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1. Introdução 

Este documento tem por objetivo consolidar todas as atividades desenvolvidas 

durante a execução do projeto de implementação do piloto de uso de laptops em sala de 

aula na Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS) em Florianópolis (Projeto XO), 

compreendendo um estudo e implementação de uma rede wireless, formação pedagógica 

do corpo docente, avaliação do impacto do uso de laptops e uma proposta de metodologia 

para a formação dos professores no modelo um para um. 

O Projeto XO é uma iniciativa do Governo Federal que, através do MEC, viabilizou 

a distribuição de 520 laptops doados pela OLPC para a Escola Básica Intendente Aricomedes 

da Silva. 

O projeto tem caráter de um piloto cujo principal objetivo é avaliar os impactos 

da introdução de TIC na educação, onde o resultado esperado é a melhoria da qualidade do 

ensino fundamental público, que passa pela formação dos professores e gestores no uso de 

TIC. 

Para garantir a realização e o sucesso do projeto, as seguintes ações foram 

realizadas: 

• Implantação de toda a infraestrutura de rede necessária para que os laptops tenham 

acesso à internet de qualquer ponto da escola; 

• Manutenção da rede de forma a garantir o máximo de disponibilidade de acesso à 

internet; 

• Suporte técnico para apoio aos professores, gestores e alunos no uso dos laptops; 

• Suporte pedagógico para formação e orientação contínua dos professores e gestores 

no uso dos laptops em sala de aula durante a realização do piloto; 

• Avaliação dos impactos do projeto nos alunos, professores e gestores. 

Em 18 de março de 2010 aconteceu o evento de entrega dos laptops na Escola 

Básica Intendente Aricomedes da Silva, dando início ao projeto piloto de uso de laptop em 

sala de aula, que contou com a participação do prefeito Dario Berger, do Secretário 

Municipal de Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, da representante da Secretaria 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Maria Angélica 
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Marques, da Fundação de Apoio a Pesquisa Cientifica e Tecnológica de Santa Catarina 

(FAPESC), Porf. Diomário Queiroz, do superintendente geral da Fundação CERTI, prof. Carlos 

Alberto Schneider e do coordenador do Programa Federal de Inclusão Digital, Cezar Alvarez 

e seu assessor José Aquino. 

Foram disponibilizados também para o projeto piloto, cinco projetores Proinfo 

que fazem parte do Projeto Proinfo da Secretária de Educação a Distância do Ministério da 

Educação. Esses projetores foram utilizados juntamente com os laptops para enriquecer o 

conteúdo das aulas. 
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2. Estudo, Implantação e Manutenção da Rede Wireless  

Para a implantação da rede wireless foi contratada a empresa especializada 

Voffice, responsável pelo projeto. O anexo I apresenta a análise do ambiente escolar para a 

implantação da rede wireless. 

A implantação teve início em dezenove de abril de 2010 com a instalação de 

vinte Access Point wi-fi distribuídos nas salas de aula, refeitório, biblioteca, pátio e outras 

dependências da escola, garantindo o acesso à rede e à internet de qualquer ponto da escola. 

O acesso banda larga de 10Mbps, contratado da Oi, foi disponibilizado em vinte e oito de 

abril de 2010. Já o servidor adquirido para o projeto foi configurado e instalado no dia onze 

de maio de 2010, deixando a rede pronta para acesso à internet. 

A liberação do acesso à internet foi realizada no dia dezenove de maio de 2010, 

data em que foi definido pela área responsável da PMF, Adamo e equipe do NTM, os 

domínios, que em princípio, deveriam ser bloqueados. Acordou-se que sites pornográficos e 

o ORKUT seriam bloqueados e que, se no decorrer da utilização houvesse outras 

necessidades a lista seria atualizada com novos sites a serem bloqueados. A partir desta data, 

teve início o processo de cadastro dos laptops na rede para acesso à internet. 

As Figuras 1 e 2 mostram alguns detalhes da implantação da rede wireless, switch 

e servidor. 

 

 

Figura 1 - Acess Points insta lados nas salas de aula e áreas comuns na EBIAS 
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Figura 2 - Switch e servidor 

Para realizar a administração da rede no local foi contratado um estagiário, com 

experiência em administração de redes, responsável por atividades como cadastramento de 

laptops na rede, bloqueio e liberação de sites, reconfiguração da rede, controle de laptops 

com defeito, atendimento às demandas dos professores e gestores, e outras atividades da 

administração pertinentes à rede, sempre com o apoio da área de TI da Fundação Certi e da 

Voffice para a manutenção da rede. Este estagiário também ficou responsável por pelos 

reparos que eram possíveis de serem solucionados nos laptops.  

Para administrar a rede foi desenvolvido um software onde é possível cadastrar e 

monitorar a utilização dos laptops, cadastrar ou bloquear sites, entre outras opções. Também 

foi instalado um software para o acompanhamento de desempenho do servidor, capaz de 

monitorar a utilização do link de internet, utilização do servidor, memória e espaço em disco. 

A Figura 3 a seguir apresenta de forma geral o sistema de monitoramento. 

 
Figura 3 - Visão geral do software de monitoramento 
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A Figura 4 a seguir mostra a interface web que foi desenvolvida para administrar 

o cadastro de laptops. Este cadastro é necessário para que se tenha o controle dos 

equipamentos que estão acessando a rede da EBIAS, qualquer alteração de cadastro como 

troca de laptop, inclusão ou exclusão de alunos, pode ser realizada pelo software. Dessa 

forma, somente os laptops cadastrados têm acesso à internet. Nesta mesma ferramenta 

também é possível visualizar um extrato de todos os equipamentos cadastrados.  

 
Figura 4 - Cadastro de laptops 

Pela mesma ferramenta é possível liberar, bloquear ou inserir novos endereços de 

sites solicitados pela equipe pedagógica. A Figura 5 ilustra a administração desses domínios. 

 
Figura 5 - Bloqueio e desbloqueio de sites 

Durante a realização do projeto foram realizados ajustes na utilização da internet, 

com alterações no Proxy com relação a utilização de sites que deveriam ser bloqueados ou 

liberados. É importante salientar que estas necessidades surgiram com a utilização da rede. 
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Já para o monitoramento do servidor foi instalado o software CACTI, um software 

open source desenvolvido para o gerenciamento de redes. Com ele é possível monitorar a 

utilização do link de internet, utilização da CPU, memória e o espaço em disco. As Figuras 6 e 

7 apresentam o monitoramento do servidor. 

A Figura 6 demonstra como pode ser realizado o controle de tráfego no servidor. 

 
Figura 6 - Controle de tráfego 

 

O controle de utilização da CPU pode ser monitorado conforme mostra a Figura 

7. 

 
Figura 7 - Controle de utilização da CPU 

Para o controle da utilização da memória do servidor pode ser utilizado a janela 

do software, conforme  mostra a Figura 8. 
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Figura 8 - Controle da utilização de memória 

Para melhorar o monitoramento da rede e de seus equipamentos, como switchs 

e acess points, foi instalado um software proprietário da D link. Com este software é possível 

monitorar em tempo real o status de cada equipamento que faz parte da rede. Por exemplo, 

podemos visualizar o status de cada Access Point, se está online ou não, além disso, informa 

o endereço IP e MAC de cada um e ainda a porta do switch que cada AP está conectado. A 

Figura 9 exemplifica esta interface. 

 
Figura 9 - Software Dlink 

Com o monitoramento da rede, observou-se que em alguns momentos quando 

tem-se atividades de pesquisa em salas de aula a rede wireless congestiona, pois, o acess 

point mais próximo fica sobrecarregado, prejudicando o trafego de informação. Para 
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solucionar este problema a Voffice configurou o Switch para que ocorra uma “auto – 

negociação” entre os Access Points para dividirem o trafego e assim não ficarem 

sobrecarregados. Outra atividade desenvolvida visando melhorias para o projeto foi a 

substituição da interface gráfica do sistema operacional dos laptops XO Sugar pelo Gnome. 

Com essa alteração os alunos e professores conseguem organizar os seus arquivos em pastas, 

fazer downloads de musicas e fotos com maior facilidade, também é possível configurar a 

interface, alterando, por exemplo, papel de parede e plano de fundo, tornando o sistema 

operacional mais amigável. Para os usuários desta nova interface gráfica não encontrarem 

problemas quando da realização de downloads, no momento em que foi realizada a 

atualização da interface já foi instalado um plugin flash e o codec de áudio mp3, permitindo 

assim a reprodução de vídeos e áudio em formato mp3. 

Foi desenvolvido pelo estagiário responsável pelo suporte da rede na escola um 

blog (www.suportexo.blogspot.com) onde é depositado algumas dicas e procedimentos, 

buscando incentivar certa autonomia dos alunos e professores. Este blog pode ser visto na 

Figura 10 a seguir. 

 
Figura 10 - Blog de suporte ao XO 

Com o monitoramento da rede, e com a observação de alguns professores, 

constatou-se que em alguns momentos, quando se tem muitas atividades de pesquisa, a 

rede wireless ainda congestiona, dificultando a utilização pelos laptops. Para solucionar este 

problema foi solicitado à Voffice um diagnóstico da rede para solução do problema.  A 

seguir a análise do problema e a solução proposta e implementada pela Voffice e Fundação 
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Certi. O relatório na integra, elaborado pela empresa Voffice, pode ser visto no anexo II deste 

relatório. 

a) Análise do Ambiente Atual 

Realizado um escaneamento dos dados que trafegavam na rede através do 

switch controller que os Access points estavam conectados foi constatado que  havia um 

grande tráfego de dados do protocolo MDNS endereçado à computadores membros de um 

grupo multicasting. 

Através da análise do espectro da rede sem fio, verificou-se que havia muitas 

interferências no mesmo, provenientes dos seguintes itens: 

• Protocolo de comunicação de rede MESH: Os laptops não conectados a rede sem fio 

criam entre si uma estrutura de comunicação ponto a ponto que analisa o canal com 

menos interferência entre os canais e seleciona o canal com menor interferência para 

fechar a comunicação ponto a ponto, interferindo assim a operação normal da rede 

sem fio da escola.  

• Contatou-se que os access points estão com configurações de canais automáticos, 

dessa maneira, apenas os canais 1 e 11 estavam operando.  

b) Análise de Desempenho da Rede 

A análise de rede foi realizada utilizando dois softwares: Wave Deploiment e 

inSSIDer e o software Speed Test, fornecido pela Cisco Systems, rodando em um iPhone.  

Para captura de tráfego, utilizou-se o software Wireshark para constatar e 

identificar possíveis tráfegos Multicasting. 

Utilizando o inSSIDer,  plotou-se gráficos de ocupação de canais nas 

dependências da escola e verificou-se a ausência ou o não aproveitamento do canal 6 devido 

a configurações automáticas no switch controller. Com o software Speed Test, foi possível 

testar downloads e uploads nas piores condições.  

Verificou-se a presença de tráfego multicasting em excesso no switch e que a 

feature IGMP Snooping estava desabilitada.  

c) Soluções Propostas 

Após a identificação dos problemas, foram realizadas as seguintes ações para 

solucioná-los: 
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• Configuração manual dos canais 1, 6 e 11 para evitar sobreposição de canais e obter 

melhor aproveitamento do espectro de frequências. 

• Habilitação do o IGMP Snooping no switch controlador da rede sem fio para que o 

tráfego multicasting não seja propagado através das portas do switch evitando a 

inundação da rede e consumo de banda desnecessária. 

• Alguns acess points foram desligados e serão removidos para novos locais de 

propagação: auditório, sala de professores, etc. 

Após realizar as alterações, os testes foram refeitos e obteve-se um 

melhoramento considerável, atingindo velocidades de download próximas a do uplink.  
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3. Software de Monitoramento 

Para auxiliar na execução do projeto, foi desenvolvido pela fundação Certi, um 

software de monitoramento para o piloto a fim de coletar diversos dados de utilização dos 

laptops, acesso à rede, dentre outros.  

De forma geral, o software de monitoramento receberá informações dos laptops 

através de um agente instalado no servidor da escola que periodicamente os interroga e 

envia os dados coletados ao software. 

As principais funcionalidades do software são: 

a) Operação: monitora o uso dos laptops e gera relatórios a partir das informações 

coletadas como o tempo de uso por turma e turno, sites mais acessados, dentre 

outras; 

b) Implantação: este módulo tem como objetivo gerenciar a implantação de um 

programa semelhante ao projeto XO em larga escala, onde todas as fases do projeto 

são contempladas; 

c) Relatórios: este módulo disponibiliza diversos relatórios que auxiliarão o processo de 

avaliação do projeto, bem como mostra indicadores gerenciais do desenvolvimento 

do piloto. 

Os dados coletados dos laptops são tratados e separados conforme as principais 

atividades implementadas no software de monitoramento. O software é estruturado em duas 

grandes atividades, monitoramento e administração. A atividade administração possui as 

funcionalidades de incluir e excluir usuários, janelas com os principais dados da escola e uma 

última opção que contem uma lista de regras que serão aplicadas aos domínios acessados 

pelos laptops. A atividade monitoramento contem todo o histórico da utilização dos laptops 

na escola.  

As principais funcionalidades serão apresentadas de forma mais detalhada a 

seguir. 
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Operação:  

Apresenta uma visão geral do status da comunicação e do grau de utilização dos 

laptops pela escola. Esta macro atividade será mais relevante se projetos como este forem 

implantados em mais escolas. A Figura 11 apresenta a janela que contem as informações 

sobre o uso de laptops e sincronização de dados da escola. 

 
Figura 11 - Software de monitoramento – operação 

 

Ocorrências:  

Atividade desenvolvida para que seja possível o registro de qualquer solicitação, 

irregularidade ou defeito na rede banda larga da escola ou nos laptops. A Figura 12 

apresenta o ambiente de abertura para estas ocorrências. Com este ambiente é possível ter 

todo o controle de falhas, defeitos ou solicitações que devem ser resolvidas referentes ao 

projeto e seus status de resolução. 
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Figura 12 - Software de monitoramento – ocorrências 

 

Consultas:  

Nesta janela é possível extrair uma serie de dados sobre a utilização dos laptops, 

como por exemplo, a percentagem de uso dos laptops por períodos definidos, quais os 

laptops estão sendo utilizados e sites mais acessados. Estes dados são importantes para a 

equipe de formação pedagógica e acompanhamento de professores e alunos. A seguir serão 

apresentados alguns exemplos destes dados. 

A Figura 13 apresenta a relação do uso dos laptops dos alunos e professores pelo 

tempo na escola. Assim foi possível monitor, quais turmas mais trabalharam com os laptops, 

quais foram os horários em que havia mais aparelhos conectados, quanto tempo de conexão 

de cada laptop ou turma, entre outros. 
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Figura 13 - Software de Monitoramento - Utilização de laptops 

A Figura 14 apresenta a relação do uso de laptops em percentagem durante um 

tempo definido, com este índice é possível analisar o percentual de alunos que estão 

utilizando os laptops por período e por turma. 

 
Figura 14 - Software de monitoramento - percentual de uso de laptops 
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Outro dado que pode ser extraído desta opção é a distribuição dos laptops, onde 

é possível saber se os equipamentos estão ativos ou não, série, turma e turno em que eles 

estão cadastrados. A figura 15 exemplifica esta atividade. 

 
Figura 15 - Software de Monitoramento - distribuição de laptops 

É possível também analisar os sites mais acessados na escola. Este dado é 

importante tanto para o monitoramento do conteúdo acessado pelos alunos, e bloquear 

sites , se necessário, quanto para direcionar a formação dos professores. Esta distribuição 

pode ser vista na Figura16. 
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Figura 16 - Software de Monitoramento - sites mais acessados 

Documentos: 

Este módulo disponibiliza diversos relatórios que auxiliam o processo de 

avaliação do projeto bem como apresenta indicadores gerenciais do desenvolvimento do 

piloto. A Figura 17 apresenta a janela onde é possível incluir algum documento. 

 
Figura 17- Software de Monitoramento - repositório de documentos 
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Laptops: 

Nesta janela é possível visualizar todos os laptops cadastrados, bem como seu 

endereço MAC, a turma em que ele está cadastrado, quando foi a última vez que ele acessou 

a internet e a última vez em que o software fez a sincronização com ele. A Figura 18 

apresenta a janela do cadastro dos laptops. 

 
Figura 18 - Software de Monitoramento - cadastro de laptops 

Ao software de monitoramento foi integrado o software que foi desenvolvido 

para cadastrar e realizar atualizações nos cadastros os laptops, permitindo assim um melhor 

gerenciamento, pois tanto dados para análises educacionais, intervenções que necessitem ser 

feitas nos softwares, controles e alterações de cadastros de laptops podem ser realizadas em 

um mesmo ambiente. 

Diversas outras alterações foram realizadas com o objetivo de melhorar e 

dinamizar o uso desta ferramenta, como por exemplo, as alteração realizadas na janela 

consulta, onde é possível visualizar todo o histórico de utilização dos laptops, por tempo, 

turma, sites mais acessados e a distribuição dos mesmos. 
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4. Formação Pedagógica 

Durante o desenvolvimento do projeto piloto houve a formação pedagógica dos 

professores e gestores da escola.  

A formação dos professores e gestores esteve sob a responsabilidade da SME. A 

Fundação Certi prestou consultoria com especialistas na área de educação para dar suporte 

aos profissionais do NTM e do Departamento de Ensino Básico para definição de uma 

metodologia para melhor atender aos interesses de todos os envolvidos no projeto. A 

formação ocorreu durante toda a execução do projeto.  

Durante o projeto também houve várias reuniões com todas as entidades 

envolvidas, pois, por se tratar de um projeto pioneiro houve a necessidade de discussões e 

alinhamentos durante o desenvolvimento do mesmo. A seguir um panorama geral das 

principais reuniões será apresentado. 

4.2 Reuniões 

A primeira reunião com o corpo docente na EBIAS foi realizada no dia cinco de 

abril de 2010 e participaram educadores e pesquisadores da EBIAS (professores e gestores), 

SME, NTM e Fundação Certi. A reunião teve o objetivo de avaliar a percepção do corpo 

docente sobre o processo de implantação dos laptops XO, demandas e necessidades. Foi 

apresentada pela professora Marilda a proposta de formação docente para os meses de 

maio e junho. Para este programa de formação foram previstas atividades coletivas de 1hora 

e 30 minutos, durante as reuniões pedagógicas mensais na escola e o assessoramento 

pessoal “em serviço” (formação continuada) aos docentes. Destaca-se que esta reunião 

ocorreu durante a reunião pedagógica do mês.   

No dia cinco de maio de 2010 ocorreu nova reunião para a discussão da 

avaliação da semana de formação. De forma geral houve um retorno positivo tanto da 

equipe de formação quanto dos professores, porém constatou-se a necessidade de haver 

mais programas de formações, e novas formações foram agendadas. 

A reunião do dia sete de junho foi marcada pelas seguintes discussões: avaliação 

do processo de formação e planejamento, definição de novo calendário para a formação e 

seu conteúdo, conceituação do uso pedagógico dos blogs e wikis.  
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Já no dia quatorze de junho foi discutido o uso da internet na escola. Foram 

abordados temas como, dificuldades de uso e adequação a bloqueios de sites. 

Dia trinta de junho houve um encontro para a avaliação, enfocando a perda de 

contato com os professores devido aos adiamentos das formações que estavam 

programadas. Professores ainda necessitavam muito de suporte e apoio apesar de estarem 

abertos a aprender. Havia a dificuldade de se registrar as atividades que estavam sendo 

desenvolvidas. Necessidade de tornar o processo mais participativo. 

No dia cinco de junho houve uma reunião para a orientação sobre o bloqueio de 

sites através do servidor. Foi elaborado um documento para comunicar os professores sobre 

a política de sites que necessitam ser bloqueados. 

A reunião ocorrida no dia quatorze de julho foi pautada na nova agenda de 

formação dos professores, discussão sobre a necessidade de comunicar melhor as decisões 

tomadas aos professores tornando o processo mais participativo. Decidiu-se que na reunião 

pedagógica da final do semestre seria solicitado aos professores que fizessem um breve 

relato das atividades que foram desenvolvidas com o uso do XO para posterior publicação 

em um blog criado especificamente para este fim. 

