciada em Matemática pela UFSC (1979). Seus estudos de doutoramento 

(UFSC, 1996) analisaram o uso das tecnologias de informação e comunicação 
na promoção de atitudes autônomas e cooperativas de aprendizagem. 

Disponível em: 
<http://www.olpc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=96>

. Acesso em: 12 dez. 2012. 
63

 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(1972) e em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1988), 
mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977) e 

doutora em Ciências-Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo (1986). Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/3381371209712524>. 

Acesso em: 12 dez. 2012. 

http://www.olpc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=96
http://lattes.cnpq.br/3381371209712524
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concomitantemente, aconteceu a formação
64 

inicial dos 
professores nas escolas EBM Vitor Miguel de Souza, em 
Florianópolis, e na EEB São Tarcísio, em São Bonifácio. Foram 
utilizados os computadores móveis da Equipe UCA-SC, visto que 
os das escolas ainda não haviam sido entregues. 

 Entre agosto e setembro, deu-se continuidade às ações 
com a chegada dos computadores móveis nas escolas e o início 
da formação dos professores em todo o estado. Essas ações 
correspondem à 3ª Ação

65 
de Formação orientada pelo 

Documento conhecido como UCA - Formação Brasil, SEED-
MEC, que trata da formação dos gestores e professores das 
escolas selecionadas. Todas as escolas foram visitadas pelos 
formadores que ministraram um total de 24 horas de curso 
presencial. Em outubro, aconteceu a inscrição dos professores 
no ambiente virtual de ensino e aprendizagem e-ProInfo e teve 
início a formação a distância. 

 O Relatório aponta que no final do ano letivo de 2010, as 
escolas não tinham mais de três semanas efetivas de uso dos 
computadores móveis: três delas iniciaram na 2ª semana de 
outubro. Em novembro, duas iniciaram na 1ª semana e três na 2ª 
semana. Três escolas não iniciaram o uso em sala em 2010: a 
EMEF Waldemar Schmitz, Jaraguá do Sul; o Colégio de 
Aplicação – UFSC, Florianópolis, onde a Direção preferiu 
aguardar a instalação da rede wireless; e o CE Adolfo Hedel, 
Agrolândia, por considerar que o uso a partir do início do ano 
seguinte seria mais propício. 

 Entre fevereiro e abril de 2011, foram retomados os 
trabalhos junto às escolas. À época, a Secretaria Estadual de 

                                                             
64 

O processo de formação da 2ª Fase Piloto do Projeto UCA em Santa Catarina 

será relatado posteriormente embasado no documento “Projeto Um Computador 
por Aluno — Formação Brasil: projeto, planejamento das ações e cursos” 

SEED-MEC, não publicado. Esse documento é descrito pela Equipe UCA-SC 
como “UCA - Formação Brasil”. 
65 

O documento orienta cinco Ações de Formação, dentre as quais as Ações 1 e 

2 tratam da preparação das Equipes de Formação e Pesquisa das IES Globais e 

Locais, Secretarias de Educação e NTE/NTM; as ações com os professores das 

escolas selecionadas iniciam-se na Ação 3. 
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Educação assumiu o compromisso de manter dois profissionais 
dedicados aos processos de gestão e implantação do Projeto em 
cada uma das escolas.  

No primeiro semestre, aconteceu também o 
recadastramento dos professores no ambiente do e-Proinfo, 
principalmente por conta do excesso de professores contratados 
em caráter temporário, que precisaram ser substituídos. De 
acordo com o Relatório, em algumas escolas o número de 
professores temporários chega a 70% do corpo docente.  

Naquele período, a Equipe UCA-SC ainda elaborou uma 
proposta de formação e assessoria que visava ampliar a 
sugerida pelo MEC. Nela a Equipe propôs, dentre outros 
encaminhamentos, a implantação do processo de formação para 
o pessoal específico (assessoria técnica); o auxílio na produção 
e seleção de outros materiais de interesse dos professores; e a 
promoção e troca de experiências por meio de encontros 
presenciais e virtuais com escolas de outros estados e países 
vizinhos.  

 Entre os meses de maio, junho e julho, foi elaborado um 
cronograma de visitas e deu-se continuidade à formação 
presencial. A Equipe UCA-SC implementou a tutoria on-line, 
proposição apresentada como proposta de ampliação do 
atendimento e da formação dos professores, relatada no 
parágrafo anterior. Na citada proposição são explicitados os 
membros e suas respectivas funções: 1º Tutor, 2º Tutor, 
Supervisor, Coordenação Geral e Secretaria

66
. Nesse momento, 

a Equipe de formação, observou a necessidade que os 
professores demonstravam em trazer as formações para 
questões mais práticas do trabalho pedagógico com o auxílio dos 
computadores portáteis.  

Entre agosto e setembro, houve maior volume de 
trabalho por parte da equipe para acompanhar a tutoria on-line e 
notou-se maior incremento na participação e na motivação dos 
professores em participar das atividades on-line, segundo dados 
do Relatório. 

                                                             
66

 O detalhamento de cada função está explicitado no Relatório de Execução do 

Projeto Básico, de 2011. 
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Entre outubro e dezembro, os esforços de todos 
concentraram-se no fechamento das formações propostas para o 
semestre e na organização de trabalhos e práticas a serem 
apresentadas no 2º Encontro Estadual das Escolas do 
PROUCA

67
 em Santa Catarina, que ocorreu em 11 e 12 de 

dezembro. Nesse encontro houve participação maciça das 
escolas e a participação da professora Léa Fagundes

68
. 

O Relatório faz uma análise das quatro Ações Previstas e 
executadas e dos resultados alcançados, relata também a 
aplicação de uma Avaliação em ambiente on-line, da qual 
participaram 136 professores. Tal Avaliação tinha o objetivo de 
“traçar o perfil dos professores quanto ao acesso e ao uso 
profissional da tecnologia e avaliar o processo de implantação do 
UCA em SC, em especial, quanto a formação dos professores” 
(RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO, 2011, p. 
15). 

Compõem a avaliação cinco grupos de questões: 
identificação do respondente; perfil do acesso e do uso pessoal 
da tecnologia; perfil de uso educacional da tecnologia digital e 
dos laptops UCA; formação do Projeto UCA; processos de 
aprendizagem envolvidos na formação. 

No primeiro grupo, foi feito um mapeamento de sexo, 
idade, escolaridade (área de graduação e pós-graduação), se já 
participou ou não de cursos de capacitação em serviço, o nível

69
 

e a escola em que atua, se ocupa outra função na escola e 
situação trabalhista (se concursado ou substituto), bem como 
sobre o tempo de serviço e quantas horas semanais dispõe para 
dedicar-se ao Projeto UCA. 

Dessa primeira parte, responderam ao questionário 86 
mulheres e 50 homens, totalizando 136 participantes. Destes, 
12,9% estão entre 50-59 anos de idade, 44,4% entre os 40-49, 
26,6% entre 30-39, 13,7% entre 20-29, restando 2,4% para a 
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Assim descrito no Relatório de Execução do Projeto Básico, 2011. 
68

 No Relatório de Execução do Projeto Básico há referências aos resultados dos 
Encontros Estaduais em documentos próprios de cada encontro. 
69

 Refere-se à série/ano em que o professor atua, bem como se atua no Ensino 

Fundamental ou Médio. 
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categoria entre 18-19 e 60-69, sendo esta última a mais 
expressiva dentre as duas. Dos participantes, os professores 
foram a maioria; em segundo lugar, os multiplicadores dos NTE e 
NTM; em terceiro, diretores; empatados em quarto lugar os 
responsáveis pela sala informatizada e os responsáveis pelo 
Projeto UCA nas escolas; em quinto, os orientadores 
pedagógicos, não houve registro da participação de supervisores 
pedagógicos. Em relação à formação complementar, esta 
categoria dividiu-se em doutorado, mestrado, especialização e 
cursos de curta duração. O número de horas dedicadas ao 
Projeto UCA está entre uma e quatro horas semanais. 

 A segunda parte foi dedicada ao perfil do acesso e do 
uso pessoal da tecnologia. Os profissionais foram questionados 
sobre o acesso a outros equipamentos além do laptop, a 
frequência de uso de computadores, o acesso à Internet (local e 
qualidade de acesso), o uso que fazem do computador e se o 
levam ou não o laptop para casa. 

 Em relação ao acesso à tecnologia 88% têm computador, 
sendo que destes, 54% possuem laptops; 89% têm acesso à 
Internet, em sua maioria considerada de boa qualidade; 
aproximadamente 50% levam o laptop do Projeto para casa, mas 
apenas 10% o utilizam para as atividades de formação no 
ambiente e-Proinfo. Em suma, o relatório aponta que o uso do 
computador passou nitidamente de ‘nunca’ para ‘intenso’. 

A terceira parte da avaliação referiu-se ao uso da 
tecnologia

70 
e englobou questões referentes ao uso dos 

computadores nas práticas docentes no ano anterior à chegada 
do Projeto UCA; à experiência de uso dos laptops com os alunos; 
ao tipo de atividade desenvolvida

71
; aos modos de organização 

dos alunos e do trabalho educativo nas aulas com utilização dos 
computadores móveis

 72
; à percepção sobre o grau de incidência 

                                                             
70 

Essa parte da avaliação foi subdividida em cinco questões dirigidas aos 

professores e uma aos professores e gestores e multiplicadores. 
71 

A saber: construção de texto, cálculo e produção de gráficos, apresentação de 

slides, pesquisa e publicação de conteúdo (webquest), produção multimídia, 
exploração de software específico para disciplina/conteúdo, publicação de 

conteúdo (blog, wiki etc.), simulações, entretenimento, correio eletrônico, uso 
livre durante as aulas. 
72

 A saber: individual, em pares, pequeno grupo ou grande grupo (turma). 
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das atividades realizadas na escola com os computadores 
móveis

73
; e a respeito da motivação para práticas com auxílio 

desses equipamentos. 

O Relatório aponta que o uso das tecnologias, entre 2010 
e 2011, antes da chegada dos laptops e depois da chegada 
destes às escolas, teve um acréscimo. O percentual de 
professores que não usaram os laptops caiu de quase 20 em 
2010 para em torno de 5 em 2011. Do mesmo modo, o número 
de professores que responderam ter usado os laptops entre uma 
e duas vezes por semana aumentou de 27 professores em 2010 
para 35 em 2011. Isso pode revelar que com o acompanhamento 
de uma equipe de formação, com encontros periódicos e 
orientações metodológicas sobre o uso das TDIC fez aumentar a 
incidência de uso em apenas um ano. 

Desta forma, com o presente estudo sobre as práticas 
docentes auxiliadas por computadores portáteis do Projeto UCA, 
procuramos investigar esse processo de aquisição metodológica 
e inserção desses equipamentos na prática docente nas três 
escolas atendidas pelo Projeto na Grande Florianópolis. 

Em relação aos modos de organização dos alunos, ao 
trabalho educativo nas aulas com utilização dos computadores 
móveis, à percepção sobre o grau de incidência das atividades 
realizadas na escola com tais computadores e ao respeito da 
motivação para práticas com auxílio destes, reproduziremos os 
gráficos apresentados no Relatório de Análise da Avaliação da 
Equipe UCA-SC devido à complexidade das informações 
analisadas. 

  

                                                             
73 

A saber: uso básico, apoio para as apresentações de trabalhos, uso em projetos 
educativos, trabalho integrado entre professores, gestão das aulas (registro de 

faltas, progresso dos alunos etc.), blogs (pelos professores e pelos alunos), redes 

sociais, outros. 
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Gráfico 1 — Modos de organização dos alunos e do trabalho 
educativo nas aulas com utilização dos computadores móveis 

 

 

Fonte: Relatório de Análise da Avaliação da Equipe UCA-SC. 

 

 Percebemos, a partir do gráfico 1, que há grande 
incidência de uso do laptop educacional em atividades que 
priorizam o uso individual. Dessa forma, nossas observações 
serão no sentido de descrever se esse uso se mantém ou se foi 
modificado após passados dois anos de chegada dos 
equipamentos às escolas. 
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Gráfico 2 — Trabalho educativo nas aulas com utilização dos 
computadores móveis 

 

 

Fonte: Relatório de Análise da Avaliação da Equipe UCA-SC. 

 

 Pudemos perceber, no gráfico 2, que o efetivo trabalho 
educativo que os alunos desenvolveram com o auxílio dos 
computadores móveis foi variado, porém a incidência de algumas 
dessas atividades foi baixa. A produção de textos, o uso de 
multimídias, de software específico, o entretenimento e o uso 
livre foram as atividades que tiveram um índice de resposta bem 
distribuído entre os cinco itens postos à escolha: sempre, muito, 
às vezes, pouco, nunca. 

 As atividades que tiveram “nunca” com alto índice de 
resposta, acima de 25%, foram cálculos gráficos, apresentação, 
produção web, caça ao tesouro, resolução de problemas, uso 
livre e e-mail. Esses dados podem revelar que atividades que 
impliquem maior habilidade no uso dos recursos oferecidos pelo 
computador móvel parecem oferecer maior dificuldade, 
necessitando de mais conhecimentos e mais segurança ao 
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elaborar tais atividades. Em contrapartida, atividades de 
pesquisa na Internet tiveram a maior incidência de “muito” como 
resposta, o que pode sinalizar um uso já estabelecido que possa 
trazer certa segurança aos professores para aplicar em suas 
práticas. 

 Devido à importância de estudos aprofundados e 
detalhados como esse que ora analisamos é que dispusemo-nos 
a observar somente as aulas que tiveram propostas de 
atividades com o uso dos computadores móveis. Desta forma, foi 
possível observar mudanças e permanências na escolha das 
atividades para uso dos computadores. De acordo com o 
Relatório, as atividades de produção e publicação de conteúdo 
ainda são minoria, assim como os usos para gestão dos 
processos e das aulas, como veremos no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 — Incidência de atividades docentes de gestão e 
planejamento realizadas com o auxílio dos computadores móveis 

 

 

Fonte: Relatório de Análise da Avaliação da Equipe UCA-SC. 
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Este gráfico complementa a análise feita no gráfico anterior. A 
partir deste, podemos notar que há grande incidência de 
respostas “médio” quando se trata de atividades como 
apresentação, integração entre professores e blog dos 
professores. Dessas escolhas, notamos maior incidência dessa 
resposta em atividades de gestão dos processos e de autoria. 
Podemos notar também um relevante número de respostas 
“nulo”, para gestão das aulas e blog dos alunos, o que pode 
revelar falta de preparo ou de interesse para essas duas 
atividades. Notamos que redes sociais, blog dos professores e 
integração entre professores também tiveram considerável 
incidência de respostas “nulo” o que pode indicar que esses 
professores não estejam totalmente inseridos numa cultura 
digital. Nota-se que houve um percentual bem distribuído entre 
“médio” e “elevado” para uso básico, sendo que esta resposta 
também apresenta percentual considerável de “muito elevado” e 
“pouco”, o que pode denotar que os professores, apesar de já 
estarem acostumados com o equipamento, ainda não estão 
completamente imersos numa cultura digital a ponto de utilizarem 
os recursos oferecidos com segurança para grande parte de 
suas práticas docentes. 

 A quarta parte do relatório destinou-se a avaliar a 
formação do Projeto UCA. Foram coletadas informações a 
respeito da participação ou não participação e o motivo para tal; 
da contribuição efetiva da formação para as práticas em sala de 
aula; da frequência de participação; do equipamento usado para 
acessar o ambiente e-Proinfo; das dificuldades na participação e 
quais mecanismos foram usados para superá-las; e, por último, 
sobre quais atividades e conteúdos deveriam permanecer ou não 
para futuras propostas de formação do Projeto. 

Quanto à participação na formação, 6 profissionais 
relataram que participam da formação diariamente; 35 
professores, duas ou mais vezes na semana; 28 quinzenalmente; 
12 mensalmente e 55 responderam “outros”. Quanto ao acesso, 
42 acessam a formação de casa; 19 dos computadores da sala 
informatizada; 15 acessam o ambiente e-Proinfo do laptop; e 60 
optam por outros meios. Dos que não participaram, a grande 
maioria respondeu ser a “falta de tempo” o principal obstáculo, 
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por dificuldades de uso com o equipamento/ambiente on-line ou 
falta de apoio; por último ficaram os demais motivos.  

No quadro a seguir, relacionamos a participação dos 
docentes das três escolas da Grande Florianópolis participantes 
deste estudo. 

 

Quadro 1 — Participantes por Escola nas etapas da Formação 
da Equipe UCA-SC 

 

Fonte: Adaptado do Relatório de Execução do Projeto Básico (2011, p. 
16). 

 

Apesar de haver registros de docentes que participaram 
de alguma etapa da formação inicial para o trabalho com os 
computadores móveis, é importante salientar que nenhum dos 
cinco professores participantes desta pesquisa concluiu a 
formação. Dentre eles, dois participaram somente do módulo de 
apresentação e do início do Módulo I e os demais ainda não 
haviam sido contratados, fator que será relevante para as 
análises que proporemos no Capítulo 5. 

Para fins de elucidação da análise que proporemos a 
partir da participação na Formação, a ser feita no Capítulo 5 
deste estudo, achamos importante apresentar o conteúdo de 
cada um dos cinco módulos da formação do Projeto UCA: 
módulo I – Apropriação Tecnológica; módulo II – Web 2.0; 
módulo III – Formação: a) professores e b) gestores; módulo IV – 
Elaboração de Projetos; e módulo V – Sistematização na escola. 
Segundo informações do Relatório (p. 16), quando de sua 
formulação, os professores que ainda não haviam terminado as 
atividades solicitaram que o prazo fosse estendido a fim de que 
pudessem concluir as atividades em atraso.  

Escolas 
Professores 

Inscritos

Apresentação  

5h

Módulo I  

40h

Módulo II  

40h

Módulo III 

40h

Módulo IV 

40h

Módulo V 

40h

Escola A 23 13 3 0 1 1 0

Escola B 12 0 0 0 0 0 0

Escola C 45 43 14 0 0 0 0



120 

 
 

Foram consideradas essenciais para a formação: as 
oficinas sobre os recursos presentes nos computadores móveis, 
a formação presencial sobre o e-Proinfo, a discussão e a 
socialização de práticas com o auxílio de tecnologias, a 
discussão de textos teóricos presentes no material de formação 
— questões que certamente aparecerão nas análises das 
observações realizadas e que serão mais bem exploradas no 
Capítulo 5. 

A quinta e última parte da avaliação, cujo foco recai sobre 
os processos de aprendizagem, revelou que há pontos positivos 
e negativos na inserção de tecnologias na escola, pontos estes 
dependentes de tempo para adaptação instrumental, técnica e 
educacional, de acordo com o descrito no Relatório de Análise da 
Avaliação. 

Segundo Sampaio e Elia (2012), há atualmente em Santa 
Catarina quatro projetos de pesquisa ligados ao programa 
governamental “Um Computador por Aluno – PROUCA”, através 
do Edital MCT/CNPq/Capes/MEC-SEB n.º 76

74
. O edital tinha por 

objetivo apoiar financeiramente a propostas de pesquisa que 
visassem “contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e inovação do País” (Edital 
MCT/CNPq/Capes/MEC-SEB n.º 76, p. 1). 
 Sampaio e Elia (2012, p. 8) classificam as propostas 
selecionadas em três categorias: as Pesquisas Básicas, assim 
denominadas pois têm o intuito de “produzir resultados para fora” 
e não para serem consumidos necessariamente pelo próprio 
grupo; as Pesquisas sobre estratégias, materiais e modelos 
didáticos; e as Pesquisas tópicas, assim denominadas por 
“tratarem de um tópico específico, já consolidado na literatura e 
que se caracterizam também por envolverem diversas ações e 
metas, muitas das quais poderiam ser usadas para classificá-los 
em qualquer um dos outros dois tipos” (SAMPAIO; ELIA, 2012, p. 
9). Os autores subdividem este item em quatro outros: inovação 
curricular, comunidades de prática educacional, educação 
inclusiva e robótica educacional. 