No dia dois de agosto os seguintes assuntos foram tratados na reunião ocorrida: 

promover o registro coletivo de experiências, estimular professores para a cultura digital 

através do uso da internet, promover uso de lista de email dos professores. Definir como será 

o processo de avaliação, possivelmente terá foco em formação, operação e análise dos 

diferentes usos dos laptops.  

Na reunião ocorrida em dez de agosto houve a apresentação da pesquisadora 

Elizangêla B. Hassan ao grupo de gestores do Projeto XO e destacou-se seu papel na escola. 

Houve, também, uma avaliação geral do projeto onde foi destacado o pouco uso que vem 

sendo feito pelos professores, pouca valorização que os alunos estão tendo com os laptops e 

baixo índice de alunos que trazem os XO’s para a escola. Identificar porque os alunos não 

estão trazendo os laptops para a escola, quis os elementos responsáveis por este aparente 

desinteresse. Levantou-se a necessidade da continuidade das oficinas com os alunos e a 

possibilidade de uso de ferramentas como Scratch e História em Quadrinhos através da 

realização de oficinas com pequenos grupos de professores. 
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No dia treze de agosto foi discutido o conteúdo da próxima formação. Sugeriu-

se iniciar a formação criando uma problematização para os professores. Outra sugestão foi a 

apresentação de um vídeo “metodologia ou tecnologia” para alavancar uma discussão sobre 

o uso das tecnologias na educação.  

A consolidação do conteúdo da próxima formação ocorreu em reunião realizada 

no dia dezessete de agosto, onde foi apresentada uma proposta que contempla uma 

dinâmica inicial, estudos sobre como encaminhar uma pesquisa na WEB, discussão sobre 

metodologia versus tecnologia, discussão sobre pedagogia de projetos. 

Na reunião do dia vinte e quatro de agosto foi discutido assuntos referente a 

infraestrutura e suporte técnico. Sobre a formação assuntos como a grande quantidade de 

alunos que não estão trazendo os laptops, relato de alunos que dizem não saber acessar a 

internet, pouco uso de laptops em sala de aula e a necessidade do início do processo de 

avaliação do projeto. 

No dia três de setembro houve uma reunião onde foi abordado os seguintes 

temas: apresentação sobre a formação de professores ocorrida nos dias vinte e seis e vinte e 

sete de agosto, com as principais questões e problemas apontados pelos professores. 

Apresentação dos resultados iniciais da pesquisa com os alunos sobre a utilização do XO. 

Necessidade de promover aproximação, assessoria dos professores. Articular, se possível, 

mais três encontros de formação com o grupo de professores. 

  Na reunião realizada no dia quinze de setembro, ficou acordado, que devido ao 

momento pós greve o mais adequado seria realizar a formação através da assessoria 

continuada para os professores e na formação de alunos monitores para o próximo ano 

letivo.  

4.3   Formação 

As formações ocorreram basicamente com alguns encontros com equipe 

pedagógica e com formação continuada (assessoramento), onde especialista em educação, 

tanto do NTM quanto da Fundação Certi, orientaram grupos de dois ou três professores e 

individualmente. A seguir o quadro de formação. 
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Formação do grupo de gestão pedagógica do projeto XO 

No dia onze de março de 2010 o pesquisador Silvio da fundação Certi ministrou 

um curso sobre noções básicas de funcionamento do laptop XO e de seus principais 

aplicativos. Também apresentou o funcionamento do Projetor Proinfo, que se trata de uma 

tecnologia que estará apoiando o desenvolvimento das atividades pedagógicas no projeto 

XO.  

O desenvolvimento desta atividade teve como intuito formar o grupo de 

profissionais que apoiará o trabalho docente em sala de aula com os laptops. A Figura 19 

apresenta alguns momentos da formação. 

 

 
Figura 19 - Formação do grupo de gestão pedagógica do projeto XO 

Formação do corpo docente 

Foi realizado nos dias dezesseis e dezessete de março o primeiro programa de 

formação para o corpo docente da EBIAS. O programa teve carga horária total de 16 horas. 

As oficinas foram ministradas por Roberta e Rosane, do NTM de Florianópolis, 

que ficaram responsáveis pelas oficinas práticas de uso do XO. 
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A pesquisadora Maximiliana e professora Edla da Fundação Certi apresentaram 

experiências que já foram desenvolvidas no Brasil com laptops educacionais e introduziram 

discussões sobre as possibilidades pedagógicas de uso. 

A professora Léa Fagundes também participou do programa de formação 

apresentando a experiência específica da Escola Luciana de Abreu de Porto Alegre, bem 

como o encaminhamento metodológico das ações pedagógicas na escola.   

Com a finalidade de verificar se os professores participantes consideravam-se 

aptos a iniciarem as atividades com os laptops em sala de aula, o pesquisador Silvio da 

Fundação Certi aplicou um questionário que buscou detectar se habilidades específicas como 

navegar na Internet, editar textos, salvar arquivos, foram aprendidas. Destaca-se que tal 

instrumento foi aplicado no primeiro dia do programa devido à necessidade de se reservar 

mais tempo para a apresentação da professora Léa. Sendo assim entende-se que o resultado 

da pesquisa poderia ter sido diferente se fosse aplicado no final do segundo dia. 

A estrutura proposta para o programa de formação oportunizou aos 

participantes momentos para exporem suas impressões sobre a proposta do projeto. De 

forma geral apontaram que se sentiam inseguros devido a não conhecerem com maior 

profundidade o funcionamento do laptop e seus aplicativos. No entanto, entendiam que o 

projeto é uma grande oportunidade para toda a comunidade escolar e que o 

desenvolvimento desta proposta faz parte de um programa pioneiro no país e em 

Florianópolis. 

Como avaliação geral dos dois dias de formação, constatou-se que o programa 

desenvolvido foi realmente muito importante antes da entrega dos laptops na escola, pois 

contribuiu para nortear as primeiras atividades em sala de aula. 
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Figura 20 - Formação do corpo docente da EBIAS 

Palestra com Silvia da OLPC sobre a experiência com laptops XO em Ruanda 

A pedido da Fundação Certi a learning development da OLPC em Ruanda, Silvia 

Kist, esteve em Florianópolis no dia oito abril para debater sobre as experiências de uso dos 

laptops XO com os membros do grupo de gestão pedagógica do projeto XO no EBIAS.  

No período da manhã Silvia Kist visitou a escola e conversou com Ângela, 

responsável pela sala informatizada, com a professora Edla e com a pesquisadora 

Maximiliana.  Expos diversas atividades que foram realizadas na Escola Luciana de Abreu em 

Porto Alegre, bem como nas escolas públicas de Ruanda. Apresentou também algumas 

soluções tomadas frente às dificuldades enfrentas na implantação e desenvolvimento do 

processo de implantação dos laptops XO. Dentre as atividades pedagógicas destacou o uso 

de ferramentas como Scratch, EToys e o Turtle.  

No período da tarde, no NTM, Silvia Kist proferiu uma palestra para todo o grupo 

de gestão pedagógica do projeto XO. Contextualizou o projeto em Ruanda, apresentou 

dados sobre o país e seu sistema educacional. Dados estes que apontaram ao grupo diversas 

possibilidades de desenvolvimento de atividades pedagógicas significativas, sem o acesso a 

Internet, por exemplo, que é um limitador do projeto naquele país. As atividades 

desenvolvidas foram realizadas com os aplicativos Scratch, EToys, Turtle, dentre outros. Em 

seguida apresentou e descreveu sua experiência em Porto Alegre na escola Luciana de Abreu 

e em Ruanda. Sua apresentação esteve baseada em destaques e desafios frente ao processo 

de implantação dos laptops XO. 
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Sobre a experiência no Luciana de Abreu destacou os seguintes itens: 

Destaques: 

• Uso de um ambiente Virtual (lá o AMADIS). 

• Clube de Inglês com laptops.  

• Agência de Notícias. 

• Trabalhos interdisciplinares.  

• Projeto Lego nas quartas séries. 

• Uso do Squeak como trabalho extra-curricular em vários anos. 

Desafios: 

• Manutenção das máquinas.  

• Formação dos Profissionais.  

• Apropriação da tecnologia. 

• Suporte Técnico e pedagógico. 

• Radicalidade da proposta pedagógica para projetos de aprendizagem por   

substituição as disciplinas. 

• Não criar relação de dependência entre escola e equipe de pesquisadores e gestores. 

Sobre a experiência em Ruanda apontou os seguintes temas: 

Destaques: 

• Atualmente a OLPC promove duas frentes de utilização pedagógica nas escolas do 

país. A primeira baseada no uso integrado ao currículo e a segunda por meio de 

atividades extra-curriculares envolvendo os alunos.  

• A segunda forma de utilização é promovida por voluntários coordenados por 

representantes da OLPC. Mencionou que as principais atividades desenvolvidas são: 

� Divulgação de desafios para os alunos e para a comunidade em geral por meio de 

jornais locais, TV e rádio.  

� XO Camps: oficinas ou atividades desafiadoras ofertadas aos alunos, professores e 

voluntários nas férias com temas livres.  

� Leitura no laptop; 

� Elaboração de jogos no Scratch pelos alunos; 

� Clubes durante o ano - nos mesmos moldes do XO-Camps. 

Desafios: (Semelhantes ao do Luciana) 
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• Necessidade do comprometimento da Escola. 

• Definição de um responsável pelo projeto na Escola. 

• Ter alguém na escola que se responsabilize pela solução de problemas simples de 

manutenção. 

• Formação continuada que foi considerada como muito importante. 

• Suporte em sala de aula. 

• Dependência docente do apoio no desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

• Necessidade de agentes de transformação, pessoas que estimulem o 

desenvolvimento de novas modalidades de atividades na escola. 

• Criação de espaços para troca e compartilhamento.  

• Documentação do processo de implantação e desenvolvimento do projeto.   

• Envolvimento da comunidade em oficinas e/ou como voluntários. 

• Necessidade de um ambiente virtual de aprendizagem para dar aporte ao trabalho 

pedagógico com os laptops. 

De forma geral percebeu-se a necessidade de se desenvolver programas de 

formação docente, primeiramente em um aspecto técnico de uso, porém não desvinculado 

do aspecto pedagógico. Outra conclusão que se chegou refere-se à importância de se 

garantir suporte pedagógico e técnico “em serviço” aos docentes. Tal suporte, no entanto, 

precisa estimular a autonomia no uso dos laptops, para posteriormente não gerar 

dependência dos professores.  Também se verificou a relevância pedagógica de aplicativos 

como Scratch, EToys e Turtle, que exigem maior tempo de formação discente e docente, mas 

que oportunizam ganhos pedagógicos significativos, independentes até do uso da Internet.  

 
Figura 21 - Palestra com Silvia da OLPC sobre a experiência com laptops XO em Ruanda 
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Oficinas com professores na EBIAS – uso básico dos aplicativos e funcionamento do XO, 

uso do aplicativo Turtle art  

No dia vinte e seis de abril foi iniciado o programa de formação docente e 

discente sobre o uso básico e avançado dos laptops XO e seus aplicativos. As aulas foram 

ministradas pelas professoras Edla (Certi) e Roberta (NTM), auxiliadas por Maximiliana (Certi), 

Ângela (EBIAS) e Diego Ramos (voluntário do projeto). Optou-se pela modalidade de oficinas. 

As oficinas de nível básico abordaram conteúdos mais elementares sobre o uso 

da máquina e suas aplicações pedagógicas, estas tiveram duração média de 2h30. Já as 

oficinas de nível avançado foram específica sobre o aplicativo Turtle Art, esta foi ofertada 

também aos alunos.  

A fim de atender a todos os professores as oficinas foram replicadas ao longo da 

semana, adequando-se assim aos momentos de “hora atividade” de todos os professores do 

ensino fundamental II. Para possibilitar a participação dos professores de ensino fundamental 

I, a gestão da escola escalou auxiliares de ensino para os substituíram em sala.  

Destaca-se que tal estrutura de formação, contribuiu para amenizar a 

necessidade de formação docente que foi detectada. Segundo a professora Ângela, 

responsável pela sala informatizada da escola e integrante da equipe gestora do projeto XO, 

a semana de formação ocorreu de forma muito tranqüila e produtiva, pois contou com a 

participação de praticamente todos os professores. Tanto alunos como professores se 

mostraram bastante interessados e motivados a conhecer o programa e realizar as atividades 

propostas. A Figura 22 apresenta momentos da formação ocorrida. 
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Figura 22 - Oficinas com professores na EBIAS 

Utilização do laptop XO pelos alunos do EBIAS – primeiros dias de uso dos laptops na 

escola 

Os primeiros dias após a entrega oficial dos laptops XO ocorrida no dia 22 de 

março foram marcados pela intensa exploração do computador portátil pelos alunos. 

Entusiasmados com a novidade muitos alunos foram vistos em diversos espaços da escola, 

inclusive no refeitório durante o lanche, manuseando seus equipamentos.  

Além da exploração livre empreendida pelos alunos, a presença de muitos pais 

na escola também foi registrada. Os mesmos compareceram para receberem os 

computadores dos alunos que ainda não haviam recebido. Grandes filas foram formadas, 

demonstrando assim a aprovação do projeto pela comunidade. 

Aulas diferenciadas também foram registradas. A professora de educação física 

do colégio, por exemplo, propôs que suas turmas explorassem as possibilidades do laptop, 

mas que também produzissem um vídeo registrando dramatizações solicitadas por ela. 

Alguns problemas técnicos também foram registrados nestes primeiros dias. A Figura 23 

apresenta a exploração do uso dos XO’s. 
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Figura 23 - Primeiros dias de uso dos laptops na escola 

Atividade dirigida com alunos do ensino fundamental I - Releitura de contos de fadas 

A professora Ângela, responsável pela sala informatizada da escola e 

coordenadora local do projeto, esteve em sala de aula para desenvolver, em parceria com as 

professoras regentes das turmas de 1º ao 4º ano, uma atividade dirigida com os alunos. A 

proposta feita aos alunos foi a de produzirem releituras de contos de fadas. Para isso 

produziram textos usando “a atividade do Sugar – Escrever” e elaboraram ilustrações na 

atividade Pintar. Esta atividade foi realizada entre os dias quinze de abril e treze de maio, 

abaixo a Figura 24 ilustra a atividade realizada. 

 

 
Figura 24 - Releitura de contos de fadas 
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Uso exploratório de diversas atividades do Sugar 

A seguir destacam-se algumas telas de atividades usadas pelos alunos em 

momentos livres, onde puderam explorar os aplicativos de forma não direcionada. Percebeu-

se o uso de diversos aplicativos que vão dos mais simples como o bate-papo, aos mais 

complexos como o Scratch.  

Com relação ao uso do Scratch há de mencionar os usos alternativos que alguns 

alunos valeram-se para resolver situações problemas enfrentadas por eles. Um caso bastante 

interessante refere-se a alunos que não conseguiram copiar ou abrir arquivos de áudio para 

os laptops e que utilizaram a função “gravar som” do aplicativo para inserir e escutar músicas 

em sala de aula.  

Também constatou-se a criação de ambientes diferenciados do padrão escolar 

para o uso dos laptops em sala de aula, seja para uma utilização mais confortável ou para 

atender as novas necessidades colocadas pelos laptops, como recarregar baterias.  

É importante mencionar que as atividades elencadas referem-se a um período 

onde a escola ainda não dispunha de Internet, o por sua vez aponta o potencial do laptop e 

de seu sistema operacional. A Figura 25 ilustra algumas atividades desenvolvidas pelos 

alunos. 

 
Figura 25 - Uso exploratório de diversas atividades do Sugar 

Instalação do SocialCalc e do DR GEO – instrução para o uso dos softwares 

No dia trinta e um de maio a equipe de formação apoiou as professoras Fabiane 

de matemática e Gisa de ArtesObjetivo para o planejamento do uso do SocialCalc para a 

construção de planilhas e gráficos e aprofundamentos para o uso do Turtle Art para o uso 

dos blocos de repetições e parâmetros para o desenho de mandalas. 
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Formação Avançada 

Nos dias vinte e dois e vinte e três de junho foi realizada uma formação avançada 

para alunos das quartas, quintas e sextas séries para o uso do Turtle-Art. Foram realizadas 

oficinas com três turmas totalizando em torno de 20 alunos. O conteúdo ministrado foi sobre 

o uso da estrutura de repetição e de parâmetros de entrada. 

Formação dos Professores  

Nos dias vinte e seis e vinte e sete de agosto ocorreu a formação do professores, 

a seguir o conteúdo apresentado nestes dias. 

No dia vinte e seis de agosto, pela manhã, a pesquisadora Edla iniciou a 

formação fazendo uma rápida dinâmica com os professores, foi solicitado que escrevessem 

três palavras que viessem as suas mentes quando pensavam no XO, obtiveram-se respostas 

positivas e negativas, por exemplo, ansiedade, medo, expectativa. De forma geral pode-se 

constatar que há uma intenção real por parte dos professores que o projeto XO dê certo e 

traga bons resultados, muito embora eles tenham relatado o fato de que o projeto não veio 

de forma cooperativa, a escola não escolheu e os professores não foram chamados para 

avaliar e optar. 

Na seqüência, a pesquisadora Patrícia apresentou o Portal do Aluno e quais as 

turmas e professores envolvidos até o momento. A seguir a pesquisadora Edla explanou 

sobre pesquisa na internet. 

Após a discussão sobre pesquisa na internet, os professores expressaram suas 

percepções em relação ao Projeto XO. A seguir os principais pontos levantados por eles: 

• Questões técnicas: 

o Existem locais da escola em que a Internet fica lenta. 

o O XO é lento, ultrapassado, parece um brinquedo. 

o A Internet cai seguidamente, muitos não acessam de casa, pouca memória 

(256MB). 

o O mouse e o sistema do XO travam muito. 

o A ausência da tecla capslock, torna inadequado para trabalhar com os primeiros 

anos do ensino fundamental. 

o Alguns sites bloqueados (de pesquisa e jogos). 
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o Precisa-se mais velocidade, pastas para arquivos, mais qualidade, mais rapidez, 

mais memória. 

o Teve equipamento que quebrou logo no início do projeto e ainda não foi reposto. 

o Tem muitos casos de carregadores de baterias danificados. 

• Questões organizacionais: 

o Alguns estudantes não trazem o XO para as aulas, ou trazem sem que estejam com 

as baterias carregadas (existe uma falta de comprometimento com material escolar 

em geral). 

o Algumas famílias precisam valorizar mais, ter mais cuidado e acompanhar o uso e a 

agenda, pois muitas vezes os professores solicitam e os estudantes não trazem. 

o Ter um espaço seguro na escola para os estudantes guardarem seus laptops, pois 

são pesados e evitaria muitos casos de, por exemplo, quebra dos equipamentos. 

Devido ao fato de que foi necessária a discussão sobre a percepção dos 

professores sobre o projeto, a professora Edla fez apenas uma apresentação resumida sobre 

a proposta Pesquisa na Internet e Projetos de Aprendizagem e disponibilizou o material no 

blog do XO.(http://xoebias.blogspot.com/2010/08/ola-gente-deixo-aqui-as-referencias.html). 

A figura 26 ilustra a formação ocorrida. 

 
Figura 26 - Uso exploratório de diversas atividades do Sugar 

Formação continuada – atualização do sistema operacional, uso do Portal do aluno e 
estudo do HQ ToonDoo 

Nas duas últimas semanas de setembro houve diversas atividades na escola. 

Nessas semanas houve muito enfoque na atualização do sistema operacional dos XO - 

instalação do GNOME.  
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Houve também um trabalho em conjunto com a pesquisadora Patrícia, unindo o 

Projeto do Portal do Aluno com o Projeto XO. Esse trabalho ocorreu mais intensamente nas 

turmas 51 e 52, na disciplina da professora  AnaKelly de Lingua Portuguesa. 

Ocorreu um estudo de HQ ToonDoo, para possibilidade de utilização com alguns 

professores que manifestaram interesse. 

Acompanhou-se a turma 61 da professora Mônica - Um trabalho de artes cênicas 

sobre a chegada do XO na EBIAS. A professora Mônica tem feito um trabalho bastante 

interessante nas aulas de artes, e vem registrando sistematicamente suas experiências com o 

uso do XO no blog: (http://experienciascenicas.blogspot.com/). 

Acompanhou-se a elaboração do projeto do Clube da Leitura – em um primeiro 

momento envolveram-se as professoras Ana Kelly (Língua Portuguesa), Flaviana (Matemática) 

e Malu (Geografia). Contou-se ainda com o apoio da Roberta do NTM e Elizangela e Patrícia, 

no uso do XO e do Portal do Aluno. 

Formação continuada – uso do Portal do aluno como XO em sala de aula 

Na primeira semana de outubro foi realizada uma investigação junto aos alunos, 

de sites impróprios (pornográficos) que estavam sendo acessados.  

Ocorreu o acompanhamento das turmas 51 e 52, com a professora Ana Kelly de 

Lingua Portuguesa e a Patrícia no uso do Portal do aluno com o XO em sala. 

Formação continuada – uso do Portal do aluno como XO em sala de aula e uso do 

ToonDoo 

Na segunda semana de outubro as seguintes atividades foram realizadas na 

escola. 

Acompanhou-se das turmas 51 e 52, com a professora Ana Kelly de Língua 

Portuguesa e a Patrícia no uso do Portal do Aluno com o XO em sala, nesta semana a grande 

maioria dos alunos não trouxeram os Laptops e foi utilizada a sala informatizada. 

Houve uma reunião com Elizangela, Edla, Kalvin, Angela e Patrícia para 

estabelecer os critérios do processo de seleção dos alunos monitores. 

Realizou-se o acompanhamento da turma 63 com professor Ricardo de Ciências 

no uso do ToonDoo em sala com o XO e complementarmente na sala informatizada.  
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Formação continuada – uso do Portal do aluno como XO em sala de aula, 
procedimentos para seleção de alunos monitores e levantamento informal sobre uso de 
aplicativos no XO 
 

Na terceira semana de outubro ocorreram as seguintes atividades. 

Houve o acompanhamento da turma 61 com a professora Ana Kelly de Língua 

Portuguesa e Patrícia no uso do Portal do Aluno com XO. 

Foi elaborado o edital e fichas de inscrição para seleção dos Alunos Monitores e a 

divulgação do Projeto de Alunos Monitores junto aos alunos e professores da escola. 

Foi realizado visitas a várias turmas que trabalharam com o XO em sala de aula 

durante a semana. Houve um contato com os alunos em momentos fora de sala de aula para 

levantamento “informal” do tipo de aplicativos que eles gostariam de usar no XO, problemas, 

sugestões e dúvidas. 

Formação continuada – oficina experimental com o Turtle Arts, inscrições para Alunos 

Monitores 

Na quarta semana houve o acompanhamento das inscrições e da realização das 

tarefas por parte dos alunos, para participação da seleção de alunos monitores. 

Houve também reuniões com equipe gestora da escola e do NTM para discutir 

sugestões para o PPP (Projeto Político Pedagógico) da EBIAS. Participação na redação do PPP, 

especialmente, no sentido de contemplar o papel e a inserção das Tecnologias Digitais no 

projeto político pedagógico da escola. 

Foi realizada uma oficina experimental do Turtle Arts com alguns alunos do 3º 

ano, para posterior utilização com todas os alunos das turmas 31 e 32 da professora Rosane.  

Formação continuada – oficina com o Turtle Arts e experiência do uso do XO na EBIAS 

Na primeira e segunda semanas de novembro foi realizada a oficina de Turtle 

Arts com os alunos de 3º ano vespertino, turma 32 com a professora Rosane. Também foi 

realizado o acompanhamento do treinamento dos alunos monitores selecionados. 

Houve uma audioconferência com pesquisadores da OLPC, Juliano, Sílvia e Valter, 

e com a participação dos pesquisadores da fundação Certi Marcos, Edla e Elizângela. O tema 

abordado foi a experiência com uso do XO na EBIAS, problemas levantados, soluções 

possíveis, sugestões, etc. 
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5.  formação dos Professores na abordagem Um Por Um
1 – em busca de um 

modelo participativo. 

Ao termino do projeto foi proposta uma metodologia para a formação dos 

professores na abordagem um para um (um computador por aluno), buscando um modelo 

participativo. Esta metodologia por proposta pela Dra. Edla Maria Faust Ramos e é 

apresentada a seguir. 

No presente texto estabelecemos inicialmente alguns princípios metodológicos 

para formação de professores na implementação da modalidade “um computador por aluno”. 

Um dos pontos de partida é a aceitação do fato de que, num processo tão intenso de 

inserção de tecnologias, é preciso rapidamente promover atitudes autônomas de 

aprendizado de modo a conseguir a sua expansão e replicação. A metáfora do design 

emergente, proposta por Cavallo (2000), a teoria da cooperação de Jean Piaget, e outros 

autores, foram fontes importantes na escolha de um conjunto princípios que têm como eixos 

comuns: i) o entendimento que só processos participativos promovem a autonomia de 

aprendizado e, ii) que a educação é um processo complexo, devendo como tal ser encarado. 

Em seguida apresentamos o esboço de uma metodologia, idealizada e adaptada de 

conhecidas metodologias participativas: a Pesquisa Ação e o Projeto Participativo 

(participatory design), aí incluído o modelo de formação proposto. Por fim, descrevemos a 

experiência concretamente vivida na escola da rede Pública Municipal de Florianópolis - 

EBIAS2, que permitiu que o modelo aqui proposto fosse idealizado. 

5.2 Introdução 

A adoção do “modelo Um Por Um” para a inclusão de tecnologias digitais na 

educação requer significativas mudanças nas instituições escolares. Esforços para promover 

tais mudanças precisam considerar “que estas não ocorrerão no abstrato, são situadas em 

contextos históricos, sociais e culturais variados. Seus resultados não serão vistos como sucesso 

ou fracasso com base somente no mérito das suas boas idéias sobre aprendizado, mas 

                                                 
1 Por modelo “Um Por Um” estamos nos referindo à modalidade de inserção  de tecnologias digitais nas escolas de Ensino 

Fundamental que corresponde a designar um computador por  aluno. 
2
 EBIAS – É a abreviação de “Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva” – esta é uma escola da Rede Pública do município de 

Florianópolis, localizada no Distrito Cachoeira de Bom Jesus ao norte da cidade de Florianópolis. 
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principalmente com base nas mudanças efetivas que produzirão no sistema e na cultura em 

geral... assim o desafio é projetar maneiras de implementar mudanças educacionais em larga 

escala”3 (Tyack e Cuban apud Cavallo, 2004:96). Cavallo (2004) analisa que mudanças em 

larga escala em geral pressupõem replicação, o que é bastante dificultado no campo 

educacional uma vez que a capacidade de descrição dos processos é em geral insuficiente. 

Esta deficiência na capacidade de descrever as experiências educacionais é, no entanto, 

apenas um dos muitos fatores a barrar o potencial transformador das experiências vividas em 

muitas escolas. É preciso considerar ainda que o processo educativo, pela sua carga de 

subjetividade, é complexo, assim sua transformação em larga escala requererá abordagens 

que dêem conta desta complexidade.  

Neste contexto a formação de professores é um ponto nevrálgico e apesar do 

nível de imersão tecnológica que já temos na nossa sociedade, ainda percebemos em muitos 

dos professores um forte estigma que resulta em relações heterônomas4 quando buscam 

aprender a usá-las. Então cabe que nos perguntemos: quais diretrizes deverão orientar a 

definição de princípios metodológicos para o processo de formação de professores no 

modelo “Um Por Um” de modo a promover atitudes mais autônomas de aprendizado, 

reduzindo os custos com a formação e permitindo, assim, a sua expansão e replicação em 

larga escala?  

“Se não permitirmos que as pessoas aprendam a aprender autônoma e 

cooperativamente, toda a promessa revolucionária que a tecnologia da informática gerou 

(promoção da inteligência do homem comum, eficiência no setor produtivo e econômico, 

maior segurança, mais democracia participante), não vai passar de um sonho, e a realidade 

pode piorar, na medida em que o desenvolvimento tecnológico acentue a distância cultural 

entre as pessoas.“ (Ramos, 1997). 

 

                                                 
3 Tradução da autora. 
4
 Relações heterônomas, ao contrário das relações autônomas, são relações de dependência, que não incluem atitudes de 

investigação, de experimentação e de reflexão necessárias aos processos de mudança. 
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5.3    Em busca de princípios metodológicos para a formação dos profissionais da 
Escola  

Cavallo (2004) propõe uma abordagem que ele considera ser capaz de abranger 

a introdução efetiva e abrangente de mudanças e inovações nos sistema educacionais. As 

ideias chaves, diretrizes, que sustentam a proposta do autor são três. Tais ideias, com as 

quais concordamos, refletem, a nosso ver, o entendimento de que a educação é um processo 

interativo complexo. A primeira delas afirma que mudanças reais são paradigmáticas (Kuhn, 

2003), ou seja, mudam os princípios e as bases conceptuais que orientam as ações dos 

profissionais.   

A segunda idéia indica que mudanças sempre envolvem processos de 

aprendizado (Papert, 1980). Neste caso estamos falando então em aprender a respeito de 

como se aprende, já que tratamos de mudanças em instituições que têm o aprendizado 

como produto. Aí se encontra um vetor importante da complexidade a que nos referíamos. A 

introdução das tecnologias digitais na escola exige dos profissionais um autêntico e genuíno 

processo reflexivo5. E isto só é possível quando os sujeitos implicados sentem-se autônomos 

e responsáveis pelo processo de mudança.  

Almeida (1998) também analisa que a inserção de tecnologias numa instituição 

educacional só se constituirá num projeto inovador caso não se restrinja a um grupo isolado 

de professores idealistas, e para isso será preciso “que a instituição tenha autonomia para 

definir suas prioridades e esteja disposta a vivenciar todo o conflito inerente aos processos 

de mudança – conflitos que não são passíveis de previsão em projetos previamente 

estruturados. A aceitação da implantação de projetos inovadores se faz por consensos 

temporários – o que não elimina os conflitos responsáveis pelas indeterminações 

características de todo processo de mudança.” (p.51) 

As ideias anteriores se consubstanciam na terceira e última das hipóteses de 

Cavallo, a de que mudanças reais devem ser pensadas e efetivadas através de processos de 

design emergente (2000). O autor usa aqui uma analogia com o design nas áreas de 

arquitetura/engenharia de software, onde o projeto dos sistemas de informações deve 

                                                 
5  Devendo atingir o nível de abstrações reflexionantes conforme Jean Piaget (1977).  Para atingir este nível de 
pensamento reflexivo, “é preciso que o professor vivencie situações em que possa analisar a sua prática e a de outros 
professores; estabeleça relações entre estas e as teorias de desenvolvimento subjacentes; participe de reflexões coletivas 
sobre as mesmas; discuta suas perspectivas com os colegas; e busque novas orientações.” (Almeida, 1998:43) 
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emergir de uma intensa interação entre designers (representados nas Instituições 

educacionais pelos assessores e consultores pedagógicos) e os “clientes” (os professores e 

gestores nas escolas). A metáfora é adequada, pois, afinal, a implementação do modelo “Um 

Por Um” numa escola é tão impactante quanto os processos de informatização de outras 

instituições, uma vez que também demanda um processo urgente e intenso de inovação. 

Sendo assim, Cavallo considerou adequado analisar as características já bem estudadas 

destes processos na área de design de software, traduzindo-as para o que pode acontecer 

nas escolas. Brevemente podemos resumir as características identificadas pelo autor no 

design emergente de sistemas de informação: 

− definição colaborativa de objetivos; 

− controle descentralizado e planejamento adaptável; 

− decisões baseadas em ciclos de prototipação, exigindo avaliação e redefinições  

constantes; 

− envolvimento efetivo de todos para pensar e produzir a inovação;  

− existência de espaço de transição entre as novas e antigas práticas; 

− inovação efetiva, mas sem desrespeitar as necessidades, os desejos, a ética e a 

estética dos “clientes”, isto implica em deixar espaço para estilos e preferências 

individuais;  

− necessidade de transpor e rever concepções prévias sobre  facilidade/dificuldade de 

aprendizado e de reflexão sobre as mudanças – buscar deixar de lado preconceitos 

sobre quem aprenderá com maior ou menor dificuldade; 

− necessidade de comunicação constante entre todos os afetados pelo processo de 

inovação; 

− necessidade de eficiência e transparência no acesso às informações produzidas 

durante a o processo. 

Nas palavras de Cavallo, o design emergente é uma técnica com mais chances de 

sucesso em processos de mudança organizacional: 

“… since one is transforming practice into something which does not yet exist, and 
depends upon the meaning that the practitioners will make of it and within it, then the 
design cannot be planned completely in advance. Rather, one must design for a system 
and environment that is evocative of and facilitates the various types of preferred 
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practice while diminishing the likelihood for types that are discouraged6. Thus, the 
designer operates within a dialectic between acceptance by the practicing community 
and transformation of that practice.” (Cavallo, 2000:78) 

 
Ou seja, os consultores pedagógicos (designers) não devem buscam impor o seu 

projeto para a comunidade escolar (clientes), o que não quer dizer que não deverão ter um 

projeto, mas sim que buscarão criar as condições (mostrando com exemplos e 

experimentando) para que a comunidade escolha aquelas práticas que são as preferidas dos 

designers.  

Para Cavallo a característica principal a garantir a adequação desta modalidade 

de design é o processo participativo que ali é implementado: 

 

“They decide, in collaboration with the systems team and upper management, what 
to do. By making the process participatory, it facilitates cooperation and utility, and 
provides a sense of ownership and responsibility over the operation. This more open and 
inclusive decision-making process prevents the possibility of top-down planning. However, 
the benefits from the participation far outweigh the uncertainties from not having a rigid, 
a priori plan. The important point is that since we had an open, coherent, fundamentally 
sound architectural basis we could afford to have an open-ended emergent design 
process. If we remained consistent then we could maximize the benefits from engagement. 
(Cavallo, 2000:82) 

 

O modelo de desenvolvimento proposto por Cavallo, por não se furtar em 

enfrentar a complexidade do processo de mudança, está em sintonia com o entendimento 

que temos de que as Tecnologias Digitais (TD) são ferramentas estruturantes da atividade 

pedagógica. Sendo assim, a sua introdução não deve ser um objetivo em si mesmo. A 

inserção das TD impacta toda a instituição escolar: desde as práticas pedagógicas, os 

conteúdos a serem aprendidos, as relações profissionais e com a comunidade, etc. Por isso, 

um dos primeiros aspectos a ser considerado no processo participativo é o de que a adoção 

da modalidade “Um Por Um” precisa ser demandada pela comunidade escolar, (user’s 

demanded), ou seja, que não se trate de uma decisão orientada apenas pela pretensão ao 

uso de tecnologias (technologically pushed) (Damodaran, 1996).  

Daí que Cavallo propõe um modelo de mudanças evolucionário que supõe que a 

intervenção dos agentes externos promotores da mudança não deverá de modo nenhum ser 

                                                 
6
 Grifos da autora. 
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a de apontar aos profissionais da escola o que está errado, esperando assim que tudo então 

vá para os seus lugares. O papel destes agentes será sim, de acordo com o autor, o de: 

- estudar a comunidade local (suas aptidões, seus nichos sociais e a cultura e 

pensamento das ecologias locais);  

- introduzir ideias poderosas sobre aprendizado; e, através da sua própria prática, 

mostrar como elas podem vir a funcionar na prática.  

A possibilidade de que essas idéias venham a ser incorporadas e disseminadas 

não se dará através de replicação, mas através da percepção dos seus princípios e do 

desenvolvimento de modelos ou paradigmas de pensamentos que poderão ser adaptados e 

aplicados através da análise das novas condições do ambiente escolar, que vão sendo 

continuamente geradas pelas mudanças em processo.   

“Mais do que meramente copiar as ‘best practices’... eles estudam os seus 

princípios subjacentes/promotores. Assim o desenho de projetos de aprendizagem 
evolui e  muda dialogando com as necessidades, concepções e interesses, locais, coletivos 
e pessoais... Esse desenho não assume que todos os ambientes escolares são iguais e que 
alguém pode meramente impor um novo modelo... Este desenho é dialógico e gera, 
envolvimento, compromisso e senso de potência – as pessoas estão aprendendo o que 
elas  precisam saber para poder realizar ações  que são importante para elas.... Desse 
modo, os aprendizes são motivados a se especializar naquilo que precisam saber para 
resolver problemas que significam algo para eles próprios.” (Cavallo, 2004:98)7 

 

Concordamos com o autor e salientamos que, deste modo, a ênfase da 

introdução da tecnologia na escola deve estar na construção do significado cultural para o 

seu uso. Só assim promove-se nos diversos atores a capacidade de definir, de modo 

autônomo e crítico, que uso querem dar às tecnologias. As competências necessárias a esta 

abordagem só se estabelecerão a partir de atividades de aprendizagem contextualizadas e 

com forte carga de intencionalidade. O conhecimento dos recursos técnicos é importante e, 

sem dúvida, deve ser sistematizado, mas deve acontecer durante o desenvolvimento de 

tarefas significativas e complexas, que envolvam a dimensão comunicativa e interativa das 

novas ferramentas (o que implica na produção de artefatos de comunicação em várias 

mídias). 

Assim fixa-se mais um princípio metodológico importante, qual seja, o de que o 

conhecimento técnico esteja restrito, o máximo possível, ao contexto da sua utilização em 

                                                 
7
 Tradução e grifos da autora. 
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tarefas significativas e intencionais. A redução da carga inicial deste tipo de conhecimento 

reduz a admiração e o respeito unilateral que em geral é dirigido à tecnologia. Ao se 

exagerar na dosagem desse tipo de informações, o que se consegue é exacerbar atitudes de 

dependência. A questão da quantificação da dosagem inicial de conhecimento técnico 

necessário para executar uma tarefa com computadores não é simples – como critério base  

está o fato de que tais conhecimentos só sejam apresentados no momento em que a sua 

necessidade se impuser num contexto de uso profissional e culturalmente significante. 

Importantíssimo aqui é não confundir o conhecimento que um usuário precisa ter com o do 

especialista. “Um usuário com certeza precisa saber o que é possível fazer com a tecnologia, 

para que ela foi construída e como ela pode ser eficientemente operada” (Ramos, 1997).  A 

apropriação da linguagem e dos conceitos deve vir sempre a reboque dessa construção de 

sentidos. 

Em outras palavras objetiva-se que os atores sejam capazes de identificar as 

razões do uso das tecnologias e as transformações que concebem como possíveis a partir 

deste uso. Essa participação é promovida nos moldes da metodologia de Paulo Freire (Freire, 

1996) segundo a qual os temas/problemas são codificados e decodificados a partir da 

mediação dos interventores, os quais são responsáveis por criar as condições de 

problematização e por desafiar a comunidade a engajar-se no processo.  

Continuando este diálogo com Cavallo, chegamos a sua tradução dos princípios 

do design emergente para a promoção de ambientes férteis na implantação, crescimento e 

desenvolvimento de inovações nos ambientes de ensino/ aprendizagem:  

• Vontade, esperança e expectativas positivas – as pessoas devem querer participar 

do processo de mudança/aprendizado e para tal precisam acreditar que estas 

mudanças serão positivas e que valerão à pena; 

• Apropriar-se e experimentar - as pessoas precisam experimentar suas próprias 

concepções, apenas ouvir sobre um novo paradigma é insuficiente para motivar a 

mudança. Então como disseminar esta componente de experimentação é crucial para 

o processo de mudança uma vez que mais do que implantar um conjunto particular 

de práticas, deseja-se um processo contínuo de aprendizagem; 

• Situações exemplares concretas – é preciso conhecer e experimentar situações 

concretas; 
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• Comunidade e comunicação – interlocução com pares, especialistas, etc. 