                                                             
74 

Disponível em: <http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_ 

INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDetalhada&exibe=exi

be&idResultado=47-106-1296&id=47-106-1296>. Último acesso: 12 jan. 2013. 
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 Assim, as pesquisas desenvolvidas em Santa Catarina 
encontram-se distribuídas nas três categorias. Na primeira 
categoria, encontramos Gestão e práticas pedagógicas no 
âmbito do Programa UCA: desafios e estratégias à consolidação 
de uma política pública para a Educação Básica, sob 
coordenação da professora doutora Elisa Maria Quartiero, 
docente da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
Esse projeto objetiva

75 
investigar os fatores de consolidação do 

PROUCA em escolas de Santa Catarina e da Bahia, no que 
tange às práticas pedagógicas. Uma “etnopesquisa crítica que a 
abrange três focos: os gestores do Programa, as práticas 
pedagógicas, a criação de uma Rede Colaborativa de 
Aprendizagem entre os professores” (SAMPAIO; ELIA, 2012, p. 
69). 

Na segunda categoria, a das Pesquisas sobre 
estratégias, materiais e modelos didáticos, encontramos dois 
projetos. O primeiro, intitulado LAPTOP NA ESCOLA: Um estudo 
da produção da imagem como estratégia de aprendizagem, está 
sob coordenação da professora doutora Maria Cristina da Rosa 
Fonseca da Silva, docente da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC. Esse projeto visa

76
 investigar a produção de 

conteúdos em imagem digital produzidos por alunos das escolas 
participantes da 2ª fase do Projeto UCA; como também perceber 
os espaços das crianças portadoras de deficiências nessas 
produções. O projeto está sendo desenvolvido no ambiente 
Moodle da UDESC e tem como campo de estudo professores de 
arte e monitores de 47 escolas (SAMPAIO; ELIA, 2012, p. 157). 

O segundo projeto dessa categoria, intitulado Laptops 
educacionais – interpretações, reconstruções epistemológicas e 
proposições pedagógicas na formação de professores e dos 
alunos, no ensino de Ciências da Natureza e Matemática, está 
sob coordenação do professor doutor Carlos Alberto Souza, 
docente do Instituto Federal Catarinense – IFC. Esse projeto 
visa

77 
propor estratégias pedagógicas para o ensino de Ciências 

e de Matemática na Educação Básica com o auxílio dos laptops 
educacionais (SAMPAIO; ELIA, 2012, p. 168). 

                                                             
75

 Informações retiradas do resumo do projeto publicado na obra de Sampaio; 

Elia (2012).  
76 

Idem, Ibidem. 
77 

Idem, ibidem. 
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Na terceira categoria, temos a pesquisa tópica intitulada 
Aulas conectadas? As práticas curriculares no programa um 
computador por aluno (PROUCA), sob coordenação da 
professora doutora Geovana Mendonça Lunardi Mendes, 
docente da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
Essa pesquisa, por sua vez, visa investigar os modos de 
apropriação pedagógica com o uso de tais equipamentos 
“atentando para a problematização dos elementos didático-
pedagógicos que revelam possíveis inovações curriculares 
durante os processos de ensino e de aprendizagem escolar” 
(SAMPAIO; ELIA, 2012, p. 226). 

Em relação à nossa pesquisa, passaremos a apresentar 
nosso campo de investigação: as três escolas participantes do 
Projeto UCA na Grande Florianópolis. 

 

 

O Projeto UCA na Grande Florianópolis:  

três escolas, um estudo 

 

 Das doze escolas contempladas pelo Projeto em Santa 
Catarina, três encontram-se na Grande Florianópolis. Cada 
unidade escolar pertence a uma esfera da educação pública: 
uma pertence à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis — 
RME; uma à Rede Estadual de Ensino e uma à Universidade 
Federal de Santa Catarina — UFSC.  

Destas, duas encontram-se na capital do estado, a 
Escola Básica Municipal Vitor Miguel de Souza e Colégio de 
Aplicação – UFSC e uma no município de São Bonifácio, a 79 km 
da capital catarinense, a Escola de Educação Básica São 
Tarcísio

78
. 

Seguindo o protocolo do Projeto UCA, duas das três 
escolas fizeram a entrega dos computadores móveis em uma 
cerimônia com participação de integrantes da Equipe UCA-SC, 
Secretários ou Responsáveis pelas Secretarias Estadual e 

                                                             
78

 As escolas serão descritas mais detalhadamente no Percurso Metodológico, 

próximo capítulo deste estudo. 
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Municipal, direção, corpo docente, alunos e pais, que assinaram 
o Termo de Responsabilidade. Todas receberam computadores 
móveis da marca CCE, modelo Classmate PC. Todos os alunos, 
os professores e os membros da equipe pedagógica foram 
contemplados com um computador móvel. 

Segundo relatos da equipe pedagógica e do diretor, a 
escola EBM Vitor Miguel de Souza foi selecionada a participar do 
Projeto UCA ainda em 2007, porém veio a receber os 
equipamentos somente na 2ª fase do Projeto, em 2010. Como 
descrito na seção anterior, a EBM Vitor Miguel de Souza foi uma 
das primeiras escolas a ter a formação realizada pela Equipe 
UCA-SC.  

Essa escola atende a crianças e jovens do 1º ao 9º ano
79

 
e recebeu 370 computadores móveis em 2010, que foram 
liberados para serem levados para casa. Segundo dados 
levantados em outubro de 2012, por meio de entrevistas com o 
diretor da escola e com o responsável pela Sala Informatizada, 
atualmente 185 encontram-se em funcionamento, 80 estão na 
assistência técnica e 50 encontram-se fora de uso por problemas 
diversos. A equipe que coordena as ações do UCA na escola é 
composta por professores e pelo responsável pela Sala 
Informatizada. Segundo informações da direção da escola, foram 
compradas 80 carregadores em substituição aos que 
apresentaram problemas ou foram danificadas pelo uso. A 
direção informou ainda que uma nova remessa de computadores 
móveis foi prometida pela Secretaria Municipal de Educação, 
porém até o final do ano letivo de 2012 não havia resposta da 
Secretaria sobre a compra ou entrega dessa remessa.  

O Colégio de Aplicação atende a cerca de 900 alunos 
distribuídos entre Ensino Fundamental, 1º ao 6º ano e da 7ª e 8ª 
série

80
, e Ensino Médio. Esse colégio recebeu 900 computadores 

móveis. Não obtivemos sucesso em conversar com os 
responsáveis pelo setor de informática na escola. Durante 

                                                             
79

 No ano vigente a RME de Florianópolis está no 6º ano de implantação do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, assim as escolas da rede municipal 
atendem atualmente a alunos do 1º ao 6º ano e aos da 7ª e 8ª série, extinguindo-

se estas últimas respectivamente em 2013 e 2014. 
80 

O Colégio de Aplicação encontra-se no mesmo estágio de implantação do 

Ensino Fundamental de Nove Anos que a RME de Florianópolis. 
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nossas observações nesse colégio, pudemos perceber que 
poucos computadores móveis encontram-se em uso ou ainda 
estão em funcionamento. A escola não possui uma Equipe UCA 
que atenda a todos os níveis de ensino; ela está concentrada 
somente nos anos iniciais, onde o uso de tais computadores se 
mostra mais intenso

81
. 

A EEEB São Tarcísio também atende a alunos 
distribuídos entre o Ensino Fundamental, 1º ao 6º ano e 7ª e 8ª 
série

82
, no período diurno, e Ensino Médio, no período noturno. A 

escola recebeu 452 computadores móveis, que foram entregues 
em cerimônia aberta à comunidade em 18 de novembro de 2010 
no ginásio de esportes nas dependências da escola. Do 
montante inicial, 350 computadores móveis encontram-se em 
funcionamento, 19 estão em manutenção na própria escola

83
, 

aproximadamente 60 estão fora de uso por problemas 
permanentes e há 23 para reposição. A importância dos 
computadores móveis foi tamanha que foram tema de um dos 
“pelotões” do desfile cívico de 7 de setembro de 2011

84
. 

 Tendo relatado os processos pelos quais passaram as 
três escolas participantes do Projeto UCA na Grande 
Florianópolis, passemos, então, à apresentação do percurso 
metodológico que embasa este estudo. 
  

                                                             
81 

O objeto deste estudo se concentra nas séries finais do Ensino Fundamental, 
como veremos no capítulo seguinte, intitulado “Percurso Metodológico”. 
82

 O Colégio de Aplicação encontra-se no mesmo estágio de implantação do 
Ensino Fundamental de Nove Anos que a RME de Florianópolis. 
83 

Manutenção a ser feita pelo responsável pela Sala Informatizada e pelo 
responsável pela manutenção dos computadores móveis contratado pela 

Secretaria Estadual, conforme relatado no item anterior. 
84

 Relatório apresentado pela escola no 2º Encontro Estadual das Escolas do 

PROUCA  em Santa Catarina realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2011, 

em Florianópolis. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo destina-se à apresentação do percurso 
metodológico deste estudo. Serão apresentados e descritos os 
cenários que compõe o campo de estudos, bem como seus 
participantes e os critérios de escolha destes. Feito isso, 
descreveremos o processo de preparo para a coleta de dados, 
de desenvolvimento dos instrumentos e a coleta de dados 
propriamente dita. Por fim, será a vez dos procedimentos de 
organização e análise dos dados obtidos em campo. 

 

 

4.1 O PERCURSO DA PESQUISA 

 
 Dadas as características do problema e dos objetivos que 
elencamos para este estudo, este pode ser caracterizado como 
um estudo empírico. Demo (2000, p. 21) afirma que este tipo de 
pesquisa dedica-se ao tratamento da "face empírica e fatual da 
realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via 
do controle empírico e fatual por mais tênue que possa ser a 
base fatual". Para o autor, este tipo de estudo é valorizado por 
viabilizar a possibilidade de maior concretude aos argumentos, 
assim, “o significado dos dados empíricos depende do referencial 
teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo 
no sentido de facilitarem a aproximação prática" (DEMO, 1994, p. 
37). 

Santos (2009, p. 111) completa nosso entendimento 
sobre a pesquisa empírica quando acrescenta que, em 
educação, esta modalidade de pesquisa orienta-nos em 
descrever e interpretar “fenômenos educativos tentando 
compreender as ações humanas da perspectiva dos próprios 
agentes sociais”. 

Figura como objetivo precípuo deste estudo a análise das 
práticas docentes mediatizadoras em atividades auxiliadas pelo 
computador portátil em turmas de 7ª e 8ª série de três escolas 
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públicas contempladas pela segunda fase do Projeto Um 
Computador por Aluno – UCA na Grande Florianópolis.  

Desse modo, devido aos elementos que caracterizam as 
técnicas e instrumentos aplicados neste estudo, este encontra-se 
inserido no âmbito das pesquisas qualitativas. Para Minayo 
(1994, p. 22), a pesquisa qualitativa é empregada quando há 
impossibilidade de se trabalhar estatisticamente dados cujos 
conteúdos são ligados “à percepção, à intuição e à 
subjetividade”. Figueiredo (2007, p. 95) compactua com Minayo 
afirmando que, devido ao caráter não quantificável, pouco 
estruturado e narrativo dos dados coletados, essa modalidade de 
pesquisa exige maior envolvimento por parte do pesquisador. 

 

 

4.2 CENÁRIO E DELIMITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Compõem o campo desta pesquisa três unidades 
educacionais atendidas pela 2ª fase de implantação do Projeto 
UCA situadas na Grande Florianópolis.  

A localização geográfica, o acesso às equipes gestoras e 
a pronta aceitação da pesquisa por parte dessas escolas, assim 
como o acesso aos professores e a permissão das instituições 
para a observação das aulas, revelaram-se fatores 
preponderantes na seleção do cenário de investigação, visto que 
viabilizaram a coleta dos dados e informações necessários para 
esta pesquisa. 

Duas das três unidades educacionais selecionadas 
encontram-se nas proximidades de duas universidades públicas 
no município de Florianópolis. A Escola Básica Municipal Vitor 
Miguel de Souza, está localizada próximo à Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC); enquanto que o Colégio de 
Aplicação, localiza-se no campus da Universidade Federal de 
Santa Catarina. A terceira, a EEB São Tarcísio, encontra-se 
situada em uma região de colonização predominantemente 
alemã a 79 km da capital catarinense, no município de São 
Bonifácio. 
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A escolha por essas escolas também se deu “em função 
da diversidade de seus contextos” (SEED/MEC, 2009, p. 2), 
sendo duas em regiões com alto fluxo comercial na capital do 
estado e uma afastada da capital em um pequeno município de 
economia eminentemente rural. 

 

 

4.2.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

 Diante do extenso número de variáveis que compõem um 
estudo deste porte, sentimos a necessidade de elencar aquelas 
que fossem mais relevantes para compor o conjunto de sujeitos a 
serem pesquisados.  

 Dentre as diversas variáveis, elencamos abaixo as que 
nos levaram a optar pelas séries finais do Ensino Fundamental 
de oito anos, são elas: o universo de professores atendidos pela 
2ª fase do Projeto UCA nas três escolas que formam o campo 
deste estudo; o grande número de turmas e os diferentes 
segmentos de ensino abarcados — 1º ao 6º anos do Ensino 
Fundamental de nove anos, a 7ºa e 8ª série do Ensino 
Fundamental de oito anos e o Ensino Médio. 

Um dos fatores levado em consideração foi nossa 
experiência de atuação nas séries finais do EF, o que possibilitou 
maior afinidade com os conteúdos, bem como o conhecimento 
tanto dos problemas enfrentados pelos docentes quanto das 
possibilidades de trabalho nessas séries. 

Para cada série escolhida, tínhamos oito disciplinas e, ao 
menos 8 professores para cada escola, o que totalizaria 24 
sujeitos. Dessa forma, outros importantes fatores nos levaram a 
desenvolver critérios para a escolha do grupo que constituiria o 
corpus deste estudo a fim de que pudéssemos alcançar os 
objetivos traçados, são eles:  

a) Realizar atividades periódicas com o computador 
móvel como recurso pedagógico em suas aulas; 
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b) Permitir o acesso às aulas para observação e registro 
e conceder entrevista a ser gravada em áudio. 
 

A partir dos critérios estabelecidos para a seleção dos 
professores, foram automaticamente excluídos desta pesquisa os 
docentes de educação física, visto que nestas três escolas os 
docentes dessa disciplina não foram apontados pelos gestores 
como usuários dos computadores móveis durante as aulas, visto 
que não atendiam a um dos critérios por nós proposto. Desse 
modo, com exceção da disciplina em questão, todos os demais 
professores ofereciam o potencial para serem convidados a 
compor o universo desta pesquisa, cabendo a eles o aceite de 
participação. 

Em uma das instituições, o diretor passou a incumbência 
de convidar e convencer os professores a participar do estudo 
para a professora que coordena Projeto UCA por esta ser uma 
das atribuições de sua função. Em outra o coordenador da área 
de pesquisa elencou alguns professores que atendiam aos 
critérios, fez o convite via e-mail e deixou o convencimento a 
cargo da pesquisadora. Em outra, o diretor também elencou os 
professores com perfil para a pesquisa e delegou o convite e o 
convencimento para a pesquisadora. O resultado das adesões 
pode ser visto no quadro abaixo. 

 
Quadro 2 — Número de adesões e desistências por escola

85
. 

 

 
Fonte: autor. 
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 A fim de resguardar proteger o direito ao anonimato dos profissionais 

envolvidos, assim como para os docentes, escolhemos letras (A, B e C) para 

denominar as escolas. 

Escolas
Número de 

adesões

Número de 

desistências

Total de 

participantes 

por escola

Escola A 3 1 2

Escola B 2 1 1

Escola C 3 1 2

5Total de participantes neste estudo
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 De acordo com os dados apresentados no Quadro 1, 
houve três desistências por motivos alheios à nossa pesquisa. 
Desses, um afastou-se por doença, outro por motivos pessoais e 
o último por ter se comprometido também com a faculdade onde 
leciona a receber estagiários na época de nossas observações, o 
que inviabilizaria nosso estudo. 
 
 
4.2.2 Preparo para a Coleta de Dados 

 

Esta etapa abrangeu desde o levantamento do campo de 
estudos até o momento de coleta dos dados propriamente dita. 
Por já conhecermos alguns processos do Projeto UCA

86
, 

conforme descrevemos anteriormente já tínhamos uma noção 
dos questionamentos que faríamos nos primeiros contatos com 
as escolas a fim de fazer o convite para a participação na 
presente pesquisa. É importante ressaltar que em todas as 
escolas nossa pesquisa foi extremamente bem recebida e 
prontamente aceita pelos gestores e suas equipes. 

 Com a EBM Vitor Miguel de Souza já tínhamos um canal 
aberto para comunicação, havíamos trabalhado juntos, os 
ambientes já eram conhecidos, bem como as dificuldades e 
facilidades que encontraríamos para a realização da pesquisa, 
afinal foi a partir do contato com esta escola que surgiu o 
problema de pesquisa inicial deste estudo. 

No Colégio de Aplicação, buscamos referenciais que 
pudessem dar uma ideia de por onde começar. Encontramos 
uma professora, com a qual havíamos tido contato na EBM Vitor 
Miguel de Souza, que nos orientou a procurar o Departamento de 
Pesquisa e Extensão, responsável pelos estágios e pesquisas no 
colégio. 
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 No ano de 2010, a pesquisadora compôs a equipe de assessoria da Diretoria 
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Como 

Assessora Técnico-Pedagógica uma de suas funções era acompanhar os 
processos de implantação e formação dos gestores e professores da EBM Vitor 

Miguel de Souza. 
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Por não haver proximidade ou qualquer contato anterior a 
esta pesquisa, em princípio, pensamos que as maiores 
dificuldades em realizar a coleta de dados seria na EEB São 
Tarcísio, entretanto essa crença inicial se desfez logo no primeiro 
contato telefônico com a escola. As primeiras informações foram 
obtidas no blog da escola e por telefone nas conversas com a 
secretária e o diretor. 

Nas duas primeiras visitas, procuramos levantar o maior 
número de informações quanto fosse possível por meio de 
conversas formais, informais com os gestores e os professores, 
os responsáveis pelas tecnologias e demais projetos. 
Conversamos com alguns os alunos, fizemos anotações, 
observações, pois não havia muitos registros sobre as ações da 
escola a partir da chegada dos equipamentos. Na segunda visita, 
conseguimos conversar com os professores que adeririam à 
pesquisa para marcar as datas das observações e entrevistas.  

Apesar de não haver um roteiro pré-definido para as 
primeiras visitas, mantivemos uma sequência na visitação: 
direção, equipe pedagógica ou equipe UCA, sala informatizada, 
algumas perguntas gerais sobre a influência dos computadores 
móveis nas práticas docentes, na rotina da escola, nas 
formações e no currículo dos dois últimos anos.  

 A partir do aceite oficial das escolas e do preenchimento 
da documentação pelos diretores e professores, o projeto de 
pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética para análise e 
aprovação. Os trâmites processuais não excederam o período de 
duas semanas, findo esse período, recebemos a aprovação sem 
ressalvas. 

 

 

4.2.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para a composição do corpus desta pesquisa 
selecionamos como técnicas a observação das aulas destes 
professores e elaboração do Diário de Observação, documento 
que teve como objetivo o registro das situações observadas no 
ambiente natural do desenvolvimento das práticas docentes, e a 
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Entrevista Semi-estruturada para a averiguação das informações 
e conceitos presentes no discurso dos docentes pesquisados. 

Sobre o termo “observação”
87

 entendemo-lo como “ato ou 
ação de observar (-se)”. Porém convém definirmos também o 
verbo “observar”

88
 que denota “examinar minuciosamente, olhar 

com atenção, estudar”, sendo estas últimas as acepções que 
aceitamos para a técnica de observação que escolhemos para 
este estudo. 

 Para Marconi e Lakatos (2010, p. 111), a técnica de 
observação “utiliza os sentidos na obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Não consiste em apenas ver e ouvir, mas 
também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja 
estudar.” De acordo com Moreira e Caleffe (2008, p. 195), na 
observação não-participante, ou sistemática, “o pesquisador 
assume uma posição à margem dos eventos sociais ou retira-se 
do local, deixando gravadores ou câmeras de vídeo para 
registrar o estudo.”, visto ter como objetivo a observação dos 
comportamentos e atitudes dos participantes da pesquisa, o que 
se mostra importante para o entendimento de fatores não 
esclarecidos completamente nas entrevistas semiestruturadas. 
As observações foram feitas na forma de diários de observação 
que obedeceram a um roteiro pré-estabelecido. 

Assim, de acordo com os autores apontados, elaboramos 
um Diário de Observação para cada aula assistida no 
desenvolvimento desta pesquisa. Assistimos a 10 aulas de cada 
um dos 5 docentes pesquisados, totalizando 50 aulas assistidas, 
excetuando as dos dois docentes dos quais assistimos 
parcialmente as aulas, que serão desconsideradas para este 
estudo.  

A importância das observações e do registro das mesmas 
nos diários de observação se justifica pela necessidade de 
identificarmos os contextos das práticas docentes e das 
estratégias para o uso dos computadores móveis como recurso 
pedagógico auxiliar. 

O termo ‘entrevista’, também encontrado Novo Dicionário 
Aurélio da Língua Portuguesa, trata-se de uma “conversa com 
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 Em Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2009, p. 1423). 
88

 Idem. 
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uma pessoa para interrogar sobre seus atos, ideias e projetos, a 
fim de publicar ou difundir o seu conteúdo ou de a utilizar para 
fins de análise (inquérito de opinião)”. 

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 111), “entrevista é uma 
conversação efetuada face a face, de maneira metódica; 
proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação 
necessária.” Pode-se ainda caracterizar esse termo, à luz da 
linguística, como um “jogo” entre interlocutores, onde cada um, a 
seu tempo, assume seu turno de elocução a fim de estabelecer 
comunicação, entendimento. 

Minayo (2008, p. 64), ao falar sobre o sentido amplo 
(comunicação verbal) e o restrito (coleta de informações) da 
entrevista, nos explica ser esta uma das mais usadas estratégias 
na pesquisa de campo. Para a autora trata-se, sobretudo, de 
uma “conversa a dois ou entre vários interlocutores” 
proporcionada pelo entrevistador com “o objetivo de construir 
informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e 
abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes 
com vistas a este objetivo”. 

Rosa e Arnoldi (2008, p. 30-31) caracterizam a entrevista 
semiestruturada pela forma como as perguntas são feitas. Para 
as autoras 

 

As questões, neste caso, deverão ser 
formuladas de forma a permitir que o sujeito 
discorra e verbalize seus pensamentos, 
tendências e reflexões sobre os temas 
apresentados. O questionamento é mais 
profundo e, também, mais subjetivo, levando 
a um relacionamento recíproco, muita vezes, 
de confiabilidade. Frequentemente, elas 
dizem respeito a uma avaliação de crenças, 
sentimentos, valores, atitudes, razões e 
motivos acompanhados de fatos e 
comportamentos. [...] As questões seguem 
uma formulação flexível, e a sequência e as 
minúcias ficam por conta do discurso dos 
sujeitos e da dinâmica que acontece 
naturalmente.  
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 Assim, a partir das palavras de Minayo (2008) e Rosa e 
Arnoldi (2008), podemos conceituar a entrevista semiestruturada 
como aquela que combina perguntas abertas e fechadas a partir 
das quais o interlocutor possa discorrer sobre suas reflexões de 
modo a manter um relacionamento de reciprocidade com 
entrevistador e sem “se prender à indagação formulada” 
(MINAYO, 2008, p. 64). A partir dessa conceituação, propusemos 
e executamos um roteiro de entrevista semi-estruturada

89
 com a 

intenção de captar de modo imediato a informação desejada a 
fim de comparar com as práticas docentes observadas. 

 No quadro abaixo descrevemos os dois instrumentos de 
pesquisa utilizados para a coleta dos dados. 

 

Quadro 3 — Quadro descritivo dos instrumentos de coleta de 
dados.  

 

Fonte: autor. 
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 Apêndices A e B. 

Instrumento Descrição

Diário de 

Observação

Anotações das observações das práticas docentes 

auxiliadas pelo computador portátil. Foram obtidas 

informações sobre as atividades propostas, o tempo 

de duração, metodologia, quantidade de 

computadores portáteis em sala, abordagem dos 

conteúdos com o auxílio do computador portátil, 

relacionamento entre professor, alunos e as 

tecnologias.

Entrevista

 Entrevista semi-estruturada realizada com os 

professores que tiveram suas aulas observadas 

nesta pesquisa. Foram obtidas informações sobre 

idade; sexo; formação; tempo de docência e 

concepção sobre a profissão; área de concentração 

da disciplina; atividades docentes; uso de 

tecnologias em geral e do computador portátil; 

mudanças, facilidades e dificuldades no trabalho 

com a chegada dos computadores portáteis, 

aprendizagem auxiliada por essas tecnologias e 

formação para o trabalho com os computadores 

portáteis.

Quadro Descritivo
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Após a elaboração dos instrumentos e a aprovação 
desses pelo Comitê de Ética, convidamos dois profissionais, que 
não faziam parte do grupo pesquisado, a participarem do 
processo de validação da entrevista e do diário de observação. 
Combinamos com esses profissionais data, hora e turma 
adequados a suas agendas para que pudéssemos proceder com 
a validação sem maiores transtornos para sua rotina e suas 
turmas. Devido a natureza qualitativa dos dados colhidos ao 
longo dos três meses de duração da pesquisa de campo, 
optamos pela Análise de Conteúdo, proposta por Laurence 
Bardin, como método de análise desses dados. Visto que tal 
método tem como “ponto de partida a mensagem, seja ela verbal 
(oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 
diretamente provocada” (FRANCO, 2003, p. 13).  

Bardin (2010) alerta para o fato de que apesar de a 
linguística e a análise de conteúdo terem a linguagem como 
objeto de estudo não podemos entendê-las como iguais, mas 
como complementares. Pois, 

 

a linguística estuda a língua para descrever o 
seu funcionamento. A análise de conteúdo 
procura conhecer aquilo que está por trás 
das palavras sobre as quais se debruça. A 
linguística é um estudo da língua, a análise 
de conteúdo é uma busca de outras 
realidades através das mensagens

90
 

(BARDIN, 2010, p. 45). 

 

 Dessa forma, procuramos extrair dos dados obtidos 
informações e inferências que, além de virem ao encontro dos 
objetos traçados para este estudo, pudessem deslindar os 
sentidos implícitos e explícitos das concepções sobre a docência 
e suas práticas com o uso dos computadores móveis, bem como 
sobre o currículo e a estrutura organizacional da escola após a 
inserção desses computadores no cotidiano escolar. 
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 Grifo do autor. 
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 Após o exposto, seguiremos com a seção que explicitará 
de modo mais detalhado os processos da coleta de dados nas 
três escolas participantes. 

 

 

4.2.4 Caracterização do Campo de Pesquisa 

 A coleta dos dados aconteceu efetivamente entre os 
meses de agosto e outubro de 2012. Este período foi definido 
devido à situação de duas das escolas: uma encontrava-se com 
grade número de pesquisas de grupo focal e de intervenção nas 
turmas sendo realizadas durante o primeiro semestre, o que 
inviabilizou a observação das práticas dos professores dessa 
escola, pois que em muitos momentos havia pesquisadores e 
estagiários atuando em sala. Na outra escola, houve grande 
período de paralisação das aulas devido à greve dos servidores 
e posteriormente dos professores da instituição. 

 Com o intuito de abarcar professores de diferentes áreas 
do conhecimento

91
, e devido à diminuição do número de 

professores nas duas séries finais, como explicamos no item 
anterior, o fator principal para a definição do número de aulas a 
serem observadas, foi o número de aulas distribuídos por 
disciplina na grade curricular vigente. Ou seja, assim como 
poderíamos ter professores de disciplinas com quatro aulas 
semanais em cada turma, por exemplo, matemática e língua 
portuguesa; poderíamos ter também professores de disciplinas 
com apenas duas aulas semanais, como artes e língua 
estrangeira, o que inviabilizaria a observação de um número 
muito grande de aulas.  

Assim, optamos por assistir a dez aulas de cada 
professor em diferentes turmas e em ambos os turnos, a fim de 
agilizar ainda mais o processo de observação no menor espaço 
de tempo possível, em especial na escola que fica em outro 
município. Levamos em consideração também o fato de uma das 
escolas encontrar-se em outro município, o que demandaria 
menor número de deslocamentos e diárias. 
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 Nas disciplinas de Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, Estudos Latino-

Americanos.  
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 Feitos os contatos, explicados os termos e procedimentos 
a serem realizados com cada um dos professores, iniciaram-se 
as observações com data e horário pré-determinados em comum 
acordo com os professores. Enfatizamos que primamos por 
alterar minimamente a rotina dos professores, para isso 
marcamos as entrevistas previamente de acordo com a agenda 
de cada professore e optamos por realiza-las nas dependências 
das escolas. 

Afim de que não houvesse influências no comportamento 
dos professores, tampouco constrangimento em revelar 
determinadas informações, as entrevistas foram gravadas 
somente em áudio e posteriormente transcritas para a análise 
dos dados, ao que nos dedicaremos no próximo capítulo. 

Os contatos com o campo de pesquisa aconteceram 
entre os meses de abril, maio e junho de 2012, salientamos que 
a receptividade das escolas foi boa e a aceitação da pesquisa 
praticamente imediata. O campo de pesquisa foi composto por 
três escolas da região que serão descritas a seguir. 

 
 

4.2.4.1 Escola Básica Municipal Vitor Miguel de Souza  

 

Inaugurada entre as décadas de 1980 e 1990, essa 
unidade educacional pertence à rede municipal de ensino de 
Florianópolis e está situada no bairro Itacorubi, região em 
expansão imobiliária e comercial, onde se situam grandes 
instituições públicas e de economia mista como o SENAI-SC, a 
CELESC-SC e a UDESC.  

Segundo a Direção da escola, esta surgiu da demanda 
por vagas na região à época da instalação das instituições 
referidas. Assim, inicialmente, grande parte dos alunos atendidos 
pela escola residia nas imediações e provinha das famílias dos 
funcionários que se instalavam juntamente com as instituições, 
realidade que se modificou continuamente pelo inchaço 
demográfico ocorrido nas duas últimas décadas na Grande 
Florianópolis e, sobretudo, nos arredores da UDESC. 
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Apesar de situada em uma região considerada nobre, o 
Diretor da escola revela que a maior parte dos alunos não são 
oriundos das imediações da escola, mas sim de comunidades 
carentes instaladas nas proximidades, tais como Morro do 
Quilombo e Morro da Lagoa. Ainda segundo essas informações, 
devido a essa distância entre comunidade e escola, esta não se 
encontra totalmente inserida geograficamente nas comunidades 
a que atende. 

Para fins de mapeamento da origem e situação escolar e 
econômica dos alunos, a escola realizou uma pesquisa junto aos 
responsáveis legais pelos 260 alunos na ocasião das matrículas 
para o ano letivo de 2012. A partir desse mapeamento, 
elaboramos o gráfico apresentado a seguir. 

 

Gráfico 4 — Escolaridade dos responsáveis legais dos alunos 
matriculados para o ano letivo de 2012 

 

Fonte: Relatórios da 1ª Reunião Pedagógica de 2012 da EBM Vitor 
Miguel de Souza. 

 

Como podemos observar no gráfico acima, os alunos 
dessa escola provêm de famílias, em sua maioria, mantidas por 
mães assalariadas e com Ensino Fundamental incompleto.  

No ano letivo de 2012, A EBM Vitor Miguel de Souza 
atendeu a 260 crianças e adolescentes do 1º ao 6º ano e da 7ª e 
8ª séries do Ensino Fundamental, divididas em 10 turmas nos 
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períodos matutino e vespertino, sendo 6 no primeiro turno e 4 no 
segundo. Até 2011, atendia também a alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), porém essa modalidade foi desativada 
pela Secretaria Municipal de Ensino nesta escola, segundo 
informações da direção da escola, por falta de demanda na 
região; informação que pode ser contradita nos dados que 
aparecem no gráfico 4. 

Além das atividades curriculares e do reforço com 
atividades do Pró-letramento, há atividades extracurriculares 
como dança, futebol e tênis, sob responsabilidade de 
“oficineiros”, como são chamados os contratados para essas 
atividades com a verba advinda do Programa Mais Educação — 
MEC

92
. 

A equipe técnico-pedagógica é composta por um diretor 
eleito pela comunidade escolar; uma orientadora; uma 
administradora escolar; uma secretária e uma auxiliar 
administrativa; bem como por uma bibliotecária e uma 
funcionária para apoio pedagógico e administrativo.  

O corpo docente estava
93

 formado por 20 professores, 
dentre estes 7 são admitidos em caráter temporário. Ainda conta 
com 2 auxiliares de classe e um auxiliar de tecnologia, 
responsável pela Sala Informatizada e componente da equipe do 
Projeto UCA da escola. A carga horária dos professores varia 
entre um mínimo de 10 horas semanais e um máximo de 40 
horas, sendo que o mínimo de horas ocupadas em sala de aula 
corresponde a 60% da carga horária total. Desse mínimo de 10 e 
máximo de 40 horas semanais, há um dia específico para 
formação continuada, cuja presença pode ser solicitada via 
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Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, prevê o aumento da oferta 

educativa nas escolas públicas por meio do subsídio de “atividades optativas” 
tais como: acompanhamento pedagógico, esporte, lazer, cultura, arte, prevenção 

e promoção da saúde e dos direitos humanos, educação científica e econômica, 
e educomunicação. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=586&id=12372&option=com_cont
ent&view=article>. Último acesso: 10 abr. 2012. 
93

 Utilizamos o verbo no pretérito imperfeito do indicativo, pois todos os anos 
há concursos internos na SME, a partir dos quais os professores podem se 

remover ou se designar para outras unidades escolares que tenham vagas abertas 

ou fechadas devido à demanda no número de turmas. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=586&id=12372&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=586&id=12372&option=com_content&view=article


139 

convite ou convocação. As formações podem acontecer na 
escola ou no Centro de Formação Continuada da Secretaria 
Municipal de Ensino, sempre dependendo do cronograma anual 
da Gerência de Formação continuada. 

Quanto ao espaço físico, apesar de estar em meio a 
residências e edifícios recentes de grande porte, pode ser 
considerado como amplo, arejado e por encontrar-se em um 
terreno em desnível, possui escada e rampa de acesso ao 
corredor superior onde podemos encontrar a biblioteca, a sala 
informatizada, a sala de dança, a brinquedoteca, a sala 
informatizada, a sala multimeios

94
, os banheiros e algumas salas 

com turmas dos anos iniciais. No piso inferior, encontram-se a 
secretaria, a salas da direção e da equipe pedagógica, a dos 
professores, as demais salas dos alunos, os banheiros, bem 
como a cozinha, o pátio e o refeitório. 

 

Figura 9 — Fachada da EBM Vitor Miguel de Souza  

 

Fonte: Acervo da escola. 
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 A sala multimeios é destinada a atender a alunos com deficiência 

matriculados na rede pública municipal. Atualmente há cerca de dezenove polos 
com salas multimeios. Disponível em: www.pmf.sc.gov.br. Último acesso: 18 

abr. 2013. 

http://www.pmf.sc.gov.br/
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No dia 15 de outubro de 2010, houve uma solenidade de 
entrega dos computadores móveis aos alunos. Na ocasião 
estiveram presentes o Secretário de Educação do Município e as 
Diretorias do Ensino fundamental e da Educação Infantil, além de 
outras Diretorias ligadas ao Projeto UCA municipal e o Diretores 
do Núcleo  de Tecnologia Municipal – NTM, os alunos e os pais, 
que assinaram o termo de responsabilidade legal pelo 
equipamento. 

Em 2012, a formação aos professores ficou sob a 
responsabilidade do NTM

95
 e foi feita sob demanda dos 

professores que agendam os encontros com os formadores para 
desenvolverem os trabalhos em sala de aula, ou na sala 
informatizada, junto com os professores e os alunos. Segundo 
informações do Diretor e da formadora do NTM, cada professor 
opta pela metodologia com a qual tem maior afinidade, esta 
última, enfatizou que sempre procura desenvolver com os 
professores diferentes projetos com o auxílio de diferentes 
mídias. 

 

 

4.2.4.2 Escola de Educação Básica São Tarcísio 

 

Pertence à Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. 
Encontra-se localizada no centro da cidade de São Bonifácio e 
atende a alunos de toda a região. Colonizado por famílias de 
ascendência alemã, o município tem sua economia baseada na 
agricultura e na pecuária. Segundo informações disponíveis no 
blog da escola

96
, na seção “História da nossa escola”, o atual 

prédio foi construído em 1939, com amplas salas a fim de melhor 
abrigar os alunos da região; desde então a escola foi gerenciada 
por várias instituições públicas e privadas sendo, por isso, 
“batizada” várias vezes. Atualmente encontra-se sob os cuidados 
do governo no estado e caracteriza-se como escola básica, 
apesar de oferecer Ensino Médio no período noturno. 
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 Núcleo de Tecnologia Municipal de Florianópolis. 
96

 Disponível em: <http://eeb-saotarcisio.blogspot.com.br/2009/05/historia-da-

nossa-escola.html>. Acesso em: 15 abr. 2012. 

http://eeb-saotarcisio.blogspot.com.br/2009/05/historia-da-nossa-escola.html
http://eeb-saotarcisio.blogspot.com.br/2009/05/historia-da-nossa-escola.html


141 

A equipe técnico-pedagógica é formada por um Diretor, 
um supervisor, um assistente técnico-pedagógico e um 
assistente de educação, um professor de tecnologias e um 
professor responsável pelo UCA; além de 20 professores, entre 
efetivos e admitidos em caráter temporário, divididos nos três 
períodos entre as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e 
o Ensino Médio

97
, para o ano letivo de 2012. As formações 

continuadas geralmente acontecem na escola e na primeira 
semana das férias de julho, podendo acontecer também no início 
do ano nas semanas que antecedem o retorno às aulas.  

Os espaços físicos da escola são amplos, arejados e se 
encontram em boas condições, visto que a escola foi reformada 
há cerca de dois ou três anos. A escola encontra-se situada 
numa região alta e amplamente arborizada, como é possível 
observar na imagem abaixo. 

 

Figura 10 — Fachada da EEB São Tarcísio. 

 

Fonte: Acervo particular da autora. 
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 Segundo informações da secretaria da escola e dos professores, por ser uma 
localidade distante, existe certa carência de professores, o que os leva a 

trabalhar com mais de uma disciplina, série ou ano. Assim, alguns professores 
das séries iniciais do EF atendem também às séries finais, o mesmo acontece 

com professores das séries finais do EF que atendem às turmas do EM.  
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 Como podemos observar há escadas, rampas de acesso 
e uma estreita via de acesso à esquerda da imagem para 
automóveis e o transporte escolar, subsidiado por recursos da 
prefeitura em conjunto com o estado. 

 A escola conta com duas salas informatizadas com 
equipamentos do PROINFO

98
, uma sala de língua estrangeira, 

secretaria, sala multimeios, sala da equipe pedagógica, um 
pequeno jardim com bancos coloridos, cozinha e refeitório em 
pátio interno semicoberto, sala de estudos, salas de aula e 
banheiros, todos no mesmo pavimento. A sala dos professores, a 
do diretor e os banheiros dos funcionários ficam numa 
dependência adjacente em piso superior, que aparece sobre o 
telhado da escola, à esquerda, resultado da última reforma 
realizada. 

Em relação aos computadores móveis, cada um dos 329 
alunos recebeu um para que ficasse em seu poder e sob 
responsabilidade dos pais, que também assinaram a termo de 
responsabilidade legal na solenidade de entrega dos 
computadores móveis, realizada em outubro de 2010. 