• Realimentação em processo – perceber e avaliar os resultados, corrigindo enganos e 

refazendo; note que não se trata de justificar suas próprias concepções prévias, trata-

se de realmente reavaliá-las; 

• Recursos - a infra-estrutura técnica precisa efetivamente estar disponível envolvendo, 

no caso das tecnologias digitais: acesso em banda larga à Internet, laptops e 

computadores com bom desempenho; acessória técnica especializada constante; 

• Linguagem – novos termos serão necessários para denotar os novos conceitos e 

processos, assim como termos antigos podem precisar ser re-significados; 

• Emergente e incremental – o processo cresce com base em muitas e pequenas 

contribuições; 

• Tempo e continuidade – grandes mudanças não acontecem do dia para a noite, uma 

vez que deve haver um esforço contínuo e perene para experimentar e desenvolver as 

idéias em toda a sua complexidade.  

De maneira geral o autor destaca que a conectividade proporcionada pelas novas 

tecnologias digitais traz novas possibilidades para extensão do tempo e do espaço da 

colaboração que permitirão o compartilhamento e a propagação das novas e poderosas 

experiências pessoais tão necessárias à geração das mudanças efetivas. Isto porque tais 

mudanças só ocorrerão a partir de mecanismos que possam crescer e se adaptar e não a 

partir da replicação em larga escala. A estes mecanismos o autor chama de incubadores ou 

gestadores, e aponta que eles podem ser pessoas, tecnologias, idéias poderosas, atividades 

exemplares, etc. O autor oferece também uma definição que ajuda a distinguir quando um 

destes elementos se transforma num mecanismo gestador: 

− Pessoas - são mecanismos gestadores quando forem entendidas não no sentido de 

multiplicadores e sim no papel adaptadores e desenvolvedores de novas idéias 

capazes de continuar a redefinir como o ambiente deve mudar; 

− tecnologias - serão incubadoras quando permitirem autoria, criação e comunicação; 

− idéias - serão mecanismos potencialmente gestadores quando as pessoas que as 

conceberamas apropriarem e as usarem. 

− atividades exemplares - serão gestadoras da mudança quando conseguirem quebrar 

a imagem pessimista que as pessoas têm de si mesmas, encorajar as pessoas a pensar 
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sobre seu processo de aprendizado e ajudar a identificar pessoas cujas ações sejam 

promissoras. 

Assim o modelo de mudanças proposto por Cavallo nos inspira uma nova diretriz  

– a de que precisamos valorizar os profissionais na escola. O que já era indicado por 

Hassman (2003) quando afirmava que o reencantamento pelo ato de educar é a tarefa 

emancipatória mais urgente destes profissionais: o professor é protagonista do processo de 

aprendizagem e deve ser co-responsável na definição, implementação e avaliação dos 

projetos de uso das TD. Para tal, precisa receber suporte técnico e assessoria pedagógica, 

bem como apoio e incentivo no seu processo de formação. Para superar o negativismo 

associado à mediocridade pedagógica, é fundamental o reconhecimento do valor dos bons 

resultados a partir de processos de avaliação transparentes e da promoção da 

visibilidade dos bons resultados. 

Como coadjuvantes indispensáveis temos os profissionais da gestão escolar 

(diretores, especialistas, assessores, etc) - a participação e a co-responsabilidade dos 

gestores (das escolas e da rede) é fundamental para o sucesso desses processos; os 

gestores são atores chaves na disponibilização dos recursos técnicos e humanos necessários, 

na operacionalização do uso destes recursos, na avaliação dos resultados e na animação e 

integração das várias forças sociais envolvidas. A inserção de novas tecnologias nas escolas, 

assim como em qualquer outra instituição, requer a criação de novas funções e atribuições 

que, por sua vez, demandam muitos ajustes na atuação dos profissionais e na distribuição 

das responsabilidades. 

As ideias desenvolvidas por Cavallo a partir da metáfora do design emergente 

podem ser reforçadas e complementadas com as recomendações de outros estudiosos. 

Almeida (1998; 2010a), ao tratar do tema da formação dos professores, enfatiza a 

necessidade de que esta formação se dê a partir da ação efetiva do professor, sintetizada 

pela autora como um processo de ação ����  reflexão ���� ação. Subjacente a esta diretriz está 

uma concepção específica sobre o que é aprendizagem (uma epistemologia) e sobre como 

promovê-la (uma didática).  Nesta concepção a aprendizagem é entendida como um 

processo construtivo que envolve inicialmente a exploração e a ação sobre o objeto a ser 

aprendido e em seguida sua re-construção (ou re-significação).  Tanto a ação exploratória 

inicial quanto a re-produção de sentidos subsequente são decorrentes das trocas sociais 
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(afetivas, intelectuais, etc.) onde a ação acontece, sendo, portanto, mais intensos quando 

mais intensas forem estas trocas.   

A didática associada confere ao educador o papel de coordenar e orientar a 

execução de planos de ações e de investigação coletivas, que levem em conta as experiências 

anteriores, o conhecimento prévio e o interesse dos seus grupos de alunos. Neste sentido há 

um forte consenso na comunidade científica que a abordagem pedagógica mais 

potencializadora do uso inovador das TD é a pedagogia de projetos de aprendizagem 

(Hernandes, 1998; Fagundes, 1999; Almeida, 2003). 

Além disso, nesta didática, o professor é um investigador de sua própria ação 

pedagógica e, por isso se transforma em modelo para os seus alunos uma vez que “vivencia 

e compartilha com os seus alunos a metodologia que está preconizando” (Valente, 1993: 19). 

Daí que entendemos que os seus processos de formação também devem servir de exemplo 

para as suas práticas, o que implica em adotar também como diretriz para a construção dos 

planos de formação a abordagem de projetos de aprendizagem.  

5.4  O modelo de formação de professores num processo participativo  

Como já dissemos, esperamos que a inserção de tecnologia na intensidade da 

modalidade Um Por Um provoque um impacto político e social forte nas escolas, 

influenciando a vida de todos, mudando o padrão das relações interpessoais, provocando 

conflitos, mudando as práticas cotidianas, a distribuição do trabalho, etc. Daí que 

consideramos adequada a adoção de um processo participativo de gestão, mesmo sabendo 

que este é, por sua natureza, mais demorado que o tradicional. 

Confirmando o argumento acima está o fato de que várias pesquisas8 já alertaram 

que mesmo na modalidade “sala informatizada” os melhores resultados só são percebidos 

quando há o envolvimento efetivo dos  gestores da escola e da administração do sistema 

escolar.  A liderança desses gestores é determinante da atitude dos professores, que por sua 

vez é determinante para o alcance dos resultados. A aceitação da proposta pela escola é 

decisiva na condução do processo. Sem ela, as resistências passivas, ou mesmo as atitudes 

ostensivamente contrárias podem vir a ser um forte empecilho. 

                                                 
8  Conforme descrito no relatório produzido pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos 
Deputados (ver em BRASIL, 2008). 
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Importante salientar novamente que ao falarmos de participação queremos dizer 

que os consultores e assessores pedagógicos não se retiram da cena, eles tem papel 

importante no processo de diagnóstico e análise da a comunidade local e na introdução de 

ideias paradigmáticas (potencialmente inovadoras) através de sua própria prática (do seu 

próprio exemplo). Ou como já salientou Cavallo, consultores e assessores precisam devem se 

transformar em mecanismos incubadores ou gestadores da mudança desejada. Esse é o 

princípio da pesquisa-ação (Thiollent, 1996), uma metodologia de pesquisa que se 

caracteriza pela intervenção dos pesquisadores na resolução coletiva de problemas. Os 

pesquisadores não preconizam pela neutralidade, eles são parte do processo decisório 

participativo.  

“A concepção da pesquisa-ação ultrapassa a visão ingênua de que o pesquisador 
ou extensionista não tem o direito, ou não deve influenciar na realidade. Pelo contrário, 
na pesquisa-ação o pesquisador tem o compromisso político de atuar, mas deve fazer isto 
em conjunto com a comunidade num processo participativo e cooperativo. Na PA, como 
salienta Thiolent, há uma ampla e explícita relação entre os pesquisadores e as pessoas 
implicadas na situação investigada. Desta interação resulta a ordem de prioridades dos 
problemas que serão pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de 
ação concreta.” 

 

O conceito de participação que adotamos aqui tem como base o poderoso 

conceito de cooperação defendido por Piaget (1973).  Segundo Piaget, na cooperação não 

apenas as ações são compartilhadas, a concepção e o planejamento da ação também 

precisam ser compartilhados. Ou seja, cooperar na ação não significa apenas concordar em 

fazer algo junto com alguém. Na cooperação os acordos vão além do fazer, eles precisam 

explicitar as intenções, os princípios e uma ética norteadora. Devem, portanto, os 

interventores ser capazes de explicitar suas intenções de modo a partilhá-las com a 

comunidade escolar. A ação cooperativa exige acordos transparentes, claros, conscientes.  

Esta busca pela consciência e responsabilidade caracteriza o sujeito autônomo, sendo aqui a 

autonomia “... entendida como a capacidade que o ser humano tem de transformar o mundo 

no qual vive.” (Ramos 1996).  Para Piaget a autonomia é condição e resultado dos processos 

cooperativos.   

“Consciência aqui entendida como a capacidade de pensar e refletir dialeticamente 
sobre os eventos, de modo a chegar a compreender o papel dos instrumentos 
(artefatos/tecnologias) e sistemas simbólicos (linguagens) na mediação entre o sujeito e o 
mundo. Sendo cognitivamente  capaz de analisar o resultado de ações hipotéticas sobre 
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os outros e sobre o ambiente físico, fazendo então as escolhas inerentes a concepção de 
novos mundos possíveis e desejados e  assumindo o compromisso ético pela realização 
destas ações... Daí a necessidade que as metodologias de aprendizado do uso das 
tecnologias digitais  incorporem sempre o exercício da autonomia e da cooperação. E 
aqui chegamos também a importância da avaliação em grupos. A compreensão crítica e 
consciente  pressupõe  a superação dos sentimentos de auto-desvalia (Ramos 1996:210), 
uma vez que sentindo-se incapaz de realizar as mudanças desejadas, o sujeito refutará 
também pensar sobre elas. Por isso, estando no grupo, não apenas verá melhor a si 
mesmo, ao se refletir nos outros, e compreenderá melhor que impactos suas ações 
poderão vir a ter, pois criará já um campo fértil de experimentação, mas principalmente 
sentir-se-á capaz de realizar a transformação desejada. (Ramos e Arriada, 2010). 

 

Deste modo para que a comunidade escolar chegue a sentir-se parte do 

processo, é estratégico e tático que haja uma aproximação, um estreitamento das relações 

entre todos os envolvidos: interventores (assessorias e consultorias técnicas e pedagógicas), 

gestores do sistema educacional (especialistas, supervisores e técnicos da secretária, 

diretores escolares, auxiliares administrativos) e os profissionais que atuam na atividade fim 

(professores). Na medida do possível, pais e alunos precisam também ser envolvidos. Essa 

forma de ação é sem dúvida política, uma vez que assegura o direito de que todos os 

afetados pelo processo participem e estejam informados das decisões tomadas e assumam 

controle das conseqüências. Desde a negociação inicial para definição dos objetivos até a 

validação dos resultados. 

Todo processo participativo tem seu custo. Além da maior demora na condução 

do processo, há o custo para manter a infra-estrutura de suporte à organização coletiva 

(encontros presenciais e sistemas de comunicação e informação).   Para que o processo 

participativo atinja seus objetivos, estes custos precisam ser compromisso institucional, sob 

pena de se perder todo o investimento feito. O compromisso precisa também ser político. Os 

gestores e a instituição precisam ter o princípio participativo como norte institucional, do 

contrário as contradições não vão tardar em aparecer, comprometendo todo o processo. 

Em contrapartida, a participação efetiva de todos leva a obter informações 

precisas sobre as necessidades, as intenções, as realizações, etc. o que certamente levará a 

melhores resultados: mais aprendizado sobre a tecnologia,  sobre a estrutura organizacional 

do sistema escolar, sobre as relações entre a escola e o mundo, enfim. 
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5.4.1  As fases do processo participativo 

Um processo participativo como o aqui proposto delineia-se na medida em que 

as decisões coletivas são tomadas. Mesmo não sabendo anteriormente quais decisões serão 

tomadas, é possível detalhar suas fases gerais, ou principais, a serem seguidas, salientando 

que estas se sucedem de modo cíclico e evolucionário. As fases são: 

1) Fase exploratória/diagnóstica. 

2) Determinação dos objetivos, dos resultados esperados e do plano de ação/formação 

da escola. 

3) Execução do plano de ação. 

4) Avaliação final e divulgação externa. 

Fase exploratória ou diagnóstica 

Esta é a primeira fase, nela se busca chegar principalmente à avaliação da 

importância e das condições de viabilidade da implantação do modelo Um Por Um e do 

processo de formação de professores que será, então, necessário. Aqui se deve buscar 

reconhecer a comunidade e a sua realidade avaliando as oportunidades de intervenção.     

A fase engloba, primeiramente, o diagnóstico inicial da situação - o 

conhecimento do ambiente onde o trabalho se desenvolverá - a detecção dos apoios, as 

resistências, as convergências e divergências, posições otimistas e céticas..., e por fim o 

levantamento dos problemas e as prioridades das  ações. 

Quanto às resistências, alem daquela inerente à implantação do modelo “1 por 

1”, será preciso avaliar o nível de resistência à  aplicação dos  princípios participativos, o que 

implica em identificar a presença de  relações hierárquicas fortes e/ou problemas de 

relacionamento entre grupos. Com isso evita-se que a intervenção sirva para justificar ou 

acirrar relações assimétricas entre os membros da comunidade escolar. 

Neste primeiro momento a atitude de escuta é fundamental. Deve-se participar 

da comunidade procurando identificar e ouvir todos os tipos de atores envolvidos e os 

diferentes interesses e conflitos que estão em jogo, mas ainda apenas numa atitude de 

escuta. 

Em seguida deve-se passar à fase coletiva do diagnóstico, onde se inicia a 

intervenção propriamente. “O diagnóstico que se origina de uma atividade coletiva tem o 
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potencial de desenvolver uma perspectiva de aprendizagem de participação e uma forma de 

colaboração ativa...” (Santos, 2002:38). 

Sua realização pode-se dar através de: 

− Seminários iniciais para apresentação e sensibilização sobre a modalidade Um Por Um 

e sobre os seus resultados esperados; 

− workshops para construção de cenários futuros “future workshops” (Muller, 1997) - 

Como será a nossa escola quando todos tivermos acesso abundante à TD? O que 

mudará na nossa profissão? Que novas funções deveremos todos assumir? São 

algumas das perguntas que podem iniciar as discussões (estes workshops podem ser 

realizados com grupos de representantes de todos os setores da comunidade); 

− formação de comissões de trabalho que devem responsabilizar-se pelo  levantamento 

de dados relativos a (é desejado que estas comissões incluam também membros da 

escola): conhecimentos prévios sobre o uso da tecnologia (sobre quais tecnologias já 

são utilizadas na comunidade e sobre como são usadas, - expectativas da 

comunidade escolar sobre a adoção do modelo Um Por Um; - expectativas para o 

processo de formação dos professores; práticas pedagógicas 

predominantes;resultados das avaliações na aprendizagem dos estudantes; etc; 

− é importante identificar quem são os atores chaves na instituição – uma boa técnica 

para tal é a construção (caso não exista) do organograma da instituição e sua 

posterior validação coletiva; 

− além do organograma é importante levantar quais são as funções ou atividades de 

articulação do trabalho (articulation work9 - Strauss apud Star, 1991) – e como estas 

funções são realizadas. 

Estes dados consolidam-se em um relatório geral da fase de diagnóstico, que 

deve incluir um parecer final sobre a oportunidade e viabilidade da execução da adoção do 

                                                 
9 O  trabalho de articulação diz respeito aos modos e processos que definem quem deve fazer o que, quando e 

como. Não se trata do trabalho fim e sim do esforço que é necessário para que muitas pessoas que trabalhem juntas 
alcancem os seus objetivos comuns. O produto final do trabalho de articulação são os “worked agreements out” e quando 
a gestão do trabalho é participativa esses acordos devem preferencialmente partir  de estra tégias  que incluam negociação, 
discussão, educação e convencimento, e não em lobbying, manipulação, chantagens, e coerção (Braitetteg, 1999). A 
realização democrática  do trabalho de articulação, quando se tratar de um número grande de pessoas, envolve intensos 
processos de comunicação e sistemas de informação eficientes. 
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modelo Um Por Um pela escola e uma proposta preliminar de plano de ação envolvendo, 

inclusive, a formação dos professores. 

Determinação dos objetivos, dos resultados esperados e do plano de ação da 

implantação do modelo Um Por Um – Análise Crítica da Realidade 

Propostas preliminares dos objetivos gerais para a adoção do modelo Um Por 

Um já deverão estar incluídas nos documentos resultantes da fase anterior. Nessa fase a 

comunidade escolar deve detalhar e validar a definição dos objetivos, considerando os seus 

problemas prioritários.  

Definidos os objetivos e os resultados esperados passa-se à elaboração dos 

planos de ação onde a comunidade deve especificar: a modalidade de partilhamento dos 

computadores; o contrato de propriedade e de uso dos equipamentos; as responsabilidades 

e funções dos profissionais (da escola e outros); o cronograma geral da implantação; o plano 

de formação dos professores e demais colaboradores; as necessidades de suporte e 

assessoria técnica e pedagógica aos profissionais, etc. 

Nessa etapa novamente será necessário um esforço importante de discussão 

para detalhamento e validação do plano de ação que deve especificar:  

− Quais são os objetivos (ou metas) alcançáveis para cada ação e os critérios de sua 

avaliação? Como dar continuidade a ação, apesar das dificuldades? 

− Quais recursos serão utilizados? 

− Como assegurar a participação de todos no processo decisório que deve acompanhar 

a execução do plano de ação de modo a incorporar suas sugestões? 

− Como coordenar o processo como um todo, garantindo a sua avaliação continuada e 

a possibilidade de ajustes e adaptações sempre que necessário? 

− Como dar visibilidade aos resultados? 

É importante que o plano de ação de um processo tão complexo determine os 

mecanismos para a manutenção da visibilidade das diferentes interações (decisões, 

resultados, etc). Se muitos destes aspectos ficarem invisíveis pode se chegar a uma perda da 

visão compartilhada ou visão comum (Ramos, 1996) que é fundamental para a manutenção 

dos processos cooperativos. Se a maioria das interações forem baseadas em acordos verbais 

e não existirem protocolos coletivos claros de registro das informações a continuidade do 

processo participativo fica comprometida. 
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Execução do Plano de Ação 

O processo participativo continua durante a execução do plano de ação, através 

do monitoramento permanente do mesmo, o que implica no registro constante de dados e 

informações para suporte à avaliação e redefinição permanente dos rumos do processo.  

Avaliação final e divulgação externa 

A informação que é gerada na etapa anterior deve retornar à comunidade 

interessada. A divulgação constante das informações dá suporte ao processo participativo 

(visão comum do processo). Certamente as informações precisam ser interpretadas, e 

traduzidas em linguagens e níveis de síntese adequados aos diferentes grupos de 

interessados. 

Ao final uma comissão de trabalho específica deve redigir o relatório final do 

processo e definir os meios de divulgar estes resultados – tais resultados implicam também 

numa análise com considerações e recomendações sobre a continuidade do processo. O 

processo em geral não acaba com a aplicação do plano de ação. A análise crítica da realidade 

e a realização das ações previstas no plano de ação conduzem à descoberta de outras 

necessidades e de outras dimensões da realidade. Neste sentido, a ação é uma fonte de 

conhecimentos e de novas hipóteses. O diagnóstico, a análise crítica e a ação constituem, 

assim, três momentos de um processo permanente de estudo, de reflexão e de 

transformação da realidade, os quais se nutrem mutuamente.  
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Fase exploratória ou diagnóstica 

Diagnóstico Inicial 
 atitude de escuta e imersão no campo; 

Diagnóstico Coletivo: 
- Seminários iniciais  de apresentação da modalidade Um Por Um; 
- Workshops para construção de cenários futuros “future workshops” (Muller, 1997) - 

Como será a nossa escola quando todos tivermos acesso abundante à TD? O que mudará na 

nossa profissão? Que novas funções deveremos todos assumir? São algumas das perguntas 
que podem iniciar as discussões (estes workshops podem ser realizados com grupos de 

representantes de todos os setores da comunidade);  
- Formação de comissões de trabalho que devem responsabilizar-se pelo  levantamento 
de dados  relativos: conhecimentos prévios sobre o uso da tecnologia (quais tecnologias são 
utilizadas e como), expectativas sobre a adoção do modelo Um Por Um; práticas 

pedagógicas predominantes; resultados das avaliações na aprendizagem dos estudantes; etc; 

– Identificação dos atores chaves na instituição – uma boa técnica para tal é a construção 
(caso não exista) do organograma da instituição e sua posterior validação coletiva; 

- Construção coletiva do organograma e definição das funções ou atividades de 
articulação do trabalho (articulation work

1  - Strauss apud Star, 1991) – e como estas 

funções são realizadas. 

Fase exploratória ou 

diagnóstica 

Análise Crítica Plano de 

Ação/Formação 
Execução do Plano de 

Ação/Formação 

Avaliação Final e Divulgação 

 

Análise Crítica –Plano de Ação/Formação 

Nessa etapa novamente será necessário um esforço importante de discussão para detalhamento 
e validação do plano de ação que deve especificar: a modalidade de partilhamento dos 

computadores; as responsabilidades e funções dos profissionais (da escola e outros); o 
cronograma geral da imp lantação; o plano de formação dos professores e demais 

colaboradores; as necessidades de suporte e assessoria técnica e pedagógica aos profissionais? 
Quais são os objetivos  (ou metas) alcançáveis para cada ação e os critérios de sua avaliação? 

Quais recursos serão utilizados? 
- Como assegurar a participação  de todos no processo decisório  que deve acompanhar a 

execução do plano de ação de modo a incorporar suas sugestões? - Como coordenar o 

processo como um todo, garantindo a sua avaliação continuada e a possibilidade de ajustes e 

adaptações sempre que necessário? - Como dar visibilidade aos resultados? 

Avaliação Final e Divulgação  

A informação sobre os resultados deve retornar à comunidade interessada. Manutenção da visão 

comum; Redação e divulgação do relatório final � deve apontar para a continuidade do 
processo participativo. 

 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 55 

                                                                                                                                     

 

5.4.2 Plano de formação de professores situado num contexto participativo 

Optar por um modelo participativo não implica em esperar que uma proposta 

para o plano de formação possa espontaneamente nascer da própria comunidade. Afinal os 

consultores e assessores externos são parte importante no processo cooperativo e decisório, 

por isso podem (e devem) ter uma proposta e pensar em bons argumentos para defendê-la 

além de, como sugere Cavallo (2004), em estratégias para que os profissionais da escola e da 

comunidade decidam adotá-la. Esta proposta evidentemente não pode ser constituída de um 

plano já detalhado e esmiuçado num nível que não permita a sua adaptação para diferentes 

contextos. Ela deve constituir-se sim em princípios gerais e diretrizes de ação cuja 

implementação permita discussões e caminhos alternativos variados. Neste sentido 

apresentamos aqui nossa proposta de formação para ser colocada na pauta durante a 

definição participativa do plano de ação. A proposta baseia-se num conceito de currículo, 

que é apresentado preliminarmente, seguindo-se a descrição da metodologia, do conteúdo 

programático, e do processo de avaliação.  

Entendemos que o currículo num processo de formação participativo está em 

acordo com aquele, conforme definido por Almeida (2010a), que se constitui basicamente de 

narrativas e vai sendo re-construído no ato pedagógico. Assim sendo ele reflete, expressa e 

afeta as vidas dos participantes/aprendizes, pois está nelas contextualizado, além de 

considerar seus conhecimentos prévios, suas crenças, experiências e valores.  

Quando mediada por tecnologias digitais, a construção dessas narrativas será 

suportada por este substrato, o que permitirá que se constituam não apenas textos, mas que 

incluam também a oralidade, o vídeo, o áudio e as imagens. Além disso, o substrato digital 

possibilita que tais narrativas sejam veiculadas, que se interpenetrem e que sejam produzidas 

de modo coletivo.  

“Quando a tecnologia é um instrumento de mediatização, ela é estruturante do 

currículo, ela não é neutra, porque ela não é apenas um suporte, é linguagem. E mais, para a 

tecnologia digital convergem diferentes linguagens” (Almeida, 2010b). 

Assim sendo, a metodologia adotada pelo processo de formação deve explorar 

as dimensões comunicativa e interativa das tecnologias digitais, buscando potencializar a 
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autoria (de narrativas), a capacidade de reflexão crítica e o questionamento constante a partir 

de ações e práticas coletivas de aprendizagem.  

Tal metodologia pode incluir: 

− Momentos de formação presencial geral com todo o grupo – nestes casos o 

objetivo será a apresentação de conteúdos de cunho mais geral, relacionados com 

aspectos mais estruturais e de base das tecnologias digitais, que seriam apresentados 

de modo organizado e sistematizado – estes conteúdos devem potencializar diversos 

tipos de práticas. Também é possível atender a demandas específicas levantadas 

durante o processo; 

− encontros gerais de avaliação – devem ser periódicos e com todo o grupo, com 

foco na troca de experiências – são nestes encontros que as narrativas devem ser 

apresentadas e coletivamente revistas; 

− encontros de assessoria continuada aos projetos de aprendizagem – essa assessoria 

deve acompanhar todo o processo desde o planejamento até o fechamento e 

avaliação do processo de implantação dos projetos de aprendizagem, por isso 

precisam ser intensivas (regulares e freqüentes) – são nestes encontros que a 

produção das narrativas será especialmente promovida, através do registro ou 

documentação digital das experiências vividas - o ideal é que esta assessoria ocorra 

junto a pequenos grupos de professores;  

− formação da equipe gestora local – a direção, a coordenação e a orientação 

pedagógica da escola devem assistir e participar de todos os encontros gerais e de 

pelo menos um grupo de assessoria continuada – desta forma estes profissionais 

estarão se preparando para assumir a nova função que lhes caberá:  orientar os 

professores para o uso das tecnologias digitais; 

− formação específica - para pequenos grupos de professores sobre temas específicos 

– estes temas devem atender as demandas nascidas dos encontros de assessoria 

continuada;  

− projetos extra-curriculares - atuação direta dos consultores e assessores externos 

junto aos alunos – esta atuação pode se dar em aulas regulares, sob demanda de 

algum projeto de aprendizagem mais inovador, quando o professor da classe não se 

sente ainda pronto para enfrentar sozinho o desafio, ou em projetos de 
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aprendizagem extra-curriculares – com o objetivo de promover espaço para a 

introdução daquelas experiências de aprendizagem inovadoras, que interessam aos 

alunos ou à comunidade, mas dificilmente aconteceriam dentro dos espaços 

regulares sem esta vivência anterior;  

− visibilidade dos resultados - é preciso usar todos os espaços possíveis na promoção 

da visibilidade dos resultados, além da veiculação digital das narrativas (blogs, wikis, 

listas e fóruns de discussão, etc), mostras coletivas dos resultados devem passar pelos 

eventos e festas escolares (reuniões de pais, mostras culturais, festas juninas, etc), 

pelos jornais municipais e regionais, nas revistas e boletins educacionais, nos eventos 

científicos, etc; 

− formação de redes de troca e partilha – a busca por atividades em rede também é 

fundamental, desde o uso de listas de discussão internas, o uso de blogs e portais 

educacionais, o trabalho em parceria entre professores da mesma escola e entre 

escolas (que estejam ou não implantando a modalidade Um Por Um);  

Especialmente importantes são os três últimos itens – eles se constituem na 

criação dos espaços onde os mecanismos incubadores ou gestadores podem germinar 

(Cavallo, 2004). O espaço para a vivência concreta da inovação gera possibilidades concretas 

para a propagação das idéias inovadoras. Se os professores assistem aos seus alunos 

aprendendo, eles não apenas ouvem falar da riqueza da experiência de aprendizagem,eles a 

vêem perante seus olhos e isso é melhor do que qualquer argumento. A partir daí sentem-se 

aptos a replicá-las, adaptando-as. 

Parte importante de uma metodologia educativa é o caráter que os processos 

avaliativos devem assumir para além do aspecto da certificação. Num processo participativo, 

a avaliação assume principalmente o caráter de instrumento mediação, de investigação e 

de planejamento .  

Neste sentido, a explicitação constante dos critérios de avaliação, deve ser 

entendida como um compromisso ético, pois muitas crenças, juízos de valores, preconceitos 

podem ficar obscurecidos quando os critérios não são compartilhados. Devemos ir até mais 

adiante buscando que os critérios sejam construídos de forma participativa.  

O modelo de avaliação que recomendamos é o que comumente é chamado de 

avaliação em processo. Quanto mais a avaliação é capaz de interferir e redefinir os rumos de 
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processo, mais interativo e participativo este se torna.  A avaliação é então o mecanismo que 

promove o processo de ação>reflexão>ação, e que leva a discriminar e tornar público e 

consciente o que está bom.  

“Precisamos transformar o discurso avaliativo em mensagem que faça sentido, 
tanto para quem emite quanto para aquele que a recebe. O maior interesse de um 
processo de avaliação deveria recair no fato de se tornar verdadeiramente informador. 
A avaliação deve tornar-se o momento e o meio de uma comunicação social clara e 
efetiva. Deve fornecer ao aluno informações que ele possa compreender e que lhe 
sejam úteis.” (RABELO, 1998, p. 80). 

 
Por fim nossa proposta inclui também uma lista de conteúdos possíveis para a 

formação, sempre lembrando que estes não devem se constituir numa grade a ser seguida  

de modo rígido. Durante a fase diagnóstica e de construção do plano de ação da 

implantação do modelo Um Por Um, definem-se os ajustes sobre quais dos conteúdos 

priorizar, e que outros incluir, os tempos para o trabalho com cada tema e sobre qual 

método adotar dentre as várias sugestões feitas acima. A proposta completa destes 

conteúdos está incluída no único apêndice deste texto. Expressamos estes conteúdos a partir 

dos objetivos a serem alcançados no processo de formação, e os apresentamos segundo 

algumas dimensões gerais, quais sejam: 

− Tecnologias na escola e na sociedade; 

− a modalidade Um Por Um: princípios e apropriação tecnológica; 

− tecnologias Digitais na investigação e na pesquisa; 

− tecnologias Digitais na comunicação e na cooperação; 

− uso e Operação das Tecnologias Digitais.  

5.5  Relato da Experiência EBIAS 

É importante dizer que o modelo acima não havia sido sistematizado nos termos 

aqui propostos enquanto a experiência, que vamos relatar brevemente, foi realizada. Esta 

experiência foi vivida durante o ano letivo (de 2010) em uma Escola Municipal do norte da 

Ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, a Escola Básica Intendente Aricomedes da 

Silva (EBIAS). Foi justamente a vivência da experiência que permitiu que o modelo aqui 

apresentado fosse sendo aos poucos sistematizado, apesar de seus princípios gerais já 

estarem, de início, em maior ou menor grau de consciência, servindo como guias das ações 
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que nortearam a atuação da autora deste texto (que participou do grupo de assessoria e 

consultoria representando a Fundação CERTI10).  Por isso guiaremos a narrativa inicialmente 

analisando em que medida o processo vivido poderia ser considerado participativo dentro 

das suas diversas fases: exploratória/diagnóstica;  determinação dos objetivos, dos resultados 

esperados e do plano de ação/formação da escola; execução do plano de ação e; avaliação 

final e divulgação externa).  Em seguida apresentamos as principais ações de formação de 

professores que puderam ser realizadas. 

A fase exploratória e diagnóstica foi apenas parcialmente realizada. A atitude de 

escuta não foi suficiente desde o momento da escolha da Escola11 onde a modalidade Um 

Por Um deveria ser implantada.  O processo considerou muito fracamente diversos aspectos 

vinculados à realidade daquela comunidade. Um dos critérios importantes na escolha foi a 

proximidade com um Parque de Inovação (o Condomínio Empresarial – Sapiens Park12), 

visando-se a possível futura parceria entre estas empresas e uma escola formando alunos 

para o uso competente da tecnologia.O diagnóstico inicial da situação (o conhecimento do 

ambiente de trabalho, dos apoios, resistências, etc.) também foi realizado apenas de modo 

subjetivo e pouco sitematizado pelo grupo de assessoria e consultoria 13  que atuou 

diretamente no cotidiano da implantação da proposta. Este grupo iniciou efetivamente seus 

trabalhos com a formação inicial dos professores, que ocorreu concomitante à entrega dos 

laptops.  O modo como a entrega dos laptops foi realizada ilustra a pouca participação dos 

profissionais da escola no início do processo: 

                                                 
10

 A CERTI – Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – foi criada em 31 de outubro de 1984, em Florianópolis, 
capital do Estado de Santa Catarina. Orig inou-se das atividades do Labmetro – Laboratório de Metrologia do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, a Fundação CERTI é composta por oito 
Centros de Referência, que atuam com foco em reconhecidas Competências geradoras de soluções tecnológicas para a sociedade 
e o mercado brasileiro.  A CERTI tem participado como consultora do Ministério da Educação  do Governo Brasileiro no âmbito do 

projeto  UCA. A sua participação no projeto EBIAS é decorrente deste fato.  
11

 Os laptops educacionais XO da OLPC chegaram à Florianópolis por doação direta da Fundação OLPC ao Ministério de Educação 
brasileiro. Este solicitou à Fundação CERTI que coordenasse o processo de implementação do seu uso numa escola de 
Florianópolis. A CERTI, por sua vez,  buscou a parceria da Prefeitura Municipal de Florianópolis para a execução do projeto que 

contou também com a participação da FAPESC – Fundação de Apoio a Pesquisa de Santa Catarina. 
12 O Sapiens Parque é um parque de inovação concebido para promover o desenvolvimento de segmentos econômicos que já são 
vocações de Florianópolis, como o turismo, a tecnologia, o meio-ambiente e serviços especializados.  

13 A implementação da modalidade Um Por Um na EBIAS envolveu diversos profissionais da CERTI e da Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura de Florianópolis. A equipe que atuou mais cotidianamente junto à atividade fim da escola – as ações 

pedagógicas - foram:  
-  pela CERTI- na formação de professores e na consultoria e assessoria técnico pedagógica-  Edla Ramos; Maximiliana Ferraz, 

Elizângela B. Hassan e Kalvim Scotti; 

- pelo Núcleo de Tecnologia Municipal de Florianópolis/SME/Florianópolis – na formação de professores e assessoria pedagógica - 

Roberta Fantin Schnell e Rosane Maria Kreuch ( e mais ao final do ano - Suleica Fernanda Kretzer). 
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− A entrega foi feita (no dia 22 de março) para professores e alunos ao mesmo tempo – 

desconsiderando a reivindicação dos professores de recebê-los antes dos alunos;  

avaliamos que este fato deve ter, já de início, provocado uma forte sensação de 

desvalia; 

− a preparação e realização da solenidade de entrega tiveram pouca participação 

significativa dos professores e profissionais da escola.   

O diagnóstico coletivo também não foi realizado de modo sistemático. Podemos 

considerar que na formação inicial14 foram realizadas algumas ações de sensibilização sobre 

a modalidade Um Por Um e seus resultados esperados e houve também uma tentativa sobre 

a construção futura de cenários quando se encaminhou já neste momento inicial o 

planejamento de atividades pedagógicas com o uso do laptop.  Não foram realizadas 

discussões mais abrangentes (envolvendo escola e comunidade) para tratar de traçar uma 

visão mais geral do impacto da inserção da tecnologia na instituição. Também não houve 

tempo nem força de trabalho suficiente para a formação de comissões de levantamento de 

dados necessários ao diagnóstico (conhecimentos e expectativas prévios sobre o uso das 

tecnologias digitais na comunidade,  as práticas pedagógicas predominantes;  atores chaves 

e suas funções, etc.). 

De modo geral pode-se dizer que o pouco tempo disponível na instituição foi o 

fator determinante para a não realização de um processo efetivamente participativo. Mais até 

do que supostas resistências que tal processo participativo poderia de fato enfrentar. 

Contudo resta a dúvida se esta falta de tempo não estaria já a serviço destas resistências, ou 

seja, elas não estariam sendo ativadas por já não serem necessárias. O fato é que não houve 

tempo suficiente para a realização do processo participativo. Passamos a discutir alguns dos 

aspectos que demonstram este fato. 

 Durante o primeiro ano da experiência não foi possível realizar um número 

suficiente de reuniões gerais de avaliação entre os profissionais da escola e equipe de 

assessoria externa - apenas três ocorreram durante todo o ano. Além disso, nenhuma 

reunião ampla, envolvendo todos os pais, foi realizada para avaliação e encaminhamentos do 

processo, apesar de o uso dos XO ś ser parte integrante das discussões do Conselho Diretor, 

                                                 
14  A formação inicial ocorreu nos dias 16 e 17 de março de 2010 e  contou com a apresentação dos princípios da  
modalidade Um Por Um, com o relato de experiências, com a apresentação do laptop e com uma discussão com a Prof. 
Léa da Cruz Fagundes, que coordenou uma das experiências da Fase Pré-Piloto do Projeto UCA no Brasil. 
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que contava com a participação de representantes dos pais e alunos. Do mesmo modo, a 

escuta aos alunos também foi organizada apenas informalmente. 

Contando pontos para a introdução de dimensões mais participativas no 

processo tivemos a constituição de uma arena importante de discussões e decisões. No final 

de abril foi criado o Grupo de Gestão Pedagógica do Projeto XO/EBIAS.  Este grupo incluiu, 

além de toda a equipe de assessoria e consultoria pedagógica, a profissional representante 

da Diretoria de Ensino Fundamental da SED15 e a equipe gestora da escola16. A atuação deste 

grupo foi responsável pela determinação das diretrizes gerais da formação dos professores e 

por tratar do acompanhamento constante do processo. De modo geral pode-se dizer que foi 

onde o processo participativo ocorreu de fato, uma vez que seus participantes buscaram, na 

medida do possível, exercitar uma atitude de escuta aos demais profissionais e membros da 

comunidade.  

Contudo esta atitude não chegou a gerar um protocolo claro e formal para 

comunicação dos resultados e decisões do grupo de gestão. E em diversos momentos o 

próprio grupo enfrentou dificuldades de comunicação mesmo internas e/ou com suas 

instâncias superiores. Apesar disso, algumas tentativas iniciais de produção de registros 

formais foram realizadas num ambiente de edição colaborativa via web.  A falta de 

familiaridade dos membros do grupo com os ambientes digitais, aliada a falta de tempo de 

todos além de outros fatores, causaram a descontinuidade destes registros, que acabaram 

acontecendo apenas nos meses de março e abril. 

Processos cooperativos requerem das instituições grande esforço de 

documentação. Como já dissemos, se a maioria dos acordos for verbal a comunicação fica 

prejudicada. Por isso cabe destacar o esforço de produção de sínteses e relatos realizado 

pela equipe da Fundação CERTI através dos vários relatórios encaminhados e das 

apresentações realizadas em dois encontros acadêmicos; também do esforço dos 

profissionais do NTM de Florianópolis, através principalmente do seu blog 17; e,  em especial, 

pela Coordenação da Sala Informatizada da Escola, através  de blogs18 e dos relatos mensais  

                                                 
15

 Marilda Terezinha Rios Martins (supervisão escolar). 
16 Marizilda Araújo (direção geral); Gerson Castro (supervisão escolar); Ana Elisa (orientação educaional) e Angela Hoppen 

(Coordenação da Sala Informatizada) 
17

 http://projetolaptop.blogspot.com/ 
18

 http://si-ebias.blogspot.com/ ; http://xoebias.blogspot.com/ ; dentre outros. 
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enviados a todo o grupo de Gestão Pedagógica. Todos estes esforços foram fundamentais e 

tiveram grande impacto na condução do processo. 