Segundo informações colhidas com a secretária da 
escola, o maior volume de atividades desenvolvidas com o uso 
dos computadores móveis concentra-se nas séries iniciais devido 
à flexibilidade de tempo e da organização deste segmento 
educacional, visto ser a unidocência o fator principal para o 
desenvolvimento de um número maior de projetos educacionais 
do que no segmento onde predomina a pluridocência. 

Assim como nas demais escolas contempladas pelo 
Projeto UCA, a formação docente teve duas fases, sendo a 
primeira presencial em Florianópolis e com encontros marcados 
para visitas da equipe de formação de Santa Catarina, que 
acompanhou parte da segunda etapa, a distância.  

  

                                                             
98

 Segundo informações dos responsáveis técnicos pelas salas informatizadas, 

apenas uma está em funcionamento, devido ao sucateamento dos computadores, 

da rede lógica ou de internet. 
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4.2.4.3 Colégio de Aplicação - UFSC 

 

O Colégio de Aplicação encontra-se situado no campus 
da Universidade Federal de Santa Catarina no bairro Trindade, 
região considerada nobre por sediar a UFSC, encontra-se 
permanentemente em forte expansão imobiliária e comercial. O 
colégio atende, em sua maioria, aos filhos de professores e 
funcionários da UFSC e demais alunos contemplados por sorteio. 

No ano letivo de 2012, o corpo docente era composto por 
91 professores, dentre os quais apenas 15 eram admitidos em 
caráter temporário, raramente excedendo a 2 anos de contrato. 
Por caracterizar-se como um colégio de aplicação — pensado 
para receber os graduandos em licenciaturas e demais áreas 
afins, bem como ser campo dos mais variadas formas de 
pesquisa — atende, no presente ano, a 995 alunos distribuídos 
entre Ensino Fundamental, no período vespertino, e Ensino 
Médio, no período matutino. 

A equipe pedagógica é composta por um Diretor geral e 
um Diretor de ensino, eleitos pela comunidade escolar, e vários 
coordenadores (Séries Iniciais, Ensino Fundamental e Médio, 
extensão e pesquisa, estágio, eventos e administrativo) e os 
serviços de orientação educacional (SOE), com 6 profissionais, e 
de supervisão escolar (SSE), com apenas 1 profissional. 

 O colégio possui com um espaço físico diferenciado do 
das outras escolas. Possui atualmente uma biblioteca, um prédio 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental, um prédio para a 
administração, sala dos professores e das coordenadorias. Outro 
para aos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Conta ainda com dois auditórios, um laboratório equipado para 
cada disciplina, além de um para línguas estrangeiras e uma sala 
informatizada, conta também com salas para atendimento e 
reunião dos professores de cada disciplina e uma sala para o 
jornal escolar. 
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Figura 11 — Fachada do Colégio de Aplicação/UFSC. 

 

Fonte: http://noticias.ufsc.br/2012/10/17/colegio-de-aplicacao-divulga-
edital-de-sorteio-para-novos-alunos/. 

 

Segundo informações do Coordenador de Pesquisa e 
Extensão, apesar de todos os alunos terem sido contemplados 
com os computadores móveis, é nas Séries Iniciais que se 
encontra o maior número de atividades realizadas com esse 
equipamento devido à unidocência, como nas demais escolas 
pesquisadas. 

 

 

4.2.5 Formação dos docentes das escolas pesquisadas 

 

Quanto à formação dos docentes
99

 para o uso dos 
equipamentos, esta aconteceu como o descrito para as outras 
duas escolas escolhidas para esta pesquisa, já que a formação 
segue um modelo designado pelo GTUCA nacional, a única 

                                                             
99

 De acordo com o descrito para os docentes participantes no Capítulo 3, p. 97, 

quadro 1, deste estudo. 

http://noticias.ufsc.br/2012/10/17/colegio-de-aplicacao-divulga-edital-de-sorteio-para-novos-alunos/
http://noticias.ufsc.br/2012/10/17/colegio-de-aplicacao-divulga-edital-de-sorteio-para-novos-alunos/
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diferença foi não ter havido intervenção de núcleos de tecnologia 
como nas outras duas escolas pesquisadas. O acesso à Internet 
sem fio, os alunos contam com a rede da UFSC, a do Colégio e a 
do Projeto UCA, chamada de Rede UCA - RUCA. 

Segundo informação dos gestores das unidades 
educacionais pesquisadas, os computadores móveis do modelo 
Classmate PC, da CCE, chegaram às escolas entre agosto e 
outubro de 2010

100
, e foram distribuídos aos professores para 

que houvesse a formação inicial e aos alunos para que houvesse 
uma sensibilização para o seu uso. Segundo a direção de uma 
das escolas da capital catarinense, que desde 2007 aguardava a 
chegada dos computadores móveis, a entrega aos professores e 
alunos serviu também para diminuir a ansiedade provocada pela 
longa espera. 

À época, a responsabilidade pela formação em Santa 
Catarina ficou a cargo do grupo ligado ao Laboratório de Novas 
Tecnologias (LANTEC), UFSC, e coordenado pela professora 
doutora Edla Maria Faust Ramos, ambos ligados à Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e com a participação de 
vários professores tanto da UFSC quanto da Universidade 
Estadual de Santa Catarina (UDESC)

101
. 

A primeira parte da formação foi realizada em 
Florianópolis, num encontro de dois dias proporcionado pelo 
grupo coordenado pela professora Edla, nas dependências do 
Centro de Formação Continuada (CEC) da Prefeitura Municipal 
de Florianópolis e contou com gestores das escolas selecionadas 
e representantes dos Núcleos de Tecnologia Municipal e 

                                                             
100

 No site oficial do Projeto UCA encontram-se as datas de entrega dos 
computadores móveis às escolas participantes desta pesquisa.  
101

 Essas informações advêm de experiência pessoal da pesquisadora, visto que 
na ocasião da chegada e entrega dos computadores móveis à EBM Vitor Miguel 

de Souza, estava designada pelo Departamento de Ensino Fundamental da RME 
de Florianópolis a acompanhar os processos de implantação dos equipamentos 

na unidade escolar, bem como a acompanhar a formação e planejamento de 
atividades de sensibilização junto a professores, alunos e Núcleo de Tecnologia 

Municipal. 
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Estadual das cidades das escolas escolhidas
102

. A segunda parte 
da formação foi feita a distância na plataforma do e-Proinfo

103
.  

 Após a descrição da metodologia desta pesquisa, 
passaremos ao detalhamento das análises no capítulo seguinte. 
  

                                                             
102

 Idem ibidem. 
103

 O e-Proinfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que utiliza a 

Internet como meio de formação e permite a concepção, administração e 
desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a distância, 

complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos 
e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-

aprendizagem. O e-Proinfo é composto por dois Web Sites: o site do 
Participante e o site do Administrador. Informações retiradas do site oficial do 

e- Proinfo. Disponível em: < http://www.eproinfo.mec.gov.br>. Acesso em: 10 

nov. 2012. 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/


147 

5 TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO, MUITAS 
POSSIBILIDADDES 

 

Este capítulo destina-se à descrição e à análise dos 
dados obtidos nesta pesquisa. A partir dos procedimentos 
metodológicos descritos no terceiro capítulo, identificamos um 
conjunto de informações que foram se constituindo, a cada nova 
leitura, como unidades de significado coerentes com os objetivos 
propostos para este estudo. À luz do método de Análise de 
Conteúdo, procuramos extrair as informações recorrentes e 
relevantes a partir de categorias determinadas a posteriori, o 
que, segundo Franco (2003, p. 20), “permite ao pesquisador 
fazer inferências sobre qualquer um dos elementos da 
comunicação”. Primeiramente, apresentaremos o perfil dos 
sujeitos pesquisados a partir de dados como: idade, sexo, 
formação, tempo de atuação profissional. Feita essa primeira 
aproximação com o corpus obtido, descreveremos e 
analisaremos o conteúdo resultante das observações realizadas 
no período de agosto a outubro de 2012. E, por fim, 
analisaremos o conteúdo das entrevistas em consonância com a 
teoria que elencamos para este estudo. 

 

 

5.1 POSSIBILIDADES DE ANÁLISE: PERFIL E PRÁTICAS DOS 
DOCENTES PESQUISADOS: O ESTUDO PROPRIAMENTE 
DITO 

Em pesquisas desta natureza, somos levados a olhar 
mais atentamente a determinado grupo de sujeitos, neste caso, 
docentes de escolas públicas de nossa região cujas escolas 
foram selecionadas para o Projeto Um Computador por Aluno – 
UCA do governo federal. 

Como de praxe, prezamos pelo resguardo das 
identidades dos participantes atribuindo-lhes siglas. Como este 
estudo trata das práticas docentes desses sujeitos, atribuímos a 
letra “D” para docente e os numerais de 1 a 5 para a ordem em 
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que as observações e as entrevistas foram realizadas; dessa 
forma: “D1” refere-se ao primeiro docente, “D2” o segundo e 
assim sucessivamente. 

Devido ao grande volume de dados obtidos, 
consideramos pertinentes aqueles que atendiam aos objetivos 
deste estudo e a esses acrescemos os que surgiram a partir das 
análises prévias, quando do levantamento das categorias.  

 Dentre os dados obtidos, estão os que definem o perfil 
dos docentes participantes tais como idade, sexo, formação e 
tempo de docência. O primeiro dado que nos chamou a atenção 
foi a relação entre faixa etária e formação docente. Dos cinco 
participantes, temos dois na faixa etária compreendida entre 20 e 
30 anos, sendo que destes, apenas um possui pós-graduação 
(latu sensu); dois participantes na faixa etária entre 31 e 40 anos, 
ambos possuem doutoramento e, por fim, o participante com 
idade superior a 41 anos possui apenas graduação, entretanto 
reconhece a importância da continuidade da formação 
acadêmica e espera começar uma pós-graduação (latu sensu) 
em breve. 

 Quanto ao tempo de docência expresso em anos, os 
docentes compreendidos na faixa etária dos 20–30 anos têm em 
média entre 2 a 3 anos de docência; os compreendidos entre 31-
40 anos, têm em média entre 1 a 5 anos e o docente com mais 
de 41 anos, entre 6 e 10 anos de efetivo trabalho docente. 

 Dessa forma, nota-se que a maior parte dos docentes 
pesquisados encontram-se em início de carreira, com tempo de 
atuação que varia entre 1 e 5 anos, apesar de termos encontrado 
somente dois docentes com menos de 30 anos de idade. Isto 
pode se relacionar com o fato de os docentes com menos tempo 
de atuação, serem os mesmos que permaneceram por mais 
tempo em formação, ou seja, quanto maior o tempo de formação, 
menor o de atuação profissional e vice-versa, visto que o 
participante com maior idade e experiência é o único que ainda 
não possui formação em nível de pós-graduação. 

 Apesar de a maioria dos docentes observados ter idade 
entre 20 e 30 anos, segundo os dados apresentados, é possível 
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dizer que os modelos de docência escolhidos reproduzem, a 
nosso ver, aqueles inculcados à época de seus estudos na 
educação básica.  

Essa relação entre os fatores: idade, tempo de atuação e 
deficiência na formação inicial ou continuada pode justificar, de 
certo modo, a opção por atividades consideradas como 
“tradicionais”, ou já estabelecidas, devido à sensação de 
segurança e proximidade trazidos pelos modelos apreendidos 
desde os primeiros anos de escolarização. 

Nesse sentido, recorremos às ideias de Tardif (2011) e 
Pimenta (2000) em relação à constituição dos saberes docentes. 
Diante do perfil dos profissionais estudados, percebemos que 
grande parte deles desenvolveu seus saberes a partir de uma 
mescla entre os saberes acadêmicos e os experienciais. No que 
tange ao uso dos computadores móveis nas práticas diárias, 
percebemos que existe uma adaptação dos usos sociais e das 
demais tecnologias, que permeiam o ambiente escolar há mais 
tempo. 

 Dessa forma, em relação ao uso das tecnologias digitais 
nas práticas docentes, seria de se esperar que os docentes mais 
novos trouxessem inovações para a sala de aula, porém, 
observamos que isto não acontece. Há maior habilidade de uso 
social por parte dos professores mais jovens. Entretanto, 
percebeu-se por meio das observações que os dois grupos de 
docentes: mais jovens e mais velhos apresentam igual habilidade 
de uso pedagógico das tecnologias. Esse dado pode revelar que 
as inovações tecnológicas não estão presentes nos cursos de 
formação de professores de maneira consistente, nem elas são 
objeto de reflexão e estudo dos futuros professores. Este fato foi 
apresentado no estudo, em nível de mestrado, sobre os Projetos 
dos Cursos de Pedagogia das IES públicas nacionais. Este 
estudo identificou a quase inexistência de disciplinas de 
formação para o uso pedagógico das TDIC (CORACCINI, 2010).  

 A pesquisadora Elizabeth Almeida (2007, p. 2) faz um 
alerta: não podemos esperar que novas gerações de docentes 
sejam formadas para que mudanças educacionais mais 
consistentes e significativas cheguem às escolas, especialmente 
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aquelas que incluam o uso pedagógico das TDIC nos processos 
de ensino e de aprendizagem. Mas sim, precisamos apostar em 
formação continuada para produzir profissionais docentes com 
conhecimento e competência para este uso.  

Após esta breve apresentação do perfil docente, 
seguimos para a análise dos dados coletados por meio das 
observações e das entrevistas. 

 

 

5.1.1 Procedimento de organização e análise dos dados 

Neste item trataremos das descrições das observações 
das aulas dos cinco docentes participantes deste estudo no 
período compreendido entre agosto e outubro de 2012. 

As observações foram realizadas a partir de um roteiro 
que denominamos “diário de observação”

104
. Esse diário continha 

questões relativas ao uso do computador móvel em relação: ao 
conteúdo trabalhado, à pratica docente, à metodologia e às 
demais tecnologias empregadas nas aulas desses docentes. 

A primeira etapa desta análise compreendeu a reunião 
das dez aulas de cada docente numa grande planilha para a 
leitura do conteúdo como um conjunto único das práticas 
observadas, que nos ajudou a eliminar as repetições, que 
ocorreram devido ao fato de os docentes terem várias turmas da 
mesma série, contribuindo para a repetição dos temas, 
atividades e práticas docentes. 

Após essa etapa de triagem, elaboramos um quadro-
resumo descritivo com os principais aspectos obtidos. Esse 
quadro-resumo foi necessário principalmente para que 
pudéssemos trabalhar com os dados mais significativos, de 
acordo com o quadro referencial elencado para o embasamento 
teórico deste estudo. 

                                                             
104

 Apêndice A. 
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Em relação aos dados, os quadro-resumos estão 
divididos em dois grandes campos: o primeiro informa sobre 
aspectos pedagógicos, tais como opção pelo auxílio dos 
computadores móveis nas atividades e a disciplina observada; o 
segundo, relaciona as informações observadas nas aulas tais 
como conteúdo abordado, práticas docentes mediadas pelos 
computadores móveis

105
 e recursos materiais (analógicos ou 

digitais) empregados durante as aulas. 

A seguir apresentaremos os quadros-resumo descritivos 
elaborados com uma breve discussão sobre os aspectos 
presentes em cada um e a respeito do desenvolvimento das 
aulas a partir dos seguintes eixos: responsável pela proposição 
do uso dos computadores móveis; desenvolvimento das 
atividades mais representativas ou centrais propostas pelos 
docentes; comentários sobre a metodologia usada e sobre o 
relacionamento com os alunos e com as TDIC, em especial com 
os computadores móveis do Projeto UCA. 

 

 

5.1.2 Descrição do perfil e das atividades observadas de 
cada docente 

 

Docente 1 

Possui 25 anos, é licenciado em Matemática pela 
UNISUL, possui especialização em educação inclusiva pela 
UNIASSELVI e atua como docente admitido em caráter 
temporário (ACT) num período compreendido entre dois e cinco 
anos. Leciona tanto para o Ensino Fundamental quando para o 
Ensino Médio. As aulas observadas ocorreram nos dias 13 e 27 
de agosto de 2012, nas turmas 71 e 81, no turno matutino e 72 e 
82, no turno vespertino, cada turma com em média 30 alunos. No 
quadro 4 há um resumo descritivo das aulas de D1. 

                                                             
105

 Ou dispositivos de pesquisa similares, tais como computador (desktop), 

smartphones, notebooks, tablets etc. 
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As atividades auxiliadas pelos computadores móveis 
foram propostas por D1. Devido à presença de uma equipe 
especializada destinada a realizar a manutenção dos 
computadores móveis do projeto, apenas poucos alunos não 
portavam o seu equipamento durante as aulas. Dessa forma, o 
docente tinha a oportunidade de desenvolver atividades com o 
uso desse equipamento sem maiores problemas. 

De modo geral, D1 tem excelente relacionamento com 
seus alunos. Em determinados momentos, a relação 
estabelecida é tão próxima que assuntos da vida pessoal tanto 
do docente quanto dos discentes é assunto comum e notório, 
tornando-se motivo de comentários diversos. 

Apesar de exercer a profissão há um período 
compreendido entre 5 anos apenas, D1 apresentou relativo 
domínio da disciplina discente, salvo quando os assuntos em 
comum extrapolavam a relação pedagógico-profissional. Em 
relação ao domínio do conteúdo e dos recursos disponíveis nos 
computadores portáteis, D1 também apresentou desenvoltura 
tanto para auxiliar os alunos no uso quanto para pedir auxílio 
quando necessário. 

A escolha conceitual e didática para o trabalho auxiliado 
pelo computador móvel não difere das escolhas tradicionalmente 
estabelecidas pela profissão. D1 desenvolveu as mesmas 
atividades de pesquisa em todas as quatro turmas, ficando o 
diferencial a cargo do conteúdo distinto para cada série. Durante 
as pesquisas, observamos que os alunos copiavam as perguntas 
do quadro negro diretamente na ferramenta de pesquisa on 
line

106
, sem refletir sobre os conceitos contidos nas questões 

propostas, o que poderia facilitar e ampliara o espectro de 
resultados a serem obtidos. 

Esse fato gerou grande número de pesquisas idênticas, 
visto que, além de usarem a mesma ferramenta de busca, a 
tendência era optarem pelos mesmos links, geralmente os 
primeiros dois ou três listados na página de resultados. Chamou-

                                                             
106

 Todos os alunos de D1 usaram o Google como ferramenta de pesquisa on 

line. 
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nos a atenção que D1 não tenha interferido a esse respeito, e 
quando questionado se costumava disponibilizar endereços pré-
definidos, respondeu que era assim que “costumava fazer”. 

Em outro momento, ainda durante as observações, 
perguntamos se haveria um “fechamento”, um registro que 
proporcionasse a construção, ou mesmo a assimilação do 
conteúdo pesquisado e nos foi respondido que os alunos da 
oitava série fariam um cartaz sobre Tales de Miletto para afixar 
nas paredes da sala de aula e os alunos da sétima série turma 
estavam revisando a matéria já vista anteriormente.  
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Quadro 4 — Quadro-resumo D1 

  

Conteúdo

13/ago

27/ago

Professor

Docente 1

Disciplina Matemática Uso do Computador móvel
Proponente

Aulas 1 a 10                                                                                                                    

Atividades de pesquisa mediadas pelos computadores móveis: ditadas 

ou escritas no quadro para que os alunos as copiassem no caderno e 

as fizessem em duplas ou trios, dependendo do número de 

computadores disponíveis. Explicação sobre o conteúdo somente 

quando solicitada. Circulou algumas vezes pelas equipes, saiu da sala 

algumas vezes ao longo das dez aulas assistidas, porém nunca avisou 

ou justificou aos alunos sua saída. Verificou e-mails, baixou conteúdos 

da internet, conversou e socializou eventos sociais com alguns alunos, 

elaborou provas de recuperação que seriam aplicadas na semana 

seguinte ao término das pesquisas.

Descrição 

das 

Práticas 

Docentes

Recursos 

materiais 
Quadro negro, giz, cadernos, lápis e computadores móveis.