Pra finalizar a descrição das ações de formação sintetizaremos aquelas realizadas 

no ano de 2010: 

− Aconteceram três momentos de formação presencial geral com todo o grupo onde se 

abordou a apropriação da modalidade  Um Por Um  e da tecnologia do XO. Focou-se 

também a realização de pesquisas na web e a construção de blogs;  

− os encontros gerais de avaliação também ocorreram em número insuficiente – apenas 

três durante o ano. Neles foram apresentadas apenas narrativas verbais das 

experiências vividas pelos professores com o XO em sala de aula; 

− a assessoria continuada foi realizada pela profissional da sala informatizada junto às 

séries iniciais e pelos profissionais do NTM de Florianópolis e da CERTI junto aos 

professores das quintas e sextas séries. Infelizmente esta assessoria aconteceu de 

maneira descontinuada e insuficiente devido a dificuldades institucionais e de pessoal; 

− a formação da direção, coordenação e orientação pedagógica da escola também não 

chegou a acontecer de modo adequado por falta de tempo e também por não se ter 

chegado a construção de uma consciência da sua necessidade; 

− os consultores e assessores externos tanto da CERTI quanto do NTM tiveram 

participação direta em diversas atividades de aprendizagem. Várias destas ações 

aconteceram em classes regulares sob demanda de projetos de aprendizagem19 e 

também através de oficinas extracurriculares centradas na utilização do Turtle Art; 

− a promoção da visibilidade dos resultados foi talvez a ação incorporada mais 

autonomamente pela comunidade escolar. Os professores que foram mais inovadores 

na incorporação do uso dos laptops autonomamente iniciaram a produção dos seus 

blogs de divulgação dos resultados. Além disso, nos eventos escolares a divulgação 

dos bons resultados alcançados esteve sempre presente.  Os jornais locais também 

abriram espaço para noticiar o projeto, e uma revista de circulação nacional também 

deu destaque a atuação de uma das profissionais da escola. Outra ação importante 

                                                 
19 Ver exemplos em: http://agentevareia.blogspot.com/2010/11/visita-de-maria-celeste-neves-carvalho.html, 
http://xoebias.blogspot.com/2010/11/trabalhando-com-o-turtle-art_17.html, 
http://xoebias.blogspot.com/2010/08/utilizacao-do-laptop-com-as-turmas-de-5.html, http://si-
ebias.blogspot.com/2010/05/formacao-do-xo-na-ebias.h tml 
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de divulgação foram as apresentações realizadas pela CERTI em dois encontros de 

cunho acadêmico e tecnológico20. Estas apresentações foram mostradas ao Grupo de 

Gestão Pedagógica e encaminhadas aos emails dos professores; 

− a formação de redes de troca e partilha aconteceu naturalmente através da veiculação 

dos conteúdos digitais nos Blogs e no Portal do Aluno21, mas cabe destacar a criação 

de uma lista de discussão interna que incluiu o grupo de Gestão Pedagógica e os 

Professores da Escola. 

De maneira geral, os principais resultados obtidos pelo projeto XO-EBIAS 

incluíram um que já era bastante esperado:  ao fornecer acesso livre e intenso à Internet na 

modalidade Um Por Um, houve avanços evidentes no processo de inclusão digital dos 

professores e alunos da Escola. Junto aos alunos, este resultado pode ser constatado, pelos 

professores e pelos responsáveis pela sala informatizada da Escola, através da grande 

fluência que os alunos demonstraram, em relação aos anos anteriores, no uso das 

tecnologias digitais. Junto aos professores e ao corpo de funcionários da escola há alguns 

indicadores importantes para este fato, dentre eles destacamos: 

O significativo aumento da produção de conteúdos digitais através de blogs – a 

escola já tinha no ar vários blogs, mas eram todos mantidos pelo responsável pela sala 

Informatizada – no momento há cinco blogs criados e mantidos pelos próprios 

professores,nos quais os alunos protagonizam um número crescente de postagens; 

No início do ano letivo a comunidade escolar não utilizava recurso de 

comunicação digital institucional – ao final do ano faz uso intenso de uma lista de discussão 

criada em meados de setembro – no momento atual contabiliza-se 460 mensagens enviadas.  

Se os resultados em termos de apropriação geral da tecnologia digital foram 

bastante visíveis, o mesmo ainda não aconteceu no uso pedagógico. Isso não significa que 

não seja possível perceber avanços importantes, mas estes ainda se encontram aquém do 

esperado. Os indicadores dos avanços são as novas possibilidades de aprendizagem que 

foram experimentadas pelos professores, além daquelas mais usuais (pesquisa na web; 

                                                 
20 A CERTI divulgou o projeto e seus resultados no: 
- Terceiro Encontro sobre os Laptops na Educação organizado pela OLPC, ver apresentação em 
http://www.olpc.org.br/images/conteudo/ESLE2010_apresentacoes/esle2010_edla_ramos_e_marcelo_otte.pdf 
- Workshop  Oportunidades de Desenvolvimento de Software e Hardware para o segmento de TIC na Educação. 
21 Alguns professores da Escola participaram dos testes do desenvolvimento do Portal do Aluno – site de 
relacionamentos para comunidades escolares - projeto da CERTI. 
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edição de documentos envolvendo texto e imagens, jogos educativos, etc.). Dentre estas 

novas possibilidades destacaram-se: 

• Uso preliminar de ambientes de programação visual (turtle art); 

• projetos transdisciplinares envolvendo o uso articulado de diversos recursos digitais; 

• construção de blogs pelos professores com postagem pelos alunos; 

• edição de estórias em quadrinhos; 

• uso do portal do aluno. 

Infelizmente o uso em geral, seja através destas práticas pedagógicas mais 

inovadoras, e mesmo daquelas práticas mais usuais, ainda foi pouco frequente no cotidiano 

escolar, o que pode ser percebido nas estatísticas gerais de uso dos laptops, fornecidas pelo 

software de monitoramento da CERTI, e pelo fato de que os alunos acabaram muito 

frequentemente esquecendo os laptops em casa – indicando aí que o uso como material 

didático não estava ainda enraizado. Além de não ser muito freqüente este uso precisou ser, 

via de regra, suportado pelos profissionais da assessoria pedagógica e técnica. 

De todo modo a desacomodação e o desconforto provocados pela introdução 

maciça de tecnologias na escola provocou a necessidade de redefinição e reorganização de 

algumas rotinas de trabalho e de revisão das relações  entre os diversos profissionais,  dentre 

outros aspectos. Tudo isto se constituiu em oportunidade para a reconstrução da identidade 

da escola, impactando positivamente: a auto-imagem profissional e a auto-estima dos 

professores e alunos; as relações entre colegas e entre professores e alunos, a relação da 

escola com a comunidade de pais, etc. 

5.6  Considerações Finais - Formação 

Como já relatamos anteriormente, o modelo aqui descrito não havia sido 

sistematizado quando da realização da experiência. A convicção de que os princípios gerais 

traçados podem vir a ser determinantes no alcance dos objetivos associados à implantação 

da modalidade “Um Por Um” nas escolas foi sendo fortalecida durante a vivência da 

experiência relatada. 

Dentre as várias dificuldades enfrentadas, cremos que a pouca participação inicial 

da comunidade escolar na fase exploratória e diagnóstica e também na definição do plano 
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de ação enfraqueceu o senso de pertencimento e o compromisso dos profissionais com os 

resultados e metas do projeto.  

O fator tempo foi também aspecto decisivo: faltou tempo para formação 

presencial, para a realização das assessorias, para as reuniões gerais de avaliação. Ainda, a 

falta de mecanismos de comunicação mais eficientes para suporte ao intenso processo de 

troca e partilha necessário aos processos participativos merece destaque. Como dissemos 

processos participativos têm seu custo – se não forem pagos, os benefícios não são 

alcançados. 

Esta experiência não pode ser considerada comprobatória para a validade do 

modelo proposto, uma vez que ele não foi implementado. O estudo aqui apresentado tem 

caráter exploratório. De todo modo, consideramos que a experiência nos trouxe indícios 

fortes de que os princípios propostos apontam para a direção desejada, tanto na ausência 

como causa de insucesso, quanto na presença, como fator decisivo para os bons resultados. 

Como pode ter sido notado no relato apresentado, sempre que a dimensão participativa se 

intensificou, melhores resultados foram obtidos. 

5.7  Proposta de objetivos para a construção de uma alternativa de currículo para 
a formação dos professores na modalidade um computador por aluno 

Os objetivos a serem alcançados no processo de formação são apresentados a 

partir das seguintes dimensões gerais: 

� Tecnologias na escola e na sociedade. 

� A modalidade Um Por Um: princípios e apropriação tecnológica. 

� Tecnologias Digitais na investigação e na pesquisa. 

� Tecnologias Digitais na comunicação e na cooperação. 

� Uso e Operação das Tecnologias Digitais.  

Tecnologias na sociedade e na escola. 

� Conceituar o que são tecnologias e mídias buscando uma visão ampla, entendendo-

as como linguagens estruturantes dos processos produtivos e comunicativos; 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 66 

                                                                                                                                     

� refletir e analisar a importância da inclusão digital (produção e veiculação de 

narrativas digitais) na democratização da sociedade e na aprendizagem de modo 

geral; 

� compreender a necessidade de refletir sobre as questões que antecedem às decisões 

relativas à inserção da modalidade Um Por Um na sua prática pedagógica, 

percebendo a diversidade e a complexidade destas questões (novos conteúdos, 

novos métodos, novas rotinas de trabalho, novas atribuições, etc); 

� analisar qual é o papel da escola situada numa sociedade que vive este processo de 

mudanças aceleradas ne acesso a tecnologia (educar para a responsabilidade social e 

para a participação crítica na cultura digital); 

� explicitação as diferentes concepções epistemológicas e pedagógicas e o modo como 

cada uma delas percebe a inserção das tecnologias digitais na escola. 

A modalidade Um Por Um: princípios e apropriação tecnológica 

� Compreender os princípios da modalidade Um Por Um (mobilidade, acessibilidade, 

conectividade, etc) e resultados esperados com a sua adoção; 

� reconhecer as características da tecnologia Um Por Um utilizada em relação a outras 

mais usuais; 

� traçar estratégias para o uso cotidiano da tecnologia Um Por Um tendo em vista as 

suas limitações;  

� reconhecer a partir dos resultados já obtidos em experiências anteriores, que medidas 

pedagógicas e de gestão são estratégicas para a adoção do modelo Um Por Um. 

Tecnologias Digitais na investigação e na pesquisa: 

� Reconhecer a importância da navegação na WEB tanto na sua vida pessoal quanto 

profissional e capacitar-se a buscar informações na WEB, atribuir-lhes crédito e julgar-

lhes a relevância. 

� Reconhecer a importância de orientar seus alunos para compreender a estrutura do 

conteúdo web (hipertexto), reconhecendo a web como uma miríade de fontes e tipos 

de informação, podendo assim, utilizar com segurança e criticidade os recursos de 

pesquisa na Internet. 
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� Capacitar-se a orientar processos de investigação e pesquisa, entendendo que é no 

contexto da resolução de problemas significativos que o uso da web pode ser 

potencializado. Isso implica saber orientar o uso das tecnologias para o planejamento 

do trabalho, e para a busca, localização, obtenção, registro, organização e 

recuperação das informações. 

Tecnologias Digitais na comunicação e na cooperação 

� Reconhecer e experimentar o uso das tecnologias como suporte à criatividade e 

produção em diversas áreas, usando diferentes modos de expressão (mídias); 

� Refletir sobre a importância da cooperação e da comunicação  no aprendizado, 

tomando consciência do papel das redes digitais na promoção dos processos 

cooperativos de  aprendizagem.  

� Reconhecer que há diferentes contextos comunicativos e que há especificidades do 

diálogo suportado por algumas das principais ferramentas de comunicação digital 

(bate-papo, e-mail, fóruns e listas de discussão, redes sociais), através do uso das 

principais funções de cada uma destas ferramentas. 

� Compreender a estruturação e o alcance social e econômico de algumas das 

principais ferramentas de produção e/ou veiculação de conteúdo digital  (wikis, 

youtube, Google docs, etc). 

� Construção e utilização de blogs: reconhecer as principais características dos Blogs; 

identificar as possibilidades de uso dos Blogs na escola; realizar o processo necessário 

para criação de um Blog, percebendo algumas das suas possibilidades de ajustes e 

configurações; compreender o papel dos Blogs na comunicação e na construção da 

cidadania na cultura digital. 

Uso e Operação das Tecnologias Digitais 

� Apropriação tecnológica básica dos laptops educacionais: envolvendo  a navegação e 

configurações básicas do desktop, a gestão de arquivos; as possibilidades de uso da 

rede Mesh, as ferramentas de comunicação e de compartilhamento de arquivos; as 

ferramentas básicas do pacote Office disponível; e, por fim, um tour rápido sobre os 

aplicativos educacionais disponíveis. 

� Apropriação das ferramentas de edição em mídias não textuais:  



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 68 

                                                                                                                                     

o Edição de imagens - Compreender os princípios de construção de uma imagem 

digital, identificando os principais formatos de compressão utilizados e suas 

características (tamanhos e resoluções adequadas em diferentes contextos).  

Captura e produção de imagens digitais: câmaras digitais, scanners e software 

simples para desenho digital. Tratamento da imagem digital: como corrigir 

imperfeições de imagens e textos digitalizados; como recortar uma 

imagem;  Imagem PB; Imagem duas cores;  Contraste;  Como fazer uma 

montagem com fotos.  Efeitos diversos: como deixar o fundo transparente.  

o Edição de slides digitais - compreender a importância da relação entre forma e 

conteúdo ao elaborar slides digitais; refletir sobre qual o papel deste tipo de 

ferramenta na aprendizagem, para além do suporte a apresentações de aulas e 

palestras; Construir apresentações de slides digitais usando alguns dos seus 

recursos principais. 

o Edição de áudio – analisar o potencial e a importância do trabalho com o áudio; 

configurar computador e software para reprodução e gravação de áudio; 

operações básicas de edição ( cortes, inclusões, reprodução simultânea, filtragem 

de ruídos, alteração de tempo e velocidade de reprodução. 

o Edição de vídeo – Analisar as possibilidades pedagógicas do trabalho com vídeo; 

conhecer e experimentar as diversas fases da produção de vídeo: roteiro – captura 

– decupagem - edição – finalização/veiculação; fontes de material audiovisual; 

formatos de arquivo audiovisual; Discutir os encaminhamentos necessários para a 

produção de um vídeo numa escola. 
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6. Avaliação 

Ao final do ano letivo foi realizada uma pesquisa de avaliação sobre o uso dos 

laptops na escola durante a execução do projeto, seus benefícios e dificuldades tanto para 

corpo docente quanto para o corpo discente e também para a comunidade em geral.  A 

avaliação foi realizada na escola pelos seguintes pesquisadores: Coordenação e Redação pela 

Dra. Elisa Maria Quartiero, equipe de pesquisadores: Msc. Rafael da Cunha Lara, Msc. Diego 

Faust Ramos, Msc. Elizangela Bastos Hassan. 

Este relatório apresenta os resultados da avaliação realizada sobre o uso de 

laptops em uma escola pública municipal em Florianópolis, SC, dentro da proposta de um 

computador para um estudante. Estes laptops foram distribuídos para a Escola no início do 

ano letivo de 2010, dentro do Projeto Piloto XO em execução pela Fundação Centros de 

Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).  

Os estudantes e professores da escola selecionada para o piloto - Escola Básica 

Municipal Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS) – receberam por doação da empresa 

liderada por Nicholas Negroponte, a OLPC (One Laptop per Child), um computador portátil – 

o modelo XO - concebido especialmente para uso educacional, com uma interface para a 

interação e a conectividade adequadas a estudantes de escolas de Educação Básica.  

 

 

Figura 27 - laptop educacional desenvolvido pela OLPC 
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 Além de computadores portáteis individuais, a Escola recebeu projetores 

associados a computadores, que permitem uma série de interações entre os estudantes e os 

professores. Tanto os computadores dos estudantes como o dos professores possuem 

conexão wireless e permitem trocar informações, controlar aplicativos, acessar bases de 

dados, entre outras possibilidades. 

Este projeto piloto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis 

(PMF), a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 

(FAPESC), o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras (CERTI) além da própria OLPC que cedeu os laptops à Escola. O 

objetivo principal do piloto foi identificar os impactos do uso de laptops educacionais em 

sala de aula e situar as possíveis melhorias na qualidade do ensino por conta da introdução 

do conceito de “TIC na educação”. Segundo Ramos (2010, p. 16), os laptops educacionais XO 

da OLPC  

chegaram a Florianópolis por doação direta da Fundação OLPC ao Ministério 
de Educação brasileiro. Este solicitou à Fundação CERTI que coordenasse o 
processo de implementação do seu uso numa escola de Florianópolis. A CERTI, 
por sua vez, buscou a parceria da Prefeitura Municipal de Florianópolis para a 
execução do projeto que contou também com a participação da FAPESC – 
Fundação de Apoio à Pesquisa de Santa Catarina. 

 

O projeto piloto proposto contempla desde o apoio na preparação da infra-

estrutura de conectividade até a formação dos professores e o apoio aos gestores, além da 

avaliação global e abrangente de todo o processo. A meta é promover conhecimentos que 

subsidiem a definição de parâmetros e diretrizes para a superação dos obstáculos para a 

adoção da modalidade “um por um” na inserção das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação/TIC nas escolas públicas.  

Neste sentido, entre os meses de novembro e dezembro de 2010, foi realizada 

uma avaliação da inserção inicial dos laptops na Escola. Acredita-se que os resultados desta 

avaliação são importantes para os diversos atores que participam do desenvolvimento 

regional de Florianópolis em torno do tema “TIC na educação”. Dentre eles destacam-se a 

Secretaria Municipal da Educação de Florianópolis, a Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, os Núcleos de Tecnologia 

Educacional - estaduais e municipais - e as Universidades que pesquisam nesta área. 
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Estes resultados são especialmente importantes, acredita-se, para a própria comunidade 

escolar da EBIAS. Espera-se que com as aprendizagens oriundas da sistematização dos dados 

aqui apresentados, a comunidade escolar possa pensar e construir seu projeto pedagógico 

para o ano de 2011, de modo a chegar cada vez mais perto de alcançar o objetivo de formar 

cidadãos para a era digital. 

Em março de 2010, foram entregues 465 laptops para a EBIAS para serem 

utilizados pelos estudantes e seus professores. Em virtude do número de estudantes da 

Escola, 700 matriculados do 1º ao 8º anos naquele ano letivo, os gestores da PMEF e da 

Escola optaram por distribuir os laptops entre os estudantes do 1º ao 6º ano visto que a 

proposta era que os equipamentos fossem utilizados “um computador por um estudante” e 

levados para suas casas. Os professores destes estudantes também receberam um laptop 

cada um. A Fundação CERTI foi responsável pela instalação da rede sem fio necessária para o 

acesso à internet pelos laptops. Conjuntamente, a Escola recebeu o projetor Proinfo, 

desenvolvido pela Fundação CERTI por solicitação do MEC para ser utilizado e 

experimentado entre os professores dentro do âmbito do projeto XO.  

A Fundação CERTI e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, e dentro desta mais 

especialmente a Secretaria de Educação, disponibilizaram formadores, assessores e técnicos 

para auxiliar a implementação do Projeto Piloto XO na Escola dado sua característica 

inovadora para o espaço escolar.  

A definição da metodologia da avaliação levou em consideração a necessidade 

de ir além de uma mera descrição do que se passou ou passa na Escola, neste período de 

uso dos laptops, março a dezembro de 2010.  Mais que isso, a intenção foi captar o valor que 

os participantes dão a este projeto – “Um Computador por Aluno” - e a forma como 

incluíram esta tecnologia no seu trabalho docente. Nesta perspectiva, consideramos que as 

abordagens da avaliação respondente (STAKE, 1990) e da avaliação iluminativa (PARLETT & 

HAMILTON, 1972) ajudam a encontrar respostas, pois colocam particular ênfase na 

importância de personalizar e humanizar os processos de avaliação, por meio de: visitas aos 

locais em análise; contatos presenciais com os participantes do programa em avaliação e a 

compreensão das aprendizagens que são construídas a partir das experiências vividas pelos 

diversos intervenientes. A finalidade deste modelo de avaliação é procurar responder aos 

problemas e questões reais que se colocam a professores, gestores e estudantes quando 
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desenvolvem um programa educativo. Nesse sentido, foram pontos centrais na avaliação as 

interpretações daqueles que estão envolvidos com o Projeto Piloto XO. 

A partir destes pressupostos, a avaliação foi realizada em torno de duas linhas de 

análise: uma primeira linha de estudo, de natureza quantitativa, destinada à avaliação 

global da inserção dos laptops na Escola junto aos seus gestores, professores e comunidade 

escolar. A coleta de informações nesta fase foi realizada por meio de dois instrumentos: 

questionário, aplicado a todos os professores que atuam no projeto e entrevistas, com os 

gestores e com familiares dos estudantes. Uma segunda linha de estudo, de caráter 

qualitativo, teve como objetivo analisar e compreender os eventuais impactos da inserção 

dos laptops na Escola e identificar possíveis práticas inovadoras. Nesta fase, utilizaram-se as 

seguintes técnicas de coleta de dados: a) entrevistas com professores sobre boas práticas; b) 

registro das boas práticas; c) entrevistas coletivas com estudantes.  

Entre os 23 professores envolvidos no Projeto XO, 18 responderam o 

questionário, ou seja, 78,26% do total. O objetivo foi identificar os impactos da inserção dos 

laptops nos planos de ensino dos professores da Escola e nos processos de aprendizagem 

dos estudantes. Entre estes professores, nove foram entrevistados - por indicação de colegas, 

direção e assessorias - para que se pudesse conhecer, registrar e disseminar as práticas 

educativas indicadas como “boas práticas” de uso dos laptops em sala de aula.  

Entre os estudantes foram realizadas oito entrevistas coletivas, em média com 

seis deles, que envolveram 49 estudantes do 3º ao 6º ano, 15% daqueles que frequentam 

estes anos. A intenção foi saber se os estudantes conhecem e usam os materiais didáticos 

instalados nos laptops, quais as ferramentas mais utilizadas e em que contextos educativos, 

os impactos na sua motivação para a aprendizagem, assim como os usos sociais que 

realizavam fora do espaço da Escola, junto as suas famílias e amigos.   

Com relação aos familiares dos estudantes, o objetivo era avaliar o impacto da 

inserção dos laptops na inclusão digital da comunidade escolar procurando identificar os 

usos que os estudantes e suas famílias passaram a realizar após o recebimento dos laptops 

em suas casas. Foram entrevistadas 18 famílias selecionadas aleatoriamente a partir de dados 

da Secretaria e levando em consideração determinada dispersão geográfica (famílias que 

moram próximas da Escola, aquelas com uma distância média e famílias mais distantes) e 
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representantes das diferentes camadas econômicas  (famílias com renda familiar entre 1 e 2 

salários mínimos, 3 e 5 salários mínimos e entre aquelas de  6 a 10 salários mínimos). 

Para avaliar os impactos da inserção dos laptops no espaço escolar e no projeto 

político pedagógico da Escola, assim como identificar os agentes-chave no processo e como 

seu papel pode ser incorporado pelos atores institucionais, os gestores da Escola – diretora, 

supervisor escolar e coordenadora da Sala informatizada/SI – foram ouvidos em entrevista 

coletiva e o secretario da Escola em entrevista individual.  

Todos os formadores, assessores e técnicos que trabalharam na Escola no ano de 

2010 como apoios ao Projeto – tanto ligados à Fundação CERTI como à Prefeitura Municipal 

de Florianópolis, em número de sete foram entrevistados ou responderam ao questionário 

aplicado aos professores.  

Outro ponto que se aproveitou para avaliar foi a importância da disponibilidade 

do projetor ProInfo para a promoção das práticas realizadas com os laptops. Foi aplicado um 

questionário aos oito professores que utilizaram o projetor. 

A análise dos dados permite afirmar que o objetivo central de disseminar o uso 

dos laptops entre estudantes e professores com o intuito de motivar os estudantes e 

proporcionar espaços de gestão de novas práticas em sala de aula foi alcançado. Sobre este 

aspecto a avaliação é positiva. Apesar do desejo de ter um maior número de professores 

envolvidos, considera-se que o projeto piloto XO provocou novas discussões e a necessidade 

de (re) articular algumas práticas consagradas pela tradição. Para o primeiro ano do Projeto, 

considera-se que houve o esforço de entender este novo equipamento que adentrou ao 

espaço da Escola e tentar usá-lo dentro das atividades possíveis. O dado sobre a intensidade 

do uso entre professores aponta que, entre os 18 que responderam o questionário, sete 

utilizaram intencionalmente duas vezes por semana e seis duas vezes por mês. Nenhum 

professor declarou que nunca utilizou.  Um uso ainda tímido, mas que demonstra que houve 

a preocupação em realizar/organizar tarefas com este equipamento. Não se está pontuando 

o uso considerado corriqueiro (consultas a dicionário online durante trabalhos, consulta no 

Google, leituras, digitação, uso do bate-papo realizado pelos estudantes independentemente 

de seus professores). O grande desafio para o ano de 2011 é intensificar e qualificar o uso.   

As principais atividades desenvolvidas foram: pesquisas na web (em primeiro 

lugar), uso dos aplicativos do XO (principalmente o jogo de labirinto) jogos online (memória 
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e caça-palavra), criação de blogs, uso do software Turtle graphics, cópia de texto do quadro, 

leituras de textos, livros, poesia, pintura, desenho.   

No geral, os estudantes alegam que as aulas com uso do laptop são mais “legais” 

e que aprendem mais. No entanto, ressaltam que o uso, comparando o início com o final do 

ano, foi diminuindo devido a dois fatores, segundo a maioria: A) os professores demoraram a 

usar os laptops e ainda usam pouco; e b) depois de um tempo os estudantes já conheciam 

tudo do equipamento e não tinha mais novidade. A internet que poderia ser um atrativo, 

segundo eles, não funciona bem nas suas casas e na Escola o que gostam de acessar não é 

permitido. Ainda assim, afirmam que preferem as aulas com os laptops, defendem a 

continuidade do projeto e conseguem listar várias aprendizagens realizadas: aprender a 

pesquisar na internet, baixar músicas e programas, pesquisar em dicionários online, criar 

blogs, produzir textos colaborativos. Segundo uma estudante: “é melhor, porque você está 

aprendendo de outra forma”. 

As formações para os professores iniciaram no mês de março. Inicialmente com 

dois dias de formação, realizado no Núcleo de Tecnologia Municipal com todo o grupo de 

profissionais. Após essa formação, foi realizada outra em abril, oferecida por meio de oficinas 

em horários alternativos com o intuito de formar os professores sem comprometer as 

atividades previstas no calendário escolar. As demais formações partiram de solicitações de 

professores de determinadas disciplinas ou foram realizadas entre estudantes, seus 

professores e os formadores que apoiaram o projeto e se estenderam até novembro. 

O uso mais intenso foi entre os professores do 1º ao 4º ano, grupo que foi 

assessorado diretamente, em sala de aula, pela coordenadora da sala informatizada, que 

estabeleceu a rotina de agendar trabalhos com os laptops nas diferentes turmas destes anos 

iniciais. Depoimentos de professores, gestores e estudantes confirmam que esta iniciativa foi 

fundamental para a utilização nestas turmas. Nas turmas de 5º e 6º anos o uso foi 

assessorado por duas formadoras ligadas ao Núcleo de Tecnologia Educacional do Município 

de Florianópolis, dentro da proposta de apoio direto do NTEM. Essas formadoras avaliam 

que a carga horária que tinham para assessorar e formar os professores da Escola, uma a 

duas vezes por semana, não foi sufuciente pois dividiam este trabalho com outras atividades 

no NTEM. Além deste grupo de apoio, ligado à SEPMF, a Escola contou com duas assessoras 

da Fundação CERTI e um técnico, que tinham uma carga horária maior na Escola, o que lhes 
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permitiu desenvolver várias ações de formação e assessoria diretamente na sala de aula 

como apoio àqueles professores que queriam utilizar os laptops, mas estavam inseguros ou 

queriam aprofundar seus conhecimentos. No entanto, o quesito formação para o uso do 

laptop na sala de aula, presente no questionário, foi o que recebeu o maior número de 

respostas negativas (opção precário, insuficiente) pelo grupo de professores e que segundo 

eles, é o aspecto que provocou o mais elevado grau de dificuldade para realizar o uso dos 

laptops em suas aulas junto com os problemas técnicos (instabilidade da rede, travamento 

dos laptops, demora em baixar as páginas da web). Este dado vem acompanhado por outro 

presente nas informações prestadas tanto no questionário como nas entrevistas que é a falta 

de tempo dos professores para a auto-formação. A solicitação da maioria é que o espaço de 

formação seja realizado dentro do seu horário de trabalho. Para a gestão da escola, é difícil 

ter muitos momentos de formação nesses horários devido à exigências ligadas ao número 

mínimo de dias letivos. Alega que a formação possível foi oferecida, mas concorda que para 

a continuidade do projeto é necessário encontrar espaços para a formação. Entre as 

formadoras e assessoras do projeto há a constatação que os professores poderiam ter 

aproveitado melhor esse apoio: o número de professores que solicitou espontaneamente  

ajuda ou assessoria  foi menor do que tinham projetado. 

O técnico cedido pela Fundação CERTI ficou responsável por resolver os 

problemas técnicos que iam surgindo com o uso dos laptops. Ele analisa que, inicialmente 

eram problemas mais ligados ao apagamento de aplicativos, depois foram descuidos dos 

estudantes - quebra, riscos – e, ultimamente, problemas de hardware, falha na imagem, 

problemas de conexão, laptop que não liga, problemas com a placa-mãe. Em novembro, o 

número de laptops quebrados ou estragados era de 42 no total, sendo 27 com telas 

quebradas e 15 que não ligavam. Este número representa 9,03% do total de laptops, um 

índice menor do que aquele observado em outros projetos envolvendo o uso de laptops nas 

escolas, como por exemplo, o pré-piloto realizado pelo MEC/SEED dentro do projeto 

PROUCA (2007-2009) em cinco escolas públicas, onde este índice foi de 12,3%.  

Com relação ao impacto junto às famílias dos estudantes, constata-se que este 

objetivo foi o menos alcançado. A Escola não conseguiu estabelecer um canal de 

comunicação com os pais e familiares por meio do laptop XO. A percepção das famílias 

entrevistadas é que o projeto teve um baixo impacto entre seus filhos, pois não conseguem 
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externar tarefas ou atividades escolares que tenham sido solicitadas. As menções a trabalhos 

escolares para serem realizados em casa foram muito pequenas entre os familiares. Vale 

ressaltar que não foi perguntado aos familiares o volume de tarefas escolares para ser 

realizada em casa no período anterior a inserção dos laptops. Para eles, os usos em casa 

deram-se mais para questões e atividades recreativas.  Entre eles, não encontramos 

referências a terem utilizado estes equipamentos para suas necessidades sociais e 

profissionais.  

Entre os gestores entrevistados, este aspecto também foi discutido e houve a 

avaliação que foi o grande “furo” da sua atuação: não conseguiram realizar um trabalho mais 

intenso com os familiares para aproximá-los do projeto XO. Poderiam ter utilizado os 

equipamentos para criar uma rede de comunicação com as famílias. Entre os 

encaminhamentos deste grupo está a necessidade de ter, em 2011, um envolvimento maior 

com os pais para tê-los como parceiros, principalmente nas questões que dizem respeito à 

pressão junto à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis para a continuidade e as 

necessidades do projeto.  

O relatório está organizado em nove seções: a primeira apresenta os objetivos da 

avaliação, as questões norteadoras e os aspectos metodológicos da avaliação; a segunda traz 

um breve contexto da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva; a terceira 

apresenta os resultados do questionário aplicado aos professores da Escola que participaram 

do Projeto XO; a quarta discute os depoimentos dos estudantes; a quinta traz os 

depoimentos e as avaliações dos gestores; a sexta apresenta as “boas práticas” desenvolvidas 

pelos professores junto aos seus estudantes; a sétima apresenta a avaliação dos assessores e 

formadores da sua atuação na Escola; a oitava apresenta os dados levantados no 

questionário aplicado aos professores sobre como utilizaram o projetor Proinfo e qual a sua 

avaliação. Finalmente a última seção inclui as referências bibliográficas e os anexos 

(instrumentos da pesquisa).  

Para finalizar, citamos o depoimento de uma das professoras da Escola, 

coordenadora de projetos que atua no Projeto TOPAS (Todos Podem Aprender Sempre). 

Apesar de não participar diretamente do Projeto XO, faz uma avaliação do que percebeu e 

vivenciou na Escola no ano de 2010: 

 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 77 

                                                                                                                                     

Percebo que a comunidade, assim como a Escola vêem de um modo muito positivo 
o projeto dos laptops, mas acho que talvez a Escola não estivesse preparada. Analiso que 
iniciaram vários projetos grandes na escola ao mesmo tempo e a gestão teve dificuldade 
de articulá-los dando um rumo único para todos: melhorar a aprendizagem dos alunos. 
Os laptops criaram muita expectativa na comunidade sobre a melhoria da aprendizagem 
dos seus filhos. Inicialmente o medo dos pais era o roubo do laptop, mas isso não ocorreu. 
Acredito que o impacto pedagógico do projeto foi excelente. O que faltou foi o 
gerenciamento dos projetos e sua amarração. Para a auto-estima dos alunos desta Escola 
foi excepcional. Para o projeto TOPAS foi uma perda não ter partic ipado do projeto, não 
ganhando os laptops. O papel da CERTI foi essencial com a assessoria e apoio e essencial 
que continuasse, tanto o pedagógico como o técnico. É necessário envolvimento maior da 
equipe da escola, Orientador Educacional e Supervisor Escolar, para apoiar as questões 
pedagógicas efetivamente quem é de dentro da escola. O professor inovador utiliza todas 
e qualquer ferramentas. Aquele que se propõe. Eu vi trabalhos maravilhosos de 
professores que fariam também sem o XO. A gestão poderia estar estimulando estes 
professores e os outros. O professor precisa ter sua busca própria, mas a equipe 
pedagógica também está aqui para dar apoio, o aluno é o centro. O professor é 
responsável pelo seu trabalho e também tem que correr atrás. Sugestão: os laptops 
poderiam ficar na escola, aqueles dos alunos do 1º a 4º. Não sei se seria o ideal. Eu acho 
que se organizou da melhor forma possível, o uso poderia ser maior entre os professores, 
mas para o primeiro ano de uso foi bom. As mudanças melhoraram o trabalho, com 
maior impacto na prática pedagógica. Acho que em longo prazo vamos ver os pontos 
positivos do projeto, pois neste ano vimos mais os aspectos negativos, os problemas. O 
professor que sair da escola vai sentir falta deste recurso e os que vão ficar devem 
ampliar seus trabalhos.  

6.2  Desenho da avaliação  

6.2.1 Objetivos 

 

1) Avaliar os impactos da inserção dos laptops no espaço escolar e no projeto político 

pedagógico da Escola.  

2) Avaliar os impactos da inserção dos laptops nos planos de ensino dos professores da 

Escola. 

3) Avaliar os impactos da inserção dos laptops nos processos de aprendizagem dos 

estudantes. 

4) Identificar e disseminar práticas educativas inovadoras decorrentes do uso dos 

laptops na Escola. 
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5) Avaliar o impacto da inserção dos laptops na inclusão digital da comunidade escolar 

identificando os usos dos estudantes e suas famílias nos seus lares e os usos dos 

profissionais da escola na sua vida profissional e pessoal. 

6) Identificar os atores-chave e o seu papel nas mudanças ocorridas.  

7) Identificar subsídios e diretrizes para o planejamento escolar no ano de 2011. 

8) Avaliar a importância da disponibilidade do projetor ProInfo para a promoção das 

práticas realizadas com os laptops. 

6.2.2 Questões orientadoras da avaliação  

1) Quais os impactos da inserção dos laptops na Escola?  

2) Que formas de organização foram adotadas pela Escola para utilizar os laptops no 

cotidiano escolar? 

3) Quais as expectativas dos gestores acerca dos benefícios da inserção destes 

equipamentos no espaço da Escola? Qual a expectativa dos gestores acerca do papel 

que devem desempenhar no processo? 

4) Quais os principais obstáculos e dificuldades? E em especial em que medida as 

condições técnicas do laptop e do acesso a Internet foi empecilhos ao uso? 

5) Quais as mudanças que o uso dos laptops está gerando entre os professores da 

Escola?  

6) Os professores e os estudantes conhecem e usam os materiais didáticos instalados 

nos laptops? 

7) Que ferramentas foram usadas e em que contextos educativos?  

8) Quais os impactos da inserção dos laptops junto aos estudantes e seus familiares?  

9) Quais os impactos do projeto na motivação dos estudantes para a aprendizagem? 

10) Que práticas inovadoras emergiram na Escola, decorrentes do uso dos laptops? 

11) Em que medida a cultura de uso da tecnologia digital anterior da comunidade escolar 

influenciou nos resultados obtidos? 

12) Quais foram os agentes-chave no processo e como seu papel  pode ser incorporado 

pelos atores institucionais? 
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6.2.3 Dimensões e instrumentos da avaliação 

A avaliação teve a intenção de ir além de uma mera descrição do que se passou 

ou passa na Escola, neste período uso dos laptops, março a dezembro de 2010.  Mais que 

isso, a intenção foi abranger o valor que os participantes dão a este projeto – “Um 

Computador por Aluno” - e a forma como incluíram esta tecnologia no seu trabalho docente. 

Nesta perspectiva, consideramos que as abordagens da avaliação respondente (STAKE, 1990) 

e da avaliação iluminativa (PARLETT & HAMILTON, 1972) poderiam ajudar a encontrar 

respostas. A avaliação respondente coloca particular ênfase na importância de personalizar e 

humanizar os processos de avaliação, por meio de: visitas aos locais em análise; contatos 

presenciais com os participantes do programa em avaliação; e compreensão das 

aprendizagens que são construídas a partir das experiências vividas pelos diversos 

intervenientes. A finalidade deste modelo de avaliação é procurar responder aos problemas e 

questões reais que se colocam a professores e estudantes quando desenvolvem um 

programa educativo. Nesse sentido, foram pontos centrais na avaliação as diferentes 

interpretações daqueles que estão envolvidos no projeto piloto. 

A avaliação iluminativa, assim como a respondente, implica juízo de valor que 

pode servir como base de conhecimento para apoiar a tomada de decisão, seja para 

introduzir correções e/ou melhorias no programa em avaliação, seja para avaliar os 

resultados e decidir pela sua continuidade ou reestruturação. Segundo estes autores é 

necessário "combinar a observação, as entrevistas com os participantes (estudantes, 

instrutores, administradores etc.), questionários e a análise de documentos e de informação 

sobre os antecedentes, a fim de ajudar a ‘iluminar’ ou esclarecer problemas, questões e 

significativos do programa." (1972, p. 1).) 

Tendo em conta estas dimensões da avaliação e seus objetivos, a opção 

metodológica adotada foi o método misto (CRESWELL, 2004) uma vez que utilizamos 

métodos de coleta de dados qualitativos e quantitativos, na busca de obter a melhor 

compreensão possível sobre a inserção dos laptops nos processos de ensino e de 

aprendizagem da EBIAS.  