Aulas 1, 2, 4 e 5: (7ª série) Pesquisa a respeito de triângulos: 

ângulos adjacentes, suplementares, soma dos ângulos 

internos/externos, comparação entre a soma dos ângulos de 

triângulos com a de outras figuras geométricas.

Aulas 3 e 6: (8a série) Pesquisa a respeito de 

razão/proporção, regra de três, proporcionalidade, proporção 

entre figuras geométricas, Teorema de Tales, biografia de 

Tales de Mileto.
Aula 7: (7a série) Pesquisa a respeito de quadriláteros, 

pentagrama, hexágono, heptágono, octógono:  conceitos e 

soma dos ângulos internos/externos dessas  figuras e a 

comparação entre elas e outras figuras geométricas. 

Fórmula geral para o cálculo. Fórmula geral para o cáulculo 

de polígono.

Aulas 8 e 9: (8ª série) Conteúdo idêntico ao das aulas 3 e 6 

de 13/08/2012.

Aula 10: (7a série) Conteúdo idêntico ao da aula 7 de 

27/08/2012.
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Docente 2 

Possui 26 anos, é licenciado em Ciências biológicas pela 
FAPESP e não possui especialização. Atua como docente 
admitido em caráter temporário (ACT) há três anos. Leciona 
tanto para o Ensino Fundamental quando para o Ensino Médio. 
As aulas observadas ocorreram nos dias 13 e 27 de agosto de 
2012, nas turmas 71 e 81, no turno matutino e 72 e 82, no turno 
vespertino, cada turma com em  média 30 alunos. No quadro 5 
há um resumo descritivo das aulas de D2. 

 As atividades auxiliadas pelos computadores móveis 
foram propostas por D2 em todos os momentos. A professora 
ditou as perguntas e pediu que os alunos as anotassem em seus 
cadernos para que não houvesse a possibilidade de perdê-las 
caso os computadores entrassem em pane.  

 Apesar de todos os professores possuírem seu próprio 
computador móvel, D2 não demostrou ter o costume de usá-lo, 
visto que se esquecia de leva-lo para a aula, de recarregar a 
bateria e não demonstrava muita habilidade no uso do 
equipamento e tampouco dos recursos nele contidos. Após a 
pesquisadora ter registrado os blogs para as quatro turmas, 
totalizando dois blogs, um para cada série, a professora 
demonstrou interesse em postar conteúdo e em saber se as 
equipes estavam realizando as atividades e postando-as 
conforme solicitado.  

 D2 justifica sua pouca habilidade com o equipamento 
com o fato de morar em uma região afastada do centro da cidade 
e que, devido a isso, não recebe sinal de internet e celular. 
Quando questionada sobre o livre acesso nas dependências da 
escola, lembra-nos da sobrecarga de trabalho pedagógico e 
burocrático à qual os docentes são submetidos quanto ao 
preenchimento de diários e demais documentos e da correção e 
elaboração das aulas quando está em hora atividade nas 
dependências da escola.  

 No que tange ao relacionamento com os alunos, D2 
demonstrou habilidade em lidar com a indisciplina de alguns 
alunos, entretanto demonstrou-se afetuosa e próxima aos alunos. 
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Em determinados momentos, assuntos pessoais dos alunos 
vieram à baila e foram comentados livremente, devido ao grande 
parentesco entre eles e por todos se conhecerem pelo contado 
das famílias em outros ambientes ou mesmo na escola. 

 Em relação aos conteúdos e escolhas didáticas, D2 
apresentou os mesmos procedimentos que observamos em D1: 
aulas diretivas e repetitivas, sem mediação por parte de D1, que 
se restringiu a ditar a pesquisa e deixá-los livres. Quando 
questionada a respeito do fechamento da atividade de pesquisa, 
relatou-nos que além dos blogs, os alunos fariam cartazes para 
afixar nos corredores da escola e alertar aos demais sobre a 
gripe H1N1, conforme acordado em reunião pedagógica. 

 Como podemos perceber, a escolha didática de D2 por 
práticas tradicionais de ensino revela não só a pouca 
experiência, expressa pelo pouco tempo de docência, como 
também a pouca habilidade em relação ao uso das TDIC em 
atividades de construção de conhecimento. Observamos que os 
padrões de transmissão de um conteúdo estabelecido pela 
tradição científica se repete e se perpetua nas práticas de D2, 
provavelmente por oferecer maior segurança e por ser o modelo 
internalizado durante sua vivência escolar-acadêmica, o que 
mais uma vez corrobora com as ideias de Tardif (2011) e 
Pimenta (2000) sobre a constituição dos saberes docentes.  
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Quadro 5 – Quadro-resumo D2 

 

  

Docente 2

Disciplina Ciências Uso do Computador móvel
Proponente

Professor

Conteúdo

13/ago

Aulas 1, 2, 3: (7ª e 8ª série) Pesquisa a respeito do vírus 

H1N1: Origem do nome, motivo de maior incidência na região 

sul, gripe comum x H1N1, transmissão, medidas de 

prevenção, "etiqueta da tosse", relação entre as estações do 

ano e a disseminação do vírus. 

Aula 4: (8ªsérie) Pesquisa a respeito do sistema circulatório: 

conceitos para um glossário (sístole, diástole, artéria, 

arteríola, ventrículo, capilar, hemácias, leucócitos, plasma, 

plaquetas, miocárdio, pericárdio, hemoglobina, linfa, fibrina, 

coágulo, difusão, válvas átrio-ventriculares).

27/ago

Aula 5 e 6 : (8ª série) Conteúdo idêntico ao da aula 4 de 

13/08/2012 (sistema circulatório) e postagem no blog.

Aulas 7 e 10: (7ª série) Continuação da pesquisa iniciada nas 

aulas do dia 13/08/2012 (vírus da gripe H1N1) e postagem no 

blog.

Aulas 8 e 9: (8ª série) Continuação da pesquisa iniciada nas 

aulas do dia 13/08/2012 (sistema circulatório) e postagem no 

blog.

Descrição 

das 

Práticas 

Docentes

Aulas 1 a 10                                                                                                                    

Atividades de pesquisa mediadas pelos computadores móveis: ditadas 

para que os alunos as copiassem no caderno e as fizessem em duplas 

ou trios, dependendo do número de computadores disponíveis. 

Explicação e retomada da explicação sobre as atividades sempre que 

necessário, pouco circulou entre as equipes. Passou grande parte do 

tempo postando conteúdo no blog e outra parte lendo jornal.

Recursos 

materiais 
Quadro negro, giz, cadernos, lápis e computadores móveis.



158 

 
 

Docente 3 

Possui 49 anos, é licenciado em Letras - Português e não 
possui especialização. Atua como docente admitido em caráter 
temporário (ACT) num período compreendido entre cinco e dez 
anos. Lecionou desde as Séries Iniciais até o Ensino Médio, hoje 
atua somente no Ensino Fundamental. As aulas observadas 
ocorreram entre os dias 05 e 26 de setembro de 2012, nas 
turmas 71 e 81, no turno matutino, cada turma com em média 34 
alunos. No quadro 6 há um resumo descritivo das aulas de D3. 

 Como vimos D3 é o mais experiente dentre todos 
os pesquisados, apesar disso, as aulas que observamos em sala 
de aula revelaram que D3 também segue padrões profissionais 
já estabelecidos pela tradição. Observamos em sala de aula, e 
confirmamos com a entrevista, que D3 sente-se inseguro em 
relação ao conteúdo que pode vir a ser acessado pelos alunos, 
por isso evita utilizar os poucos computadores móveis do projeto 
que ainda funcionam, preferindo levar os alunos à sala 
informatizada (SI) onde conta não apenas com a infraestrutura 
tecnológica, mas também com o auxílio do coordenador da SI e, 
em alguns momentos, com o auxílio de uma formadora do NTM. 

 Observamos que as práticas de D3 seguem, como 
relatamos, os padrões tradicionais de ensino a partir da repetição 
de temas e orientações a fim de que sejam assimilados. Em 
relação ao conteúdo, D3 selecionou epígrafes de escritores 
conhecidos para que os alunos copiassem do quadro e 
posteriormente digitassem nos diários virtuais, blogs e revistas 
eletrônicas. Mais uma vez, nos deparamos com atividades que 
não necessitariam de equipamentos tão complexos como os 
computadores para serem realizadas, afinal pela experiência 
escola que temos, percebemos que copiar, escolher fonte, 
imagens e cores são atividades criadas anteriormente ao 
advento dos computadores. 

 Em vários momentos, D3 externalizou sua insegurança 
no que tange o uso dos computadores e que restringe seu uso à 
leitura de e-mails, pesquisa de matérias e conversas on line com 
uma parenta próxima que reside em outra cidade. 
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 Em relação ao relacionamento com os alunos, D3 
demonstrou bastante dificuldade em lidar com a indisciplina das 
turmas observadas. Em muitos momentos, a pesquisadora 
sentiu-se incomodada com o nível de tratamento dispendido 
pelos alunos ao docente, que tentava de modo desesperado e 
aos gritos realizar a chamada ou explicar a atividade. Sempre ao 
final de aulas como essas, D3 vinha a nós para se desculpar e 
pedir que relevássemos as atitudes dos alunos, pois os mesmos 
provém de famílias desestruturadas e sem quaisquer noção de 
bons modos, valores etc.  

Em momentos como os relatados, procuramos entender 
de que modo o conhecimento, ou mesmo uma relação sadia 
entre os pares, poderiam ser construídos em um ambiente tão 
hostil, barulhento e desorganizado. Não percebemos a presença 
ou a intervenção da equipe pedagógica nas turmas observadas, 
o que dificultou sobremaneira o trabalho de D3. 
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Quadro 6 – Quadro-resumo D3 

  

5/set

6/set

13/set

17/set

19/set

26/set

Docente 3

Aulas 7 e 8: (8ª série) Continuação da formatação dos blogs 

e postagem das biorafias, fotos e epígrafes dos autores 

escolhidos (Einsten, Chaplin, Drummond etc.).

Disciplina Português Uso do Computador móvel
Proponente

Professor

Aulas 9 e 10: (8ª série) Terminar formatação e postagem do 

conteúdo nos blogs.

Conteúdo

Descrição 

das 

Práticas 

Docentes

Aulas 1 a 10                                                                                                                    

Atividades de pesquisa mediadas pelos computadores da sala 

informatizada, visto que havia pouquíssimos computadores móveis em 

funcionamento. A professora já havia iniciado as pesquisas e 

preparação dos materiais para as atividades na sala informatizada, no 

entanto precisava retomar conceitos e orientações diversas vezes, em 

virtude do barulho e da indisciplina discentes.

Recursos 

materiais 

Quadro negro, giz, cadernos, lápis e computadores da sala 

informatizada, projetor multimídia.

Aula 1: (8ª série) Digitação das epígrafes de autores 

consagrados (Einstein, Chaplin, Machado de Assis, Jabor, 

Vitor Hugo, Saramago, Drummond dentre outros como Dalai 

Lama)  no editor de texto.

Aulas 2 e 3: (8ª série) Continuação da digitação e formatação 

do blog (plano de fundo, fonte, cores etc).

Aula 4: (7ª série) Continuação da digitação das informações 

para um diário virtual a ser publicado em uma revista 

eletrônica (site My E-Book).

Aulas 5 e 6: (7ª série) Pesquisa de sinopses e trechos dos 

filmes assisitdos pelos alunos e das músicas escolhidas 

para ilustrar o diário virtual. 
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Docente 4 

Possui 31 anos, é bacharel e licenciado em História e, 
atualmente, cursa o doutorado em Historia social do trabalho. 
Atua como docente num período compreendido entre dois e 
cinco anos, tendo lecionado para vários níveis nesse período. 
Atualmente é professor efetivo e leciona para a 7ª série do 
Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. As aulas 
observadas ocorreram nos dias 18, 24 e 25 de setembro de 
2012, nas turmas 7ª A, 7ª B e 7ª C no turno vespertino, cada 
turma com em  média 30 alunos. No quadro 7 há um resumo 
descritivo das aulas de D4. 

Dos docentes participantes, D4 foi o que se mostrou mais 
empolgado pelo uso das tecnologias em suas aulas. Sempre 
questionava metodologias, perguntava sobre programas e sites 
que pudessem ter algo em comum ou que pudesse ser 
aproveitado por ele durante e depois da pesquisa. 

A proposta de D4 sempre foi que os alunos construíssem 
suas próprias impressões a respeito do que estavam 
pesquisando, questionava-os, procurava reavivar a memória dos 
alunos sobre os filmes vistos ou os textos discutidos durante as 
aulas. Em várias aulas, permitiu que os alunos escolhessem o 
ambiente que gostariam de trabalhar, visto que a temperatura 
esteve elevada durante as semanas de observação das aulas. 

Temos relatado e analisado até este momento variadas 
práticas docentes que repetem, de um modo ou de outro, os 
modelos já estabelecidos, não importando o conteúdo ou os 
recursos utilizados. Em D4, percebemos que, apesar de também 
estar atrelado a determinados ritos e hábitos expressos pela 
tradição profissional, D4 procurou mediar os conteúdos e os 
processos durante suas aulas, de modo que os alunos pudessem 
construir suas respostas e seu olhar sobre a história da América 
Latina. Entretanto, apesar de optar por práticas mediatizadoras, 
D4 explicou-nos que nem sempre faz atividades como as que 
observamos, visto ter pensado atividades para o uso dos 
computadores móveis pelo desafio que representavam e pela 
vontade em participar do estudo e ajudar na pesquisa, pois, 
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como pesquisador, entende a importância de pesquisas como a 
nossa. 

Nesse sentido, sendo pesquisador, D4 relatou e deixou 
transparecer que está preocupado em despertar nos alunos o 
espírito de pesquisador, a iniciativa, a vontade de saber, a 
criatividade de perguntar. O que também entendemos como 
práticas mediatizadoras. 

 Em relação ao uso das TDIC, D4 sentia-se bastante a 
vontade para utilizar os equipamentos e para auxiliar os alunos 
nas pesquisas propostas durante nossa observação

107
. 

Durante as entrevistas, relatou seu gosto pela pesquisa de um 
modo geral, mas não usa o computador móvel do Projeto UCA, 
porque o considera “fraco e obsoleto”. Inclusive abriu mão do seu 
exemplar para que ficasse como reserva. 

 Entretanto, como refere Moraes (1996), a apropriação 
tecnológica deu-se de modo completo para D4, entretanto este 
não se utiliza das TDIC para fins pedagógicos por falta de 
formação, segundo palavras de D4.  

  

                                                             
107

 Os docentes D4 e D5 não haviam tido contato com os computadores móveis 

até o momento que propusemos a observação das práticas e ajuda, caso 

precisassem.  
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Quadro 7 — Quadro-resumo D4 

  

18/set

24/set

25/set

Conteúdo

Aulas 1, 2, 3 e 4: Pesquisa a respeito da conquista e da 

colonização da América Latina.

Aulas 5 e 6: Pesquisa a respeito dos personagens do 

processo de conquista da América Latina: Hérnan Cortéz, 

Francisco Pizzarro, Montezuma, Tupac Amaru. 

(Nacionalidade,d ata de nascimento e de morte.                                                                 

1) Em que região da A.L. atuou; quais foram sua ações e 

contra quem lutou). 2) Quais foram os principais fatores de 

mortalidade indígena durante a colonização: massacres, 

trabalhos forçados ou doenças? Explique.                

Aulas 7, 8, 9 e 10: (7a série) Conteúdo idêntico ao das aulas 

5 e 6 de 24/09/2012.

Docente 4

Disciplina
Estudos Latino-

Americanos
Uso do Computador móvel

Proponente

Professor

Descrição 

das 

Práticas 

Docentes

Recursos 

materiais 

Quadro negro, giz, cadernos, lápis, dispostivos móveis para pesquisa 

(computadores móveis, tablets, celulares e notebooks) livros didáticos  

e textos fotocopiados sobre a temática estudada.

Aulas 1 e 2, 3 e 4                                                                                                        

a) Rápida revisão sobre astecas, maias e incas e a respeito do filme 

que assistiram sobre o tema.                                                                                    

b) Elaboração de 5 questões sobre o tema da aula, pesquisar no 

material fotocopiado, livros e na Internet para entregar no final da 2ª 

aula. O professor permitiu que os alunos escolhessem outro ambiente 

da escola para fazer a pesquisa devido ao forte calor e à pouca 

ventilação nas salas de aula.                                            

Aulas 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10                                                                                     

a) Atividades de pesquisa e resolução de exercícios em grupos. 

Orientou-os  para que sempre tivessem ao menos um computador do 

Projeto UCA em cada equipe.
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Docente 5 

Possui 34 anos, é bacharel e licenciado em 
Administração e Ciências Biológicas, provém de uma família com 
tradição na profissão docente. Possui doutorado em Ciências 
Biológicas. Atua como efetivo e leciona para o Ensino 
Fundamental, tendo atuado em um cursinho pré-vestibular de um 
programa do governo federal por pouco tempo, ou seja, declarou 
ter no máximo 3 anos de docência, sendo o seu primeiro na 
educação básica que denominou como “ensino regular”. As aulas 
observadas ocorreram nos dias 04, 05, 08 e 09 de outubro de 
2012, nas turmas 7ª A, 7ª B e 7ª C no turno vespertino, cada 
turma com em média 30 alunos, No quadro 8 há um resumo 
descritivo das aulas de D5. 

Durante as aulas observadas de D5, percebemos a 
importância que este dá ao controle dos processos: pede 
atividades a serem entregues, marca com exatidão os exercícios 
que devem ser respondidos até o limite do que deve ser visto 
naquela aula. 

 Parece-nos que esse excesso de controle se dá devido à 
insegurança, à falta de experiência em sala de aula expressas 
pelo docente em seus comentários e durante a entrevista. Em 
seu relacionamento com os alunos, em muitos momentos, perde 
a tênue medida e confunde amizade com profissionalismo. Os 
alunos o respeitam e o escutam, mas nem sempre o levam tão “a 
sério”. Por outro lado, esse relacionamento entre o docente e os 
alunos ajudou a criar momentos de descontração. 

 Em relação às práticas, como vimos anteriormente, D5 
revela seu apego às tradições estabelecidas na profissão 
pedindo que os alunos entreguem as atividades feitas; passando 
em seus cadernos para visar os exercícios; fazendo listas sem 
fim de exercícios milimetricamente corrigidos, sem contar as 
duas semanas que assistimos de aulas de revisão para a prova.  

De certo modo, práticas como as expressas por D5 nos 
remetem às ideias de Libâneo (2002) e Valente (1999) no sentido 
de que essas práticas uniformizam e tolhem a capacidade de 
criação dos alunos, de modo que a escola torna-se como uma 
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linha de montagem, transmitindo saberes de modo que todos 
tenham o mesmo padrão de “qualidade” e mesmo nível 
informacional. Dessa forma, de acordo com Mizukami (1986), tais 
práticas remontam a um paradigma tradicional de ensino, que já 
não mais condiz com os alunos que nos chegam às escolas. 

 Diante do que vimos a partir das análises das aulas 
observadas, entendemos que apesar de estarmos caminhando 
para uma nova cultura escolar, ainda temos muito a caminhar, a 
entender, a aprender sobre como mediar o conhecimento em 
nossa prática diária. As análises das entrevistas que faremos a 
seguir vem corroborar com o que dissemos. 
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Quadro 8 – Quadro-resumo D5 

  

4/out

5/out

9/out

Docente 5

Disciplina Ciências Uso do Computador móvel
Proponente

Professor

Recursos 

materiais 

Quadro negro, giz, cadernos, lápis, dispostivos móveis para pesquisa 

(computadores móveis, tablets, celulares e notebooks) livros didáticos, 

computador e projetor multimídia instalados na sala de aula.

Aula 10: Continuidade da revisão para a prova: jogos on line 

sobre sistema circulatório e ABO na sala informatizada. Os 

links para os jogos estavam no Moodle, o professor fez 

contas para a maioria dos alunos, sendo que os que ainda 

não tem deve-se a problemas de erro no email ou similares.

8/out
Aula 9: Pesquisa na Internet e/ou em livros didáticos da 

biblioteca sobre o conteúdo para a prova  para entregar  para 

o professor no final da aula. 

Aulas 1 a 10.                                                                                                        

Muita interação com os alunos. Retomou o conteúdo várias vezes, 

passou em todas as equipes, sentou-se com os alunos, 

relacionamento muito descontraído. Indisciplina praticamente zero.  Na 

revisão final, o professor explicou o conteúdo detalhadamente. A 

explicação foi mediada pelo computador e o projetor multimídia 

instalados em cada uma das salas de aula. Os alunos, de modo geral, 

contribuíram com as explicações, clima descontraído e construtivo.                   

Conteúdo

Aula 1: Em trios ou quartetos, responder ao desefio projetado 

pelo professor no telão (conteúdo animado em Flash 

disponíbilizado pelo professor na plataforma Moodle).

Aulas 2 a 5: Revisão para a prova: atividades on line  sobre  o 

sistema ABO. Acessaram o conteúdo em diversos 

dispositivos móveis, inclusive com uns poucos 

computadores móveis do Projeto UCA.

Aulas 6: Pesquisa na Internet e/ou em livros didáticos da 

biblioteca sobre o conteúdo para a prova. Entregar para o 

professor no final da aula (valeu 1,0 ponto na prova).

Descrição 

das 

Práticas 

Docentes
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5.1.3 Análise das entrevistas 

 

 Este item contempla a segunda etapa da coleta de 
dados: as entrevistas semi-estruturadas. As verbalizações dos 
professores foram gravadas, transcritas e foram examinadas à 
luz da análise de conteúdo. 

 A fim de chegarmos ao desvelamento dos temas mais 
significativos e recorrentes nas entrevistas que vinham ao 
encontro dos objetivos traçados para este estudo, foram 
realizadas inúmeras leituras, que nos dirigiram a diversos 
agrupamentos e reagrupamentos de unidades de sentido.  

 As primeiras leituras tiveram como foco o levantamento 
de temas, ainda muito abrangentes. A seguir listamos os mais 
recorrentes para cada pergunta feita aos entrevistados. Feito 
isso, elaboramos um quadro com os temas encontrados 
inicialmente e os cruzamos com o número de vezes que 
apareciam em cada resposta de cada entrevistado. 

 Depois de termos agrupado as unidades de sentido e 
analisado a recorrência e número de aparições de cada item 
(formação, problemas, possível mudança nas práticas, projetos 
interdisciplinares, tempo de uso, tempo para o uso etc.), 
encontramos quatro categorias que emergiram destas 
verbalizações. 

Na figura 12, a seguir, podemos visualizá-las com mais 
detalhes. 

 

 

 

 

  



168 

 
 

Figura 12 — Categorias de Análise 

Fonte: autor. 

 
Dado o exposto, iniciaremos as análises das entrevistas de 

acordo com a sequência das categorias apresentadas acima na 
figura 12. Salientamos que, sempre que acharmos necessário, 
faremos o cruzamento destes dados com aqueles obtidos por 
meio das observações descritas na seção anterior. 

 

 

5.1.3.1 Concepção de docência 

 Em relação ao papel do docente, percebe-se relativa 
mudança no que tange ao paradigma tradicional, a mudança 
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acontece no sentido de proporcionar certa superação do papel 
de transmissor do conhecimento, conforme afirma o docente D1: 

 

D1 — [...] os alunos têm mais interesse, 
porque não é aquele negócio: eu falo e eles 
escutam, na verdade são eles que vão fazer 
e eu acho que é essa a intenção. A gente tá 
caminhando pra isso... a gente tá 
caminhando pra não ter mais que dizer para 
eles: é assim, assim, assim... porque é, 
porque alguém falou [...] é desse jeito, por 
quê? Aí, eles que vão dizer para nós porque 
está acontecendo, vamos começar... Até 
agora éramos ‘transmissora’, a partir de 
agora...  a gente tá entrando numa era ou já 
entrou... Estamos numa transição ainda de 
que isso está mudando. A gente está.. em... 
está muito na moda a palavra transmissor, 
não a palavra é mediador de conhecimento, 
não somos mais transmissor, somos 
mediador; e eu acho que isso acontece, 
muito e isso... eu gosto. 

 

A partir desta afirmação, podemos perceber que existe 
uma clareza, ao menos teórica, de que a profissão docente 
encontra-se em um momento de transição, de “ressignificação 
[...] a partir das significações sociais da profissão” (PIMENTA, 
2000, p. 19). Pois, para D1, o papel de transmissor está dando 
lugar ao de mediador do conhecimento, bem como o de 
receptador ao de instigador. Porém é possível perceber que os 
conceitos que parecem claros em teoria, não se traduzem em 
sua prática, visto que este mesmo profissional tem dificuldades 
para explicar com mais clareza o que significa ser um professor 
mediador.  

No decurso das aulas observadas, D1 instrui os alunos a 
pesquisarem determinados conceitos por meio de pequenos 
questionários, limitando-se a anotá-los no quadro e a pedir que a 
pesquisa seja também registrada no caderno para fins de 
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segurança, uma vez que os computadores podem apresentar 
problemas e os dados pesquisados podem ser perdidos. 
Notamos que D1 não proporciona outra forma de mediação entre 
os alunos e o conhecimento que não seja aquela realizada pelo 
computador móvel. 

Esse modus operandi apresentado por D1, centrado 
apenas na cópia, corrobora com as ideias de Mizukami (1986), 
Moraes (1996) e Moran (2000), sobre as práticas tradicionais, 
pois condiciona os resultados obtidos — registrados e corrigidos 
— como prontos e passíveis de assimilação, o que demonstra a 
demora de chegarem à escola as transformações vividas pelos 
demais âmbitos sociais, isto quando estas chegam. 

Nas práticas de D1, percebemos que as atividades 
realizadas não se pautaram em estudos, explicações sobre os 
conceitos ou sua aplicabilidade prática na área de concentração 
da disciplina ou no cotidiano dos alunos. Tampouco esses 
conceitos foram inseridos em um projeto de pesquisa mais 
elaborado ou científico; elementos expressos nas ideias de 
Libâneo (2002) sobre uma prática mais produtiva. O autor analisa 
a urgência em se modificar o papel da escola de “transmissora 
de informação” para um ambiente de “análises críticas e 
produção de informação” a que os alunos possam atribuir e 
construir significados. 

Dessa forma, identificamos que o conceito de docência 
expresso por D1 na ocasião da entrevista encontra-se melhor 
explícito no discurso teórico que em sua prática cotidiana, o que 
pôde ser atestado tanto pelos registros das observações quanto 
a partir da entrevista. Durante a análise, não encontramos 
momentos de mediação pedagógica no uso dos computadores 
móveis, mas sim, uma adaptação do uso de recursos já 
tradicionais no ambiente escolar, como dicionários e outros 
materiais impressos, para os recursos digitais desses 
equipamentos.  

Os demais docentes expressaram concepções de 
docência e práticas caracterizadas por Mizukami (1986) como 
tradicionais, ou seja, diferentemente do docente D1, nos seus 
discursos, o papel do professor continua sendo o de transmissor 
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do conhecimento. Do mesmo modo, esse fenômeno pôde ser 
confirmado nas observações das aulas, como vimos na seção 
anterior, e nos seguintes fragmentos das entrevistas. 

 

D2 — [...] eu uso o mesmo tema do 
planejamento... só que... vou fazer uma 
introdução, só que, na verdade, vou dando 
uma continuidade, eles ficam na pesquisa, 
mas conteúdo é conteúdo. [...] não são todos 
os conteúdos que vou trabalhar. Essa 
pesquisa é feita. eu também não  programo,  
vamos dizer assim: amanhã eu vou usar [...] 
por exemplo, que (eu ache que) preciso fazer 
uma pesquisa sobre tal assunto, eu faço a 
pesquisa. 

 

D3 — [...] Então, dois trabalhos, mais alguma 
coisa, por exemplo, se eu der o livro didático, 
um exercício do livro que está dentro do meu 
assunto, que é pertinente, aí eu coloco e dou 
um ponto no caderno, passo para olhar o 
caderno, dou visto, pra promover aqueles 
que fazem, pois tem uns que não fazem 
nada.[...] Então aquele que anota, tem o seu 
mérito, então, capricho, eu dou uma 
olhadinha, dou um visto: ó, um ponto pra 
ajudar. 

 

D5 — [...] São aulas expositivas, além das 
aulas expositivas há aulas no laboratório, 
experimentais, e estar também 
desenvolvendo alguns trabalhos que possam 
ter interação com as outras disciplinas [...]. 
Elaboro roteiros, sendo que os alunos não 
entregam esses roteiros, nas minhas aulas 
eu dou todo o conteúdo, aí, só no final 
quando está faltando uma semana ou duas 
para a prova eu entrego esses roteiros para 
que eles possam estudar, porque o livro 
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desse ano não é muito bacana, é muito 
resumido, então, assim, eu prefiro não utilizar 
o livro embora eles tenham, e aí, eu faço o 
roteiro com vários livros do ensino 
fundamental, eu pego uns dez livros, faço um 
apanhado com muitas imagens e esquemas 
para eles se programar melhor. 

 

 A partir do exposto, podemos observar que os docentes 
ainda se encontram “presos” a modelos muito semelhantes aos 
dos jesuítas, primando por alguns conceitos de ordem, de 
recompensa e punição, de domínio de um saber absoluto que 
pode ser resumido, adaptado para ser classificado e transmitido 
em partes, como podemos observar nas falas de D2 e D5, ideia 
que corrobora com os conceitos de visão tradicional de ensino e 
de aluno encontrados em Mizukami (1986) e de escola, 
encontrado na metáfora da “linha de montagem” de Valente 
(1999). 

 Observamos nas três falas acima que ao aluno é 
delegada a função de receber e arquivar informações, de modo 
que em muitos momentos não registramos atenção aos fatores 
humanos referidos por Moraes (1996), outra característica do 
ensino baseado nos modelos tradicionais.  

Fica implícito na fala de D2 e D5 que existe certa 
desconfiança sobre as possíveis contribuições das tecnologias 
na apropriação do conhecimento, de modo “palpável”. 
Provavelmente, esta é a razão para que elas não sejam 
mencionados nas atividades ou ainda, que a ênfase das práticas 
docentes sejam o registro escrito, sempre com o controle do 
professor sobre o conteúdo a ser estudado e sobre as atividades 
dos estudantes. Assim, verifica-se que estas práticas corroboram 
com a visão de Prado (2001) e de Borges (2007) quando se 
referem a tais práticas como práticas descontextualizadas, 
distantes do paradigma emergente de sociedade, já que não 
atendem às exigências desse novo paradigma. 

Ao pensarmos nas ações e nas verbalizações dos 
participantes desta pesquisa, voltamos à questão da formação, 
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visto que são docentes de formação analógica, não foram 
educados e formados com livre acesso às tecnologias e meios 
digitais, podendo, portanto, ser considerados docentes 
analógicos. Apesar da disseminação das tecnologias digitais e do 
fato de todos os docentes pesquisados estarem, de alguma 
forma, incluídos numa cultura digital, profissionalmente parecem 
estar sob a égide de modelos tradicionais de ensino e 
aprendizagem, que os levam a agir de acordo com os padrões já 
estabelecidos recebidos desde o início de sua escolarização. 

Talvez, de certa forma, a importância dada ao conteúdo, 
em detrimento dos processos, possa se justificar como uma 
espécie de reguladora e determinante das práticas docentes 
encontradas durante esta pesquisa. É possível entender que 
ainda haja certa necessidade de “agarrar-se” à firme boia do 
conteúdo, como um fim em si mesmo, em vez de lançar-se em 
fluidos caminhos de inovação pedagógica e práticas “nebulosas” 
e aparentemente incertas. 

 

 

5.1.3.2 Práticas docentes auxiliadas pelos computadores 
móveis 

Nesta categoria trataremos das práticas docentes 
expressas e observadas em atividades com os computadores 
móveis. Subdividimos esta categoria em práticas estabelecidas e 
práticas emergentes. A partir do que tratamos na categoria 
anterior, demos alguns indicativos do que queremos expressar 
com o adjetivo ‘estabelecidas’.  

Desta forma, ratificamos que práticas docentes 
estabelecidas são aquelas consideradas por Mizukami (1986), 
Moraes (1996), Moran (2000) e Libâneo (2002) e Prado (2001). 
Moraes (1996, p. 59) considera estas práticas “como práticas 
tradicionais de ensino e aprendizagem embasadas nos modelos 
de ciência propostos pelo paradigma tradicional de ciência”. E 
mais, afirma que têm origem em “um sistema paternalista, 
hierárquico, autoritário, dogmático e [de] uma escola que exige 
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memorização, repetição, cópia, que dá ênfase ao conteúdo, ao 
produto”. 

A partir das informações coletadas junto aos docentes 
nas entrevistas, a respeito das atividades desenvolvidas com o 
uso dos computadores móveis, desenvolvemos a tabela a seguir, 
a fim de visualizarmos os dados e analisá-los. 

Quadro 9 — Práticas docentes com o uso do computador móvel 

 

Fonte: autor. 

A partir do quadro 9 é possível constatarmos que 4 
dentre os 5 docentes preferem desenvolver atividades de 
pesquisa, digitação de textos e exercícios diversos pelos 
computadores móveis. Jogos e montagem de slides para 
apresentação são as preferidas por 3 deles.  

Ao pensarmos que práticas como pesquisa, textos e 
exercícios, bem como jogos e documentos para apresentação 
(“transparências” ou cartazes) são gêneros textuais anteriores ao 
advento das TDIC, podemos entender que tais escolhas 
didáticas seguem modelos já estabelecidos pela profissão, 
portanto, não necessitariam de equipamentos da complexidade 
apresentada pelos computadores móveis para serem realizadas.  

Dessa forma, em vez de promover a inserção das TDIC 
nas práticas diárias, os docentes promovem o que Prado (2005) 
denomina por justaposição, ou seja, um “processo de transição 
entre a prática tradicional e as novas possibilidades de 

Docente Pesquisa Digtação Slides Jogos Exercícios Blog
Revista 

Eletrônica

D1 X X X X X

D2 X X X X X

D3 X X X X X X X

D4 X X

D5 X X

Práticas docentes relatadas nas entrevistas
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reconstruções”. Pois, ao entrarmos em contato com tecnologias 
novas ou diferentes das já conhecidas, sabemos que é possível 
tanto adaptar antigos usos ou inventar novos e interativos usos, 
como nos lembra Borges (2007) e Almeida (2007).  

A escolha por atividades já estabelecidas pode se 
justificar, como vimos nas análises das observações, por 
insegurança ou “solidão didática” sentida por alguns docentes e 
relatada nas falas abaixo: 

 

D1 — [...] eu não sei muito dele [laptop], se é 
desse jeito, se não é... eu sei que é uma 
ferramenta para auxiliar, mas eu não sei de 
que jeito, de que maneira auxiliar.[...] 

 

D2 — [...] eu sei e tal, usar o Facebook... só 
que, no meu ver, passar isso para os alunos, 
sem ajuda [...]  é difícil... [...] seria ligar a 
educação à tecnologia, né? É isso que está 
faltando. Eu até mexo e tal, mas tem 
pessoas que nem sequer abrem o 
computador, tem pavor de mexer no teclado, 
num mouse.  

 

D5 — [...] quando eu estiver mais preparado, 
mais formado, talvez eu ofereça mais, mas 
por enquanto o que eu tenho é isto aqui!  

 

A partir do expresso por D1, D2 e D5, e voltando aos 
dados do quadro 9, percebemos que D3 é o único docente que 
escolhe atividades de autoria on-line. É importante salientar que 
D3 encontra-se inserido numa realidade diferente da dos demais, 
pois a escola em que atua tem uma Equipe UCA formada e 
atuante e acompanhamento agendado com as formadoras de um 
Núcleo de Tecnologia, o que as demais escolas não possuem.  
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Notamos também que, apesar de D2 também ter optado 
por uma atividade de autoria coletiva, por não saber como criar 
um blog, D2 solicitou ajuda à pesquisadora para isso. Ao acessar 
os blogs das turmas de 7ª e 8ª série da Escola A no início do 
presente ano letivo, notamos que as últimas atualizações foram 
feitas em 27 e 28 de agosto de 2012, mês em que a pesquisa se 
encerrou nessa escola. Em um dos blogs, houve mais uma única 
postagem no mês de setembro postagem mostra imagens do 
desfile cívico. Isso indica que, mais uma vez, D2 não deu 
segmento à ideia inicial de trabalhar com blogs para postar os 
conteúdos de ciências que seriam trabalhados no 2º semestre, e 
nos leva a questionar se a falta de atualizações se deu em 
virtude de D2 ter acesso ao meio digital somente na escola ou 
por falta de interesse ou ainda de ajuda. 

 Na fala de D1, e ao longo de toda a entrevista, fica 
evidente que há interesse em mediar o conhecimento a partir do 
uso do computador móvel, entretanto D1 mostra insegurança 
quanto ao uso pedagógico dos equipamentos e gostaria de ter 
mais momentos de socialização e planejamento compartilhados. 
Esse desejo transmitido em forma de insegurança por D1 já 
figurava os PCN (1998), que referia que o conhecimento e o uso 
das TDIC envolve tanto conhecimentos para seu uso quanto 
habilidades para tratar as informações, ou seja, isso pode ser 
entendido como aproveitar suas potencialidades para 
pedagogicamente construir conteúdo com criticidade. 

 Outro dado importante revela que os docentes acham 
importante o uso do computador móvel pelos alunos, entretanto a 
maioria enfatizou que é preferível que o utilizem somente quando 
o professor solicitar ou permitir. Este fato pode revelar uma 
necessidade de controle sobre as ações dos alunos ou uma 
possível insegurança sobre que ações e atividades podem ser 
mediadas por tal equipamento ou ainda sobre como proceder 
nos casos de indisciplina, como podemos constatar nas 
verbalizações a seguir. 

 

D1 — [...] Não! Não é fácil...Eu acho muito 
difícil, tanto é que muitas vezes eu sei o que 
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eu quero, eu faço o que eu quero, só que 
muitas vezes eu tô num nível e eles estão 
muito a frente, já me ensinaram como é que 
tem que fazer. Esse dias eu tinha um 
arquivo, na verdade era um jogo que eu 
queria baixar. Como é que vou baixar esse 
jogo? Aí, um aluno disse: professora esse 
negocio é tão fácil, fala sério, professora. 
Você não sabe fazer isso?! Aí, eu disse eu 
não sei! Aí, foi um aluno que me ensinou 
como é que fazia para baixar o jogo para 
deixar ele salvo no meu computador. Essa 
parte, assim, de mexer com a tecnologia que 
eu acho difícil. 

 

D5 — [...] eu só uso como apoio quando eu 
explico todo conteúdo, então aquelas duas 
semanas antes da prova, não dou conteúdo 
novo, eu fico revisando na revisão, e é 
justamente nessas revisões, quando o 
conteúdo precisa de muito esquema, eu uso 
o Datashow. Eu uso, os alunos não! [...] eu 
não usaria uma aula pra que os alunos 
pudessem ficar usando aqueles recursos, 
aqueles recursos seriam mais proposto, pra 
que pudesse ficar usando em casa, né, ou 
seja, por própria vontade, quando quer, e 
não numa sala de aula... [...] Eu usaria uma 
atividade do papel. Não sei... porque tem as 
fotos... porque também é outra coisa.. a 
atividade de casa, se a pessoa vai corrigir na 
sala de aula, não tem muita recepção assim, 
muitos não vão prestar atenção naquilo que 
errou, no que acertou... [...] tem que circular, 
tem que estar ali, construindo pra preencher 
aquelas etapas [...]. 

 

 Durante as entrevistas, percebemos que foi unânime a 
dicotomia ‘facilidade/dificuldade’ quando as questões tratavam 
das práticas com o uso dos computadores móveis, por isso 
achamos profícuo trazer esta discussão para nossa análise. 
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Assim, quanto à facilidade de inserção o computador 
móvel nas práticas cotidianas, também foi unânime o quesito 
“pesquisa” como atividade primordial desenvolvida pelos 
professores, como vimos, afinal todos os docentes relataram que 
ter o computador móvel conectado à Internet facilitou 
sobremaneira tanto o acesso às informações em tempo real, 
quanto na inclusão dos alunos na cultura digital, como podemos 
observar a seguir. 

 

D1 — [...] quando eu fazia pesquisa antes, as 
aulas não rendiam tanto [...] era mais difícil 
deles conseguirem pegar o material, eles 
tinham menos acesso às coisas, ao 
conteúdo, à informação... eu acho que essa 
foi a principal mudança [...]. Foi o que 
aconteceu ontem com aquele aluno [...], ele 
fez toda a pesquisa ontem e hoje veio com 
tudo pronto porque ele salvou tudo e 
conseguiu fazer em casa, o que antes ele 
não conseguiria fazer. 

 

D2 — [...] como a área de ciências biológicas 
tem muitos conceitos [...] eu acabo utilizando, 
geralmente, antes de iniciar um novo 
conteúdo, assim, a gente dá uma entrada, 
uma introdução com uma pesquisa sobre 
alguns termos dos próprios conteúdos e 
acaba visualizando, por exemplo, o sistema 
circulatório [...] às vezes, eles visualizando 
na pesquisa, eles entendem melhor do que 
só falar em sala de aula o conteúdo. 

 

D3 — [...] aí tem que ter uma coisa 
diferenciada, pelo UCA, por eles terem a 
internet fica mais fácil para a professora 
interagir, agora se eu for numa escola que já 
não tem internet e não tem computador.. eu 
tenho que trazer o meu [...].  
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Do mesmo modo, houve relatos a respeito de questões 
como ludicidade e descontração que, segundo os relatos, 
geraram uma motivação maior para aprender o conteúdo ou 
prestar atenção nas aulas. Isto pode ser encontrado nas 
verbalizações a seguir: 

 

D1 — [...] por exemplo, o sexto ano trabalha 
com fração, o computador, no caso a 
Internet... ‘ela’ tem um jogo que trabalha só 
com fração: adição de fração, subtração de 
fração... mas de uma maneira que eles não 
estão vendo que eles estão fazendo aquilo. 
Aí, então, algo que eles odeiam, que eles 
detestam, que eles não podem ver na frente 
do olho, se torna uma coisa legal, que eles 
saibam fazer. 

 

D2 — [...] Por mim eu consegui numa boa 
até porque pra eles a aula de laptop é uma 
delícia, então eles adoram, e pra mim assim 
eu uso o mesmo tema do planejamento... só 
que... vou fazer uma introdução, só que, na 
verdade, vou dando uma continuidade, eles 
ficam na pesquisa mais conteúdo é 
conteúdo, ou as vezes tem que entregar o 
trabalho e já vai auxiliar na pesquisa, coisa 
que a gente não tinha antes, assim, né, 
biblioteca tínhamos poucos livros, hoje nem 
tem , os livros estão tudo atumultuado ali, 
né.. 

 

D3 — [...] Faço palavra-cruzada, eles usaram 
o lúdico e depois eu trabalhei para ver se 
eles já reconheciam todos os verbos. [...] Eu 
sempre uso gramática, mas me apoio na 
música, no filme ou num caça-palavra, né? 
Pra ter mais animação! 



180 

 
 

 

 Como vimos no Capítulo 1, a ideia de uso do computador 
como um mediador para os processos de ensino e de 
aprendizagem parece presente nas concepções dos professores. 
Para Valente (1998), de certa forma, há situações em que o uso 
do computador pode facilitar os processos, é o caso dos 
aspectos administrativos da escola. Segundo o autor, alguns dos 
aspectos pedagógicos também; basta que o docente tenha 
conhecimentos de como utilizar os recursos em ações 
pedagógicas que ajudem na construção do conhecimento pelos 
alunos. 

 Nesse sentido há de se pensar formas de inserir as TDIC 
de modo mais concreto em um currículo que privilegie 
justamente essa construção de conhecimentos, e não apenas o 
repasse dos existentes. 

Em relação às dificuldades, houve novamente 
unanimidade entre os professores no que diz respeito ao 
equipamento (tamanho da tela, capacidade de armazenamento, 
baterias e carregadores repetidamente com problemas etc.), 
como podemos observar a seguir: 

 

D3 — [...] Eu acho o computador muito 
pequenininho! Porque eu uso óculos, então 
pra mim já não é fácil, tem que ser uma tela 
maior. Sinceramente, eu uso, mas prefiro o 
meu grandão.[...] Só que como te falei, eu 
não trabalho todas as aulas o UCA, porque é 
difícil. 

 

D4 — [...] os colegas me disseram que era 
melhor usar os laboratórios de informática 
porque os computadores são melhores que o 
UCA... é um aparelho obsoleto e tem uma 
série de problemas [...] quem não trouxe é 
porque está na manutenção ou em casa 
porque não funciona... aí, os que funcionam, 
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funcionam mais ou menos, porque não dá 
pra trabalhar tudo [...] se quiser fazer uma 
produção de áudio visual [...] se quiser colher 
uma imagem, baixar um vídeo, não dá! E se 
a rede não estiver boa, não dá pra usar o 
UCA. 

 

D5 — [...] é a questão técnica, é que não 
conseguem, eles não têm um [...] reparo 
técnico imediato [...] tem que ser uma coisa 
constante, né?! Eu não queria defender o 
UCA... Porque quebra, porque ninguém tem 
disponível, porque a tela é miudinha. [...] 
ninguém utiliza [professores] porque tá 
quebrado ou não traz [alunos], fora que o 
UCA é um peso a mais [...] então acabou 
entrando em desuso e o costume de trazer o 
UCA pro colégio praticamente não existe. 

 

 As dificuldades encontradas são as mais variadas: os 
saberes técnicos a respeito dos programas ou do equipamento; 
os saberes pedagógicos ou possibilidades de uso; o 
equipamento, tamanho da tela ou do teclado, falta de 
manutenção; a rede de Internet sem fio, que hora funciona ora 
não ou ainda, por vezes, fica sobrecarregada. 

 Diante das discussões apresentadas até o momento, 
podemos perceber que as práticas docentes com o uso dos 
computadores móveis se repetem e pouco se ampliam ou se 
modificam. Ao observarmos novamente o quadro 9 averiguamos 
que apenas D2 e D3 trabalharam com programas de autoria on-
line. 

Por outro lado, D3 seguiu seu trabalho com os programas 
de autoria citados, no entanto com ajuda e supervisão das 
formadoras do NTE e do curso que fez sobre mídias no NTE no 
período noturno. Vemos assim, uma tentativa de mudanças nas 
práticas desses dois docentes. 
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Entretanto, salientamos que, para D2, esta mudança foi 
temporária, visto que aconteceu enquanto a pesquisadora esteve 
presente nas aulas, auxiliando-o na elaboração e atualização do 
Blog criado. Após este período de investigação, ao acessar os 
Blogs de suas quatro turmas, duas de 7ª e duas de 8ª série, 
verificamos que D2 não mais os atualizou. Tampouco esse 
profissional instigou os alunos para que o fizessem. 
Provavelmente D2 retomou suas práticas anteriores, mais 
estabelecidas e rotineiras, talvez por oferecem mais “segurança”, 
visto que D2 externalizou diversas vezes seu pouco contato com 
o computador e a internet. Um exemplo disso é a pouca ou 
nenhuma atualização dos blogs criados durante a pesquisa. 

Entendemos que, se instigados a fazê-lo, os alunos 
poderiam construir suas postagens, ampliar seus conhecimentos 
e sua identidade autoral, entretanto, para isto, o docente precisa 
estar disponível e interessado em criar práticas mediadoras que 
contemplem o uso das TDIC na construção do conhecimento. 

 

 

5.1.3.3 Currículo Estabelecido e Web Currículo  

 Em relação a alterações no currículo, e 
consequentemente no planejamento e nas práticas docentes, 
das escolas pesquisadas como propõe o Projeto UCA, os 
docentes afirmaram, de modo geral, não ter havido mudanças 
curriculares significativas, o conteúdo continua sendo o 
determinador do currículo e, por conseguinte, das atividades e 
das práticas docentes. Desta forma, os dados nos revelam uma 
informação um tanto desanimadora, pois nos parece que apesar 
de determinados incentivos governamentais, ou mesmo esforços 
localizados nas escolas, não se refletem em mudanças 
paradigmáticas nas práticas educacionais. 

 Um currículo disciplinar e fragmentado ainda organiza as 
práticas docentes, predominantemente estabelecidas, como 
vimos na discussão anterior. As práticas interdisciplinares, 
coerentes com o paradigma emergente de educação, não se 
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apresentam como uma realidade nas escolas, apesar das 
possibilidades interdisciplinares que o uso dos computadores 
móveis oferece. 

 

D2 — [...] Nesse sentido foi a mesma coisa, 
no currículo até no planejamento, teve que 
modificar muita coisa, incluir as aulas 
[referindo-se às aulas com uso dos laptops] 
Difícil! Muito difícil [trabalho interdisciplinar]... 
[...] cada um trabalha dentro da sua 
disciplina. [...] mas o currículo, eu acredito 
que no currículo deve ter mudado alguma 
coisa. 

 

D3 — [...] às vezes, eu dou uma prova de 
consulta e aquele que não anotou nada no 
caderno, ele não vai conseguir fazer a prova.  

 

D4 — [...] Não! Não foi pensado nada do ano 
passado pra cá, estou falando por mim, não 
sei os outros professores. [...] 

 

A escola, como instituição, representada pelas falas de 
docentes inseridos em diferentes municípios e contextos 
pedagógicos completamente distintos, vem a corroborar com as 
ideias a respeito da manutenção das tradições pedagógicas. 
Essa tradição que conhecemos, onde cada qual trabalha seu 
conteúdo, do seu modo, em sua realidade, sem procurar 
estabelecer vínculos com outras realidades, outros conteúdos.  

Mizukami (1986, p. 9) refere que numa educação com 
esta realidade todos deverão aprender pela mesma forma, com o 
mesmo livro, seguindo os mesmos exemplos e tendo os mesmos 
resultados. Nesse contexto, evidencia-se “uma preocupação com 
a sistematização dos conhecimentos”, prática que oferece maior 
segurança, prática provada e “aprovada” pelo uso docente. 
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A respeito da formação de um currículo integrador das 
potencialidades tecnológicas e em consonância com a realidade 
que existe fora dos muros escolares, referem Almeida e Valente 
(2012, p. 127) que este currículo conectado e conector,  

 

envolve distintas linguagens e 
sistemas de signos configurados de 
acordo com as características 
intrínsecas das tecnologias e mídias 
digitais que suportam os modos de 
produção do currículo, sendo este o 
orientador do uso das TDIC.  

 

Durante as entrevistas, compreendemos a dificuldade 
enfrentada pelos docentes em relação ao currículo, este é 
prescrito e deve ser seguido e ter-se provas desse trabalho 
“amarrado” ao planejado anteriormente às situações de sala de 
aula.  

Sabemos que currículo se faz na prática, que possui uma 
característica modelável, plástica já que feito para adaptar-se às 
necessidades de um grupo. Entretanto, como já estabelecido 
pela tradição, os docentes são levados a planejar para o ano 
todo, traçar objetivos, metodologias e elencar os conteúdos à 
partir do planejamento do ano anterior e em consonância com o 
currículo prescrito para determinado ano e disciplina, muitas 
vezes sem ter tempo para conhecer suas turmas e as 
necessidades, defasagens e conhecimentos já adquiridos dentro 
e fora da escola. 

Diante disso, fica evidente a importância do planejamento 
compartilhado, do acompanhamento e da formação continuada 
para a emergência de práticas que promovam a mediação e a 
valorização da autoria de docentes e alunos; e ainda com um 
currículo que integre as TDIC de modo a promover as 
habilidades necessárias aos indivíduos da sociedade da 
informação.  
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5.1.3.4 Estrutura e Organização da Escola  

 Pelas observações que fizemos não constatamos 
nenhuma mudança na organização da escola ou das salas que 
promovesse alguma mudança pedagógica; a única alteração foi 
a instalação de pontos de acesso da Rede UCA sem fio nos 
corredores ou em algumas salas. Isto aparece na fala de todos 
os docentes, como podemos observar nos excertos abaixo. 

 

D3 — [...] Mudou um pouco, mas não mudou 
100%, porque a rotina de planejamento, já 
teria sempre independente de ter o UCA, 
porque já trabalhei em escola estadual onde 
não tem nada disso. [...] a organização ficou 
pior, porque eles gostam de juntar as 
carteiras e de vez em quando você tem que 
separar, aí, por exemplo, com o UCA, agora 
no segundo ano, muito computador está 
estragado, temos deixar juntar, mas vira um 
barulho, uma bagunça [...] 

 

D5 — [...] Não de jeito nenhum! [quando 
perguntado se tinha havido algum momento 
de integração ou compartilhamento de 
experiências ou reunião de planejamento]. 

 

Em uma das escolas, outro fator relevante para certa 
resistência ou pouco uso das TDIC ocorreu devido à inexistência 
de sinal de internet em todas as localidades do município, bem 
como os serviços de telefonia móvel, havendo lugares em que 
mesmo a telefonia fixa opera com limites, como pudemos 
comprovar durante a permanência para realização deste estudo. 
Afinal, isto nos leva a refletir a respeito da não inserção do 
docente em contextos virtuais de uso das tecnologias, se o 
mesmo não se identifica com a cultura própria dos meios digitais, 
a cibercultura, torna-se ainda mais difícil esperar que este venha 



186 

 
 

a usar tais recursos como meios de ensinar e aprender 
cotidianamente no ambiente escolar. 

Outro fator que influenciou no desenvolvimento do 
Projeto UCA e nas práticas docentes nas três escolas 
pesquisadas foi a formação para o uso dos computadores 
móveis. Segundo informações colhidas nas entrevistas com os 
docentes participantes desta pesquisa, bem como em conversas 
informais com outros docentes, a dinâmica de formação não foi 
bem aceita em todas as escolas, já que muitos tinham, e ainda 
têm, resistência ao uso das tecnologias digitais. “Sentir-se 
obrigado” foi o fator de desestímulo mais frequentemente citado 
pelos docentes com os quais tivemos contato. 

Novamente houve unanimidade a respeito dos recursos e 
da modalidade escolhida para a realização dos cursos de 
formação. Os quatro docentes que tiveram contato com a 
formação a distância na plataforma e-Proinfo, vieram a 
abandoná-lo em algum momento

108
. A modalidade EaD, de modo 

geral
109

, foi pouco aceita nas escolas e em especial nas três 
pesquisadas. Isto, dentre fatores anteriormente citados, 
contribuíram sobremaneira para aumentar as dificuldades 
encontradas em desenvolver práticas mediatizadoras em 
ambientes onde o computador móvel esteve presente. 

Outro fator relevante estaria relacionado ao nível de 
interesse dos docentes em formação, visto que em uma das 
escolas os docentes sequer concluíram as 5 primeiras horas do 
curso que envolviam atividades de apresentação, as cinco 
primeiras de um total de 194 horas previstas pela equipe de 
formação. 

A fim de ilustrarmos o que acabamos de relatar, 
relacionamos a seguir verbalizações docentes que apontam 
alguns dos motivos para o grande percentual de desistência da 
formação on line. 
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 Conforme informações contidas no Quadro 1, página 94 deste estudo. 
109

 De acordo com o Relatório de Avaliação da Equipe UCA-SC. 
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D1 — Pois então, eu vou te dizer que eu não 
fiz essa formação. Eu sei que é erro meu, 
mas como eu tenho muitas horas [aulas], 
então não tenho muito tempo para fazer. Eu 
sou uma pessoa que não trabalha bem à 
distância. [...] Eu preciso ter alguém que me 
diz o que fazer. [Um regulador?] Sim, eu 
preciso disso e eu não consigo ser, eu, essa 
pessoa. Então, eu gostaria que tivesse mais 
formações presenciais... Eu prefiro o contato. 
[...] 

 

D2 — [...] Olha, pra mim, foi bem fraquinha. 
Na realidade, aqui na escola, ninguém 
conseguiu concluir essa formação. Foi uma 
época, ali... uma época bem tumultuada pra 
gente ali, a gente não conseguia 
acompanhar as atividades. Este ano a 
mesma coisa, então a gente acaba não 
tendo tempo pra entrar no site e fazer 
aquelas atividades, né? Mas aqui, foi bem 
legal essa formação [presencial], eu achei. 
[...] se, de repente, parássemos um dia, 
sentássemos e fizéssemos todos juntos uma 
formação, seria bem melhor. [...] a gente 
começou até a fazer on-line, mas on-line 
sozinho é difícil de trabalhar [...] é bem 
complicado... em casa não tem internet, 
entendesse? Eu, no meu caso, então... como 
não pega internet, nem  celular lá em casa, 
eu fico isolada...quando eu tô na escola, eu 
tenho internet, mas quando tô na escola tem 
coisa daqui pra fazer, né? [...] 

 
D4 — Não, nunca. Nunca tive acesso a nada 
nesse sentido, inclusive a única coisa que 
tive de informação sobre o UCA é o que 
conversava com meus colegas no café. Que 
era uma visão bem negativa do UCA. E o 
que na verdade não se mostrou uma verdade 
completamente errada, o UCA tem... é... é 
um computador obsoleto, né? [...]  
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 Importante salientarmos que, todos os docentes 
entrevistados relataram que a sobrecarga de horas trabalhadas 
ou o excesso de burocracia atrapalham não apenas o 
acompanhamento de cursos de capacitação, como 
principalmente o desempenho em cursos e no trabalho cotidiano. 
Outros fatores seguiram a “falta de tempo” no que tange aos 
excessos: falta de formação inicial e continuada; falta de 
acompanhamento por profissionais capacitados em tecnologias; 
falta de uma equipe que acompanhe os trabalhos ou o 
planejamento; turmas demasiadamente cheias, o que gera 
indisciplina; equipamentos obsoletos ou em desuso; falta de 
manutenção etc. 

 Os dados relatados nas entrevistas não se mostraram 
muito dissonantes da realidade que acompanhamos durante as 
observações. Percebemos que a dinâmica de formação para um 
trabalho efetivo de integração nas práticas docentes diárias não 
apenas dos computadores móveis, mas principalmente das TDIC 
como um todo, necessita de formação continuada que integre o 
uso pedagógico das TDIC. Do mesmo modo, há de haver um 
acompanhamento maior por parte dos formadores, visitas 
constantes e mais elasticidade nos calendários escolares, além 
de encontros de planejamento e de elaboração de um currículo 
que alie as especificidades das TDIC aos conteúdos escolares, 
tendo como exemplo os estudos sobre Web Currículo 
encabeçados pela professora Maria Elizabeth B. Almeida, da 
PUC-SP. 

 Diante do exposto e a partir das análises das 
observações e entrevistas realizadas na vigência deste estudo 
de campo, fica evidente que há uma emergência em se instituir 
cursos, de formação inicial e continuada, que capacitem para um 
efetivo o uso das TDIC no desenvolvimento de práticas docentes 
mediatizadoras e possibilitem mudanças no cenário educacional 
vigente. Entretanto é importante lembrar que a melhoria das 
condições de trabalho, no que tange aos fatores tempo, estrutura 
das escolas, bem como no currículo também são esperadas para 
contribuir para essas mudanças tão esperadas.  
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6 PRÁTICAS ESTABELECIDAS X PRÁTICAS 
MEDIATIZADORAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar as práticas docentes que emergem em três 
contextos diferentes de inserção dos computadores móveis do 
Projeto UCA em uma região específica, foi um privilégio, pois 
pudemos aplicar um olhar mais apurado ao contexto a que 
pertencemos e, espero, no qual poderemos contribuir de algum 
modo.  

Assim, ao procurarmos subsídios para responder à 
questão lançada inicialmente neste estudo, nos deparamos com 
duas dimensões: a possível mediatização das práticas docentes 
ou a manutenção de práticas já estabelecidas pela tradição 
docente para o uso dos meios digitais. Em relação a essas duas 
grandes dimensões, outras delas se ramificam: o papel do 
docente frente a esse contexto; as práticas de uso integrado ou 
não-integrado; um currículo estabelecido ou uma nova proposta 
curricular que abranja as TDIC e questões de organização e 
estruturação pedagógicas da escola. 

Estas ramificações foram descobertas a partir de 
incontáveis leituras das anotações feitas nos Diários de 
Observação e das transcrições das entrevistas. Assim, elas 
foram elencadas como categorias de análise, sob a ótica da 
Análise de Conteúdo, como já o dissemos, devido às 
características marcadamente qualitativas dos dados recolhidos. 

As análises demonstram que as práticas docentes ainda 
guardam a “formatação didática” perpetuada pela tradição 
docente ao longo da consolidação profissional e de acordo com 
paradigmas tradicionais de ciência, segundo Borges (2007), 
Moraes (1996) e Mizukami (1986), e em consonância com as 
teorias de Boaventura de Souza Santos (1999). Dessa forma, do 
conjunto de práticas docentes observadas durante nosso estudo, 
pouco vislumbramos que pudesse ser caracterizado por 
mediatizador. Sendo que, em nosso entendimento, práticas 
docentes mediatizadoras caracterizam-se como aquelas que 
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propiciam situações passíveis de construção de conhecimentos 
aos aprendizes. 

Diante disso, percebemos que os docentes observados 
não têm o hábito de procurar desenvolver práticas 
mediatizadoras que ofereçam possibilidades de construção dos 
saberes ou conhecimentos necessários à vida na sociedade 
informacional. Há uma espécie de padrão didático, ou como 
dissemos anteriormente, de “formatação”, seguido por docentes 
de diferentes formações, áreas e gerações. Mesmo os docentes 
com menor tempo de atuação, e com relevante grau de instrução 
como doutoramento, ainda repetem modelos estabelecidos pela 
profissão. Apesar de entendermos que o Projeto UCA não foi 
pensado como paladino e salvador da educação, mas sim, como 
um elemento de inserção dos alunos, e suas famílias, no 
contexto digital.  

Observamos uma parcela pequena de práticas por meio 
das quais os docentes procuraram não apenas inserir os 
computadores móveis, mas integrá-los ao currículo em 
desenvolvimento e, dessa forma, aos conteúdos vistos durante 
as aulas. Encontramos, em verdade, tentativas de uso 
caracterizadas por Prado (2005, p. 8) de justaposição, ou seja, 
práticas desenvolvidas para tecnologias não digitais em 
atividades com tecnologias digitais, como o caso da pesquisa 
desenvolvida pelos alunos de D2 em que estes deveriam 
procurar na Internet o significado para os conceitos em questão. 

Ao propormos este estudo, esperávamos encontrar 
práticas emergentes, afinal o contexto oferecido pelo Projeto 
UCA (um computador por aluno, formação docente em serviço e 
equipe de acompanhamento a escola) suscitava práticas 
inovadoras até, de certo modo. 

Em tempo, devemos registrar que dos cinco docentes 
pesquisados, apenas um procurou desenvolver a autoria de seus 
alunos, apesar de ainda preso às tradições e à repetição dos 
textos e palavras dos cânones da área em qual atua. Entretanto, 
se faz importante salientar que o docente em questão utilizou a 
sala informatizada da escola por não haver computadores 
móveis em funcionamento o suficiente para o uso em sala de 
aula regular, tendo sido assistido pelo coordenador da sala 
informatizada, pela equipe UCA da escola e por uma formadora 
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do NTM local, fatores que contam sobremaneira para a 
realização de um trabalho com vistas a tornar-se diferenciado a 
médio ou longo prazo. 

Um dos fatores que levou ao uso precário ou não uso dos 
computadores móveis em sala de aula regular foi a falta de 
manutenção adequada e a configuração insuficiente dos 
computadores móveis. Nesse sentido, em apenas uma das três 
escolas, encontramos uma equipe especializada atuando 
diariamente na escola. Ademais, nas pesquisas em andamento 
dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Educação e 
Cibercultura, ao qual pertenço, a falta de condições tecnológicas 
nas escolas é um fenômeno relatado constantemente. Percebe-
se que praticamente todas as escolas da rede estadual de Santa 
Catarina e da rede municipal de Florianópolis, apesar de 
contarem com equipamentos relativamente atuais, não possuem 
uma conexão à Internet estável e de banda larga, além de terem 
pouca assistência tecnológica por parte das secretarias.  

No contexto de nossa investigação, apesar de 
encontrarmos apenas um ou dois alunos por turma que estavam 
temporariamente sem seu computador móvel, do conjunto total 
das práticas docentes observadas para este estudo, as dos 
docentes desta escola foram as que mais mantinham as 
características tradicionais transpostas para as atividades com os 
computadores. Não houve planejamento pensado a partir das 
possibilidades oferecidas pelo equipamento, houve, como 
dissemos, uma adequação de atividades comumente feitas em 
livros, para os recursos digitais. Dessa forma, parece-nos difícil 
que os docentes consigam realizar práticas mediatizadoras 
quando tiveram em sua formação um direcionamento e um 
exemplo diferente do que a sociedade atual necessita. 

Como vimos nos capítulos anteriores, a formação para o 
desenvolvimento de práticas docentes mediatizadoras auxiliadas 
pelas TDIC ainda é incipiente. Os cursos de formação inicial, 
apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, ainda 
não atendem às orientações do Conselho Nacional de 
Educação

110
, apesar de oferecerem disciplinas optativas que não 

têm garantido a formação crítica e fundamentada necessária ao 
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desenvolvimento de práticas um pouco mais sólidas em relação 
às TDIC. 

Em relação à formação para as práticas com os 
computadores móveis, houve repetidas críticas por parte dos 
docentes

111
 a respeito da modalidade escolhida para a formação. 

A formação na modalidade EaD foi, de certo modo, insuficiente, 
pois necessitava de certa infraestrutura, que não era 
compartilhada por todos os participantes. Em cem por cento das 
vezes em que esse assunto vinha à baila, os docentes pediam 
que fosse relatado o desejo e a necessidade de formação 
continuada e presencial, ao menos uma vez ao mês ou a cada 
dois meses. Sendo a falta de tempo para planejamento conjunto, 
o excesso de atividades burocráticas, bem como a ausência da 
equipe UCA na escola, as queixas mais recorrentes durante a 
pesquisa.  

Nesse sentido, haveria a necessidade de os órgãos 
responsáveis por essas escolas pensarem em calendários mais 
flexíveis, que permitissem momentos de planejamento e 
socialização de saberes e práticas com o uso das TDIC, os 
docentes sugeriram que fossem realizadas oficinas para que 
todos pudessem ter experiências de uso didático-pedagógico 
dessas tecnologias.  

 Diante do que observamos, tais práticas docentes deixam 
transparecer um currículo que parece procurar costurar contextos 
tradicionais de ensino com contextos que emergem do uso social 
das TDIC e suas culturas. Parece haver a convivência — não se 
sabe ao certo se pacífica — entre um discurso que sobre a 
integração das TDIC no currículo existente e outro que discorre a 
respeito de um novo contexto de currículo, proposto por Almeida 
(2012): o web currículo. 

 Outro fator de influência sobre as práticas que 
observamos, refere-se ao tempo-espaço escolar no contexto que 
tratamos neste estudo. O Projeto UCA previa que fossem 
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pensadas alterações nesse espaço-tempo a fim de dinamizar e 
possibilitar um trabalho integrado e interdisciplinar. Não foi o que 
encontramos. Em todas as escolas, não houve alterações na 
grade de horários, na duração das aulas, na disposição dos 
alunos em sala ou fora dela. Vimos mudanças físicas em relação 
à instalação de pontos de acesso à Internet, em relação às 
instalações elétricas e em uma delas algumas prateleiras para 
que os alunos apoiassem seus computadores durante o uso fora 
da sala de aula. 

 Diante do exposto pudemos perceber que as práticas 
emergentes em ambientes permeados pelas TDIC, em especial 
os computadores móveis do Projeto UCA, ainda não estão em 
consonância com as necessidades da sociedade atual. Fica-nos 
a certeza de que, após este estudo, lançamos um olhar mais 
focado sobre a realidade docente nas escolas da região, 
sobretudo, obviamente, naquelas que fazem parte do rol de 
escolas selecionadas para integrar o Projeto UCA.  

Nossa pesquisa teve como foco os professores, de três 
escolas da Grande Florianópolis, deste modo, não temos a 
pretensão de generalizar as práticas docentes com os 
computadores portáteis. Novas pesquisas ainda precisam ser 
realizadas, em outras escolas, em outros municípios e estados, 
em outros países, além de pesquisas que tenham como foco a 
aprendizagem dos estudantes, outro sujeito importante dos 
processos de ensino e de aprendizagem.  

Assim, esperamos que a partir dos dados levantados 
outros olhares possam surgir, outras pesquisas possam ser 
desenvolvidas e que, principalmente, possamos ter contribuído 
para a reflexão sobre as práticas docentes no sentido de 
tornarem-se cada vez mais mediatizadoras, e também, em 
contribuição para a continuidade de importante Projeto, afinal a 
educação precisa de elementos que façam romper os 
paradigmas tradicionais e adentrar aos paradigmas atuais de 
ciência, tecnologia, sociedade, política e quantos mais houver.  

Dessa forma, tomamos de empréstimo os significados de 
das palavras de Fernando Pessoa que nos disse sabiamente que 
“tudo vale a pena, se alma não é pequena”. 
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APÊNDICE A — MODELO DO DIÁRIO DE OBSERVAÇÃO
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APÊNDICE B — MODELO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

idade sexo (   )  M   (    ) F

(  ) outro

Curso

Curso

Curso

Níveis de escolarização em que atua.

Área de concentração/disciplina(s).

7. Em relação a aprendizagem dos 

conteúdos. Você percebe melhoras na 

aprendizagem com o uso dos conteúdos? 

Comente. 

8. De que forma  uso dos laptops ajuda o 

aluno na construção do conhecimento ? 

Comente.

Observações do entrevistador

9. Comente sobre a formação para uso dos 

laptops. A) Como foi realizada? B) Houve 

dificuldades? Facilidades? Quais?   C) 

Sugestões?

2. Costuma usar o laptop educacional em 

suas aulas?                                                                           

Se sim, que atividades desenvolve?                                         

Se não, por que motivo(s)?

(   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior

(   ) Ed. Infantil (   ) Séries iniciais EF(  ) Séries finais EF (   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior

6. Comente sobre as dificuldades .

Níveis de escolarização em que atuou. (   ) Ed. Infantil

Questões

1. Quais são suas atividades como docente?

3. O que mudou em suas práticas em sala de 

aula/rotina escolar com a chegada dos 

laptops educacionais nesta escola? 

(Motivação, currículo, práticas, horário das 

aulas...) Comente.

5. Comente sobre as  facilidades no trabalho 

com os laptops em sala (construção do 

conhecimento, prática docente...).

4. Considera importante que os alunos usem 

o computador/laptop/Internet durante as 

aulas? Comente.

(   ) mais de 20 anos

(   ) menos de 1 ano (   ) de 1 a 2 anos

(   )  de 5 a 10 anos

(   )  de 3 a 5 anos (   ) de 5 a 10 anos

Roteiro de Entrevista Semi-estruturada

Tempo de atuação nesta escola. (   ) mais de 10 anos

Tempo de atuação. (  ) menos de 2 anos (   ) de 2 a 5 anos (   ) de 10 a 20 anos

(   ) Séries iniciais EF

Dados Pessoais

Grau de escolaridade (   )Sup. completo (   )Sup. incompleto (   )Especialização

(  ) Séries finais EF

Exercício Profissional

(   )Mestrado (   )Doutorado

Graduação

Pós-Graduação

Curso em andamento? (   ) N  (   ) S

Formação

Iniciais do nome
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APÊNDICE C — HORÁRIO DAS OBSERVAÇÕES E DURAÇÃO 

DAS ENTREVISTAS 

112

 

 

                                                             
112

 Na escola C os docentes que aderiram à pesquisa optaram por desenvolver 
atividades com os computadores móveis somente com os alunos da 7ª série, em 

especial por questões ligadas ao conteúdo e ao comportamento das turmas. 

Data 13/ago 27/ago 13/ago 27/ago 28/ago

Aula 

/Turno
Matutino Matutino Matutino Matutino Matutino

1ª aula 8ª 8ª

2ª aula 7ª 7ª

3ª aula 8ª 7ª

4ª aula 7ª 7ª 7ª

5ª aula 8ª 8ª

Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino

1ª aula 8ª 8ª

2ª aula 7ª

3ª aula 8ª 7ª

4ª aula 7ª 7ª

5ª aula 8ª 8ª

Observações - Escola A

D2D1

Data 5/set 6/set 13/set 17/set 19/set 26/set

Aula 

/Turno
Matutino Matutino Matutino Matutino Matutino Matutino

1ª aula 8ª 8ª

2ª aula 8ª 8ª 8ª 8ª 8ª

3ª aula 8ª 7ª

4ª aula 7ª

5ª aula

Observações - Escola B

D3

Data 18/set 24/set 25/set 4/out 5/out 8/out 9/out

Aula 

/Turno
Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino

1ª aula 7ª C 7ª C 7ª B 7ª B

2ª aula 7ª C 7ª C 7ª C 7ª A 7ª B

3ª aula 7ª A

4ª aula 7ª A 7ª B 7ª A 7ª A 7ª C

5ª aula 7ª A 7ª B 7ª A 7ª A 7ª C

D5

Observações - Escola C

D4
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ANEXO A — DOCUMENTO ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPPG 

1.COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAEM SERES HUMANOS - CEPSH 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

1. Título do Projeto: PRÁTICAS DE ENSINO MEDIADAS PELO 
LAPTOP EDUCACIONAL NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS NA 
ESCOLA: TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO. 
  

Os(as) professores(as) da 7ª série da E.B.M. Vitor Miguel, da 
E.B.B. São Tarcísio e do Colégio de Aplicação estão sendo convidados a 
participar de um estudo que fará questionários, entrevistas, filmagens e 
fotografias,  cujo objetivo principal é contribuir, de forma teórica e 
metodológica, para a reflexão sobre a questão das Práticas docentes 
emergentes da inserção dos laptops educacionais ProUCA  nestas 
instituições. A importância desta pesquisa justifica-se pela necessidade de 
investigar as práticas docentes que emergem do uso dos laptops 
educacionais ProUCA. 

Para a efetivação da pesquisa, os(as) professores(as) serão 
convidados a participar de entrevistas, que serão previamente marcados 
com data e horários em comum acordo e com a utilização de um gravador 
digital; e a  permitirem que a pesquisadora observe suas aulas. Estas 
atividades serão realizadas nas instituições E.B.M. Vitor Miguel, E.B.B. São 
Tarcísio e Colégio de Aplicação. Salientamos que não será obrigatório 
responder a todas as perguntas.  

Os riscos destes procedimentos serão mínimos por envolver 
medições não-invasivas e a identidade dos(as) professores(as) será 
preservada, pois cada indivíduo será identificado somente pelas iniciais de 
seu nome. Salientamos que os (as) professores(as) poderão se retirar do 
estudo a qualquer momento. 

As pessoas acompanharão os professores serão a mestranda 
Tatiane Rousseau Machado e sua orientadora a professora doutora Martha 
Kaschny Borges, responsável pela pesquisa. 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados para a 
produção de artigos técnicos e científicos e garantimos que sua 
privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome ou 
quaisquer características que possam identificá-lo. 

Agradecemos a sua participação e colaboração. 
 
CONTATO:  
Profª Drª Martha Kaschny Borges    E-MAIL: marthakaschny@hotmail.com  
TELEFONE: 33218522  ENDEREÇO: Rua Bico de Lacre, 83 – Cacupé – 
Fpolis – SC - CEP 88050150  

mailto:pmarthaborges@virtual.udesc.br
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ANEXO B — DOCUMENTO ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da 

pesquisa e, que recebi de forma clara e objetiva todas as explicações 
pertinentes ao projeto e que todos os dados fornecidos a meu respeito 
serão sigilosos e, portanto, não resta nenhuma dúvida sobre a 
importância desta pesquisa para a promoção de melhorias nos 
processos de ensino e aprendizagem com a utilização dos laptops 
educacionais ProUCA. 

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a 
qualquer momento. 
 
Nome por extenso _____________________________________ 
  
Assinatura _____________________________________   Florianópolis, 
____/____/____  
 
 

 

 

CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES 

Eu, __________________________________________, portador 
da carteira de identidade nº _______________________, permito que o 
grupo de pesquisadores relacionados abaixo obtenha fotografias, filmagens 
ou gravações minhas em meu ambiente de trabalho para fins de pesquisa, 
científico, médico e educacional. 

Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas a 
mim possam ser publicados em aulas, congressos, palestras ou periódicos 
científicos. Porém, a minha pessoa não deve ser identificada por nome em 
qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do 
grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob a guarda dos mesmos. 
 
Nome do professor: ____________________________________ 
Assinatura: __________________________________________ 
Local e data: _________________________________________ 
 
Equipe de pesquisadores: 
Tatiane Rousseau Machado – Mestranda - UDESC 
Martha Kaschny Borges – Professora Orientadora - UDESC 
Data e Local onde será realizado o projeto: Florianópolis e São Bonifácio, 
nos meses de junho a dezembro de 2012. 
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ANEXO C — DOCUMENTO ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 
Ao Exmo. Sr  
Prof.  

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE CAMPO PARA 
PESQUISA 

 Eu, Dra. Martha Kaschny Borges, professora do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, 
venho por meio desta, apresentar minha orientanda Tatiane Rousseau 
Machado, aluna regularmente matriculada no referido Programa, em nível 
de Mestrado, na linha de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia.  

 O seu projeto de pesquisa tem por objeto a investigação das 
metodologias didáticas que emergem a partir da implementação do 
Programa Um Computador por Aluno – ProUCA. O título provisório da 
pesquisa é “Práticas docentes mediadas pelo Laptop Educacional ProUCA 
na construção de conhecimentos na escola: três realidades, um estudo”. 
 Neste sentido, gostaria de contar com a permissão __________ 
para realizar o estudo proposto na _________________, com quem já 
mantivemos contato e recebemos aceite por parte do Diretor, 
____________________. 

 Sem mais, agradeço vossa atenção; 

 

Prof. Dra. Martha Kaschny Borges 
Universidade Estadual de Santa Catarina 
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ANEXO D — DOCUMENTO ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

Ao Exmo. 

Sr. Diretor da  

Prof.  

 

ACEITE PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

 

 Eu, Prof._____________, Diretor desta unidade de ensino, após 
reunir-me com minha equipe e avaliar o projeto de pesquisa da mestranda 
Tatiane Rousseau Machado, intitulado “Práticas docentes mediadas pelo 
Laptop Educacional ProUCA na construção de conhecimentos na escola: 
três realidades, um estudo”, aceito que a referida pesquisa seja feita nas 
dependências da ____________________________por considerar o tema 
pertinente para esta unidade de ensino. 

 

 
Prof. _______________________________ 

Diretor 
(escola) 
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ANEXO E — DOCUMENTO ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO REITOR 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO 
SERES HUMANOS – CEPSH 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 
ENVOLVIDAS 

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais 
das instituições envolvidas no projeto de pesquisa intitulado A DOCÊNCIA 
E SUAS PRÁTICAS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS COMPUTADORES 
MÓVEIS DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO NA GRANDE 
FLORIANÓPOLIS: TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO declaram estarem 
cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, 
lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto 
de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 196/96 e 251/97 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Local, ____ / ________ / _________  

 
_________________________________________ 

 
Ass: Pesquisador responsável (Orientador) 

 
 

______________________Ass: Responsável pela Instituição de origem 
Nome:  
Cargo:  
Instituição: 
Telefone: 

 
_______________________Ass: Responsável de outra instituição 

Nome:  
Cargo:  
Instituição: 
Telefone: 