Neste sentido, a avaliação foi realizada em torno de duas linhas de análise: uma 

primeira linha de estudo, de natureza quantitativa, destinada à avaliação global da inserção 

dos laptops na Escola junto aos seus gestores, professores e comunidade escolar. A coleta de 
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informações nesta fase foi realizada por meio de dois instrumentos: questionário, aplicado a 

todos os professores que atuam na Escola e entrevistas, com os gestores e com familiares 

dos estudantes. Uma segunda linha de estudo, de caráter qualitativo, teve como objetivo 

analisar e compreender os eventuais impactos da inserção dos laptops na Escola e identificar 

possíveis práticas inovadoras. Nesta fase, utilizaram-se as seguintes técnicas de coleta de 

dados: a) entrevistas com professores sobre boas práticas; b) observação e registro das boas 

práticas; c) entrevistas coletivas com estudantes.  

Apresentamos abaixo as dimensões e sub-dimensões do questionário aplicado 

aos gestores e aos professores. Elas resultam da revisão da literatura no campo específico da 

utilização educativa de computadores móveis (MONTEIRO, 2008; BESSA, 2008) e também de 

observações efetuadas durante visitas preliminares à Escola Básica Municipal Intendente 

Aricomedes da Silva.  

1. Caracterização da Comunidade Escolar 

a) Caracterização dos professores respondentes  

b) Caracterização dos Gestores da Escola 

c) Caracterização dos estudantes e familiares 

2. Impactos na Escola 

a) Impacto geral do uso dos laptops na Escola 

b) Dificuldades e obstáculos  

c) Benefícios 

3. Impactos entre os Professores e seus planos de ensino 

a) Uso dos computadores antes e depois do projeto; 

b) Planejamento e organização das atividades com os laptops; 

c) Estratégias de ensino e aprendizagem adotadas nas aulas; 

d) Uso de recursos educativos digitais; 

e) Impactos nas práticas pedagógicas dos professores; 

4. Impactos nos estudantes e na aprendizagem 

a) Estudantes envolvidos no uso dos laptops 

b) Atividades realizadas pelos estudantes na sala de aula 

c) Usos dos computadores pelos estudantes nas suas casas com seus familiares. 

5. Lições que aprendemos 
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O questionário incluiu um item de resposta aberta, onde os respondentes tinham 

a possibilidade de expressar opiniões ou dar informações complementares que 

considerassem relevantes. 

Estas dimensões estão presentes nas entrevistas realizadas com os professores, 

uma amostra entre aqueles que estão utilizando mais intensamente os laptops com seus 

estudantes; gestores, familiares dos estudantes, assim como nas entrevistas coletivas com os 

estudantes, representantes das turmas do Ensino Fundamental envolvidas no projeto piloto. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2010. 

6.2.4 Diagrama geral da avaliação 

 

 

Figura 28 - Diagrama geral da avaliação 
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6.3  Contexto da escola22 

A Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva, localizada no norte da Ilha de 

Santa Catarina, tem o início da sua história em 31 de março de 1955 quando é criada sob o 

nome de Escola Isolada Armazém e tendo apenas uma sala de aula, suficiente para atender a 

demanda da pequena comunidade de pescadores da Cachoeira do Bom Jesus, da região 

então denominada Armazém23. No entanto, três anos depois, em 1958, já necessita realizar a 

sua primeira ampliação: mais uma sala de aula é incorporada à Escola que passa a se chamar 

Escola Reunida Armazém.  Mais tarde são construídas a biblioteca e a quadra de esportes, 

entre outras ampliações.  

Em 1997, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, decreto nº 

3193 de 16 de maio de 1989, a Escola tem sua denominação alterada para Escola 

Desdobrada Intendente Aricomedes da Silva frente à necessidade de ampliação do seu 

espaço e competência, buscando atender ao aumento da demanda escolar na região.  Em 30 

de junho de 2000 é (re)inaugurada a Escola em prédio totalmente novo que busca atender 

tanto as demandas por ampliação do espaço físico quanto àquelas relacionadas a propostas 

pedagógicas mais inovadoras. Nesta proposta de um modelo escolar “físico-pedagógico” 

houve a intenção de romper com a idéia de uma escola composta apenas por salas de aula. 

Como exemplo, pode-se citar a presença na nova EBIAS de uma sala informatizada, um 

laboratório de Ciências, uma sala para realização de atividades artísticas, vestiários para os 

estudantes e professores, entre outros espaços distintos das salas de aula convencionais. A 

Escola organiza-se a partir da proposta de salas-ambiente. 

Em 2001, tem início na escola o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

com uma turma de 1ª à 4ª série, no período noturno, ampliado em 2002 para turmas de 5ª à 

8ª série e turma de Ensino Médio (teleaula).  

No período compreendido entre 2001 e 2010, a Escola passou por várias 

mudanças, enfrentou diferentes desafios e consolidou seu trabalho a partir de diferentes 

projetos, tanto curriculares quanto aqueles dirigidos à comunidade escolar de uma forma 

geral. Em 2010, contava com 700 estudantes distribuídos em dois turnos de atendimento, 

                                                 
22 Os principais dados apresentados neste item foram extraídos do site da EBIAS www.pmf.sc.gov.br/ebmaricomedes, acesso em 

10/02/2011. 
23

 Entre as décadas de 40 e 50 do século passado, o comércio no norte da ilha era realizado por meio do transporte marítimo e  

centralizado na localidade conhecida como “Armazém”, à beira da praia da Cachoeira do Bom Jesus. 
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matutino e vespertino, abrangendo do 1º ao 9º ano. Neste ano, a Escola teve três turmas de 

1º ano (duas matutinas/M e uma vespertina/V), dois 2º e 3º anos (M e V), três turmas de 4º 

ano (uma M e duas V), quatro turmas de 5º ano (duas M e duas V), três turmas de 6º ano 

(uma M e duas V) e dois 7º e 8º anos (M e V). As turmas do 1º ao 6º ano, em número de 17, 

foram aquelas que receberam os laptops dentro do projeto piloto. 

   

 
Figura 29 - Escola Municipal Intendente Aricomedes da Silva 

6.4  O Olhar dos professores sobre o uso do laptop XO 

 No mês de novembro de 2010 foi distribuído aos professores da Escola 

envolvidos no projeto piloto XO um questionário (Anexo 1) para que respondessem sobre os 

impactos do projeto na sua prática pedagógica, na gestão do seu trabalho, no 

relacionamento com os pais dos alunos e na sua própria formação. De um universo de 23 

professores que atuam do 1º ano ao 6º ano, 18 devolveram o questionário e neste item 

apresentamos suas respostas e indagações. 

O universo em análise é composto por 14 professoras e quatro (4) professores. 

Neste grupo temos seis professores efetivos e 12 com contrato de caráter temporário. Entre 

estes, nove foram contratados para atuar de fevereiro/março até dezembro de 2010 nesta 

Escola e três são temporários emergenciais, isto é, cobrem o afastamento temporário de um 

professor efetivo, por um período menor de tempo (por ex. licença maternidade e licença 
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prêmio). Este quadro de professores é um dos aspectos que dificulta o estabelecimento de 

uma cultura digital na Escola – que precisa de tempo para sua consolidação - visto que a 

maioria dos professores sai da Escola a cada ano.  

A faixa de idade entre 25 e 34 anos é a que congrega o maior número de 

professores, oito; em seguida a faixa 35-44 com sete professores e três naquela entre 45 e 54 

anos. Com relação a sua formação, entre aqueles que realizaram curso de pós-graduação, 

três têm o título de Mestre na sua área de atuação. O gráfico abaixo permite visualizar estes 

dados.   

              

Gráfico 1 – Maior titulação 

 

O próximo gráfico permite visualizar o tempo de atuação dos professores na área 

do magistério. Este dado evidencia que os professores, no geral, têm uma grande experiência 

na área de docência. Dos 18 professores, nove deles têm entre oito (8) e 12 anos de atuação 

como professor.   

 

Gráfico 2 – Tempo de atuação no magistério  
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Entre os professores efetivos – em número de seis24 - o tempo de atuação na 

Escola é pequeno: um professor atua há 12 anos, outra há 3 anos e os demais há apenas 1 

(um) ano. O que mais uma vez evidencia uma escola onde o trabalho de docência tem sido 

desenvolvido por professores temporários.   

Perguntamos aos professores com que intensidade tinham utilizado os 

computadores e a internet, na sala informatizada, no ano anterior ao início do Projeto XO. O 

interesse era destacar o perfil tecnológico do professor. O gráfico abaixo apresenta a 

sistematização das respostas a esta pergunta. 

 

Gráfico 3 – Intensidade do uso do computador no ano anterior 

No geral, podemos constatar que o uso foi realizado por quase todos os 

professores, com apenas uma exceção. A maior incidência de respostas ficou na opção “uma 

a duas vezes por mês”, seguida da “uma a duas vezes por semana”. Se considerarmos que há 

apenas uma sala informatizada na Escola e há necessidade de agendamento, podemos 

concluir que os professores realizaram um uso constante dos computadores e da internet no 

ano anterior. Este fato talvez se explique pela presença da coordenadora da Sala 

Iinformatizada (SI) que assessora e acompanha todas as atividades realizadas neste espaço.    

 Após as perguntas que visavam dar um panorama sobre quem é o professor e 

que uso fez da tecnologia antes do projeto XO, passamos às perguntas que envolviam 

diretamente o uso dos laptops. Em um primeiro momento, queríamos saber como este 

professor, individualmente, percebia o alcance do projeto XO na Escola. Então, solicitamos 

que assinalasse e mensurasse as atividades que entendia que foram realizadas na Escola com 

o uso destes equipamentos. A tabela e o gráfico a seguir apresentam as suas respostas.     

 

                                                 
24 Não estamos contando os professores efetivos que estão em cargos de gestão nem aqueles que atuam unicamente nas turmas  

do 7º e 8º ano. Este número refere-se aos professores que atuaram em sala de aula no ano de 2010 junto às turmas de 1º ao 6º 

ano. 
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    Tabela 1 – Percepção dos professores sobre as ativ idades realizadas na Escola com os laptops e a sua frequência 

 
Gráfico 4 – Percepção dos professores sobre as atividades na escola com os laptops e a sua freqüência 

 

Podemos observar que os itens elevado e muito elevado, com alguma expressão – 

seis e três professores – aparecem na atividade denominada básica (que compreende: 

elaboração de textos, apresentações dos professores, pesquisas em páginas web) e na 

atividade de criação de blogs pelos alunos, mencionada por três professores. As atividades 

de uso das redes sociais e a criação de blogs por professores concentraram a maior escolha 

na opção médio sendo que o uso do laptop para atividades como projetos, trabalho 

integrado e  apresentações de alunos concentrou a escolha na opção de uso reduzido. Mas 

foi a atividade de gestão (registro de faltas, registro do progresso na aprendizagem dos 

alunos) o item com maior unanimidade: 10 professores consideraram que este uso foi nulo 

na Escola.  

Com relação às dificuldades e aos obstáculos que encontraram para utilizar os 

laptops com seus alunos, os professores apontam que a maior dificuldade – com a escolha 

 
                                              Atividades realizadas 

Frequênci
a  
de uso 

Básic
o 

Apresentaçõ
es   alunos 

Projeto
s 

Trabalho 
integrado Gestão 

Blog 
professo

r 
Blog 
alunos 

Redes 
sociais 

Nulo 0 2 1 2 10 1 0 2 

Reduzido 3 11 7 7 3 2 3 6 
Médio 6 3 4 4 3 10 7 6 
Elevado 6 2 3 4 1 3 4 2 
Muito 
Elevado 3 0 1 0 0 2 3 1 
Não 
informado 0 0 2 1 1 0 1 1 
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da opção elevada e máxima por nove e cinco professores, respectivamente - foi criar rotinas 

de trabalho para o uso do laptop em sala de aula, com problemas relacionados à perda de 

arquivos pelos alunos, não trazer o laptop para a escola ou quando trazia, estava 

descarregado, comprometendo a atividade proposta. Os problemas técnicos e a falta de 

integração entre os professores foram duas outras dificuldades ou obstáculos que receberam 

destaque. No item aberto que sugeria que indicassem outro obstáculo, além daqueles 

listados, foram indicados dois: falta de apoio e manutenção dos equipamentos, por 10 

professores dentro das dificuldades escassa, alguma e média; e a indicação, por um professor, 

da “lentidão da rede” como um grande obstáculo. Apresentamos abaixo tabela e gráfico com 

a síntese das respostas obtidas nesta pergunta.     

Tabela 2 - Dificu ldades e obstáculos encontrados pelos professores para o uso dos laptops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Dificuldades e obstáculos 
 

Opção 
Problema 
técnico 

Espaço 
e 
tempo 

Criaçã
o de 
rotinas 

Interaçã
o  
colegas 

Estrutura     
 na 
escola 

Formaçã
o 

Chegada  
tardia 
equip. 

Perda/ 
dano 
laptop 

Outro:
Apoio 

Escassa 3 2 0 0 3 1 8 2 5 

Alguma 2 10 0 4 6 4 2 4 2 

Média 8 5 4 11 5 2 4 7 3 

Elevada 2 0 9 2 3 7 2 2 0 

Máxima 3 0 5 1 1 3 0 1 0 

N/INF 0 1 0 0 0 1 2 2 8 
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Gráfico 5 – Dificuldades e obstáculos 

Em seguida, perguntou-se se o projeto XO trouxe algum benefício para a Escola, 

seus professores e para os alunos. Queríamos saber a percepção do professor acerca do grau 

de importância dos eventuais benefícios associados ao projeto. O gráfico abaixo sintetiza as 

respostas. 

 
Gráfico 6 – Benefícios do Projeto XO 

A maioria dos professores concorda que o acesso aos equipamentos por parte de 

professores e alunos promoveu a apropriação do uso da tecnologia e ampliou o acesso a 

outras fontes de informação. Foi o maior benefício do projeto, a inclusão digital de 

professores e alunos. Quanto a mudanças positivas nas práticas pedagógicas 15 professores 

destacaram benefícios médios e elevados, enquanto oito apontam ganhos médios e outros 

oito alguns em relação ao aumento da motivação dos alunos para o trabalho educativo. Em 

dois itens os professores consideram que os benefícios foram escassos: melhoria na 

comunicação com a comunidade e na comunicação interna.    

Solicitamos que respondessem como tinha sido o uso dos laptops no ano letivo 

de 2010. Interessava-nos comparar com o uso do ano anterior e verificar se a intensidade do 

uso tinha relação com o acesso ou não. A tabela abaixo traz os resultados. 
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            Tabela III – Frequência do uso dos laptops no ano de 2010 

 

Se compararmos com o uso no ano de 2009, onde a maior incidência de 

respostas ficou na opção “uma a duas vezes por mês”, com nove professores, seguida da 

“uma a duas vezes por semana”, com cinco professores, constatamos uma tímida inversão 

nas categorias: com os laptops temos um maior número de professores que utilizaram entre 

uma a duas vezes por semana. No entanto, a diferença ou a intensificação do uso ainda é 

muito pequena se pensarmos no volume de equipamentos que entraram na Escola. Uma 

hipótese é a organização até então presente na Escola: a sala informatizada onde os 

professores sempre tinham um profissional disponível para acompanhar e orientar o trabalho 

com as mídias. Com os laptops em sala – todos com os equipamentos o tempo todo – os 

professores tiveram que criar estratégias próprias para  desenvolver e administrar as 

atividades, muitas vezes com o uso de programas pouco conhecidos. A análise dos dados 

permite verificar que o uso mais intenso foi junto aos primeiros anos de escolaridade devido 

à estratégia da coordenadora da SI de agendar trabalhos e apoio nas salas de aula desses 

professores. Nos seus depoimentos relatam que se sentiram mais seguros para realizar o 

trabalho com a presença da coordenadora da SI. Acreditamos que esta necessidade de apoio 

é constitutiva desta etapa de apropriação tecnológica e pedagógica da tecnologia.  

Estabelecemos a freqüência de uso dos laptops pelos professores, agora é 

interessante apresentar os dados que indicam quais foram as principais atividades 

desenvolvidas pelos professores e sua freqüência. Constatamos que atividades de pesquisa 

foram realizadas muitas vezes por oito professores e todas as vezes por três; atividades de 

produção de textos nunca ou poucas vezes foram realizadas por 10 professores; assim como 

atividades com gráficos e cálculo que foram realizadas muitas vezes por apenas um professor 

e as vezes por outros dois. Quanto ao uso de softwares específicos para a disciplina ou algum 

conteúdo, verificamos que quatro professores dizem ter utilizado às vezes; da mesma forma 

a utilização de produções multimídia (imagem, vídeo, som) nunca foi utilizada por sete 

Opção  Não 
sei 

Usei entre uma 
e duas vezes 
este ano 

Usei entre 
uma e duas 
vezes por 

mês 

Usei entre 
uma e duas 
vezes por 
semana 

Usei 
praticamente 
todos os dias 

Nº de prof. - 4 6 7 1 
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professores e outros sete utilizaram poucas vezes. Webquest, caças ao tesouro online, 

viagens virtuais, simulações e applets tiveram o maior número de citações nunca utilizado, 12 

e 14 professores. Com relação a atividades com blogs temos cinco professores que dizem ter 

realizado às vezes e sete que nunca utilizaram. Outro dado refere-se à realização de 

atividades envolvendo e-mails e as redes sociais: 11 e 12 professores, respectivamente, 

responderam que nunca utilizaram em sala de aula. Seis professores permitiram o uso livre 

da internet na sala de aula muitas vezes e cinco deles, às vezes. O gráfico abaixo permite uma 

melhor visualização destes dados. 

 
Gráfico 7 – tipo de atividade e freqüência 

Dentro da proposta “um computador por um aluno” aposta-se que há um 

melhor aproveitamento e aprendizagem assim como permite a entrega do equipamento ao 

aluno e a inclusão dos seus familiares neste processo de uso das suas potencialidades, com 

ênfase no acesso à internet. No entanto ainda são muito controversos entre os 

pesquisadores da área os benefícios do que chamam “uso individualizado” frente às 

potencialidades de comunicação e colaboração. Não querendo entrar diretamente na 

discussão, mas procurando entender como se organizou o trabalho com o laptop em sala de 
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aula perguntamos aos professores sobre a organização do trabalho educativo onde as 

opções estavam ligadas ao uso individual; ao uso em pares, mesmo que cada um tivesse o 

seu laptop; uso por um pequeno grupo de alunos; ou uso para trabalho em grande grupo, 

envolvendo a turma toda. Os resultados, expressos no gráfico abaixo, evidenciam que a 

escolha da maioria foi o uso individualizado na maior parte das atividades realizadas. Em 

pares foi a segunda opção mais citada, seguida de atividades em pequenos grupos.  

 
Gráfico 8 – Modo de organização dos alunos e do trabalho coletivo  

A partir da experiência vivenciada no ano de 2010, solicitou-se aos professores 

que avaliassem o impacto do uso educativo dos laptops no seu trabalho. A metade dos 

professores respondeu que os impactos foram positivos, sendo que o item que recebeu 

maior número de citações positivas foi aquele referente às condições de trabalho na Escola, 

13 professores, seguido pelo item sobre o impacto no papel do professor nos processos de 

ensino e de aprendizagem. O item que recebeu o maior número de citações sobre um 

impacto negativo, cinco professores, ou impacto nulo, outros cinco, foi referente às 

oportunidades de formação.  
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Gráfico 9 – Impacto do uso no trabalho do professor 

Com relação aos aspectos técnicos, solicitou-se que os professores avaliassem a 

importância da troca do sistema operacional (do sugar para o gnome) para o 

desenvolvimento do projeto. Entre os 18 professores participantes desta avaliação, 14 

responderam esta pergunta e alguns explicitaram o motivo da sua resposta. Para 10 

professores a troca do sistema operacional do sugar para o gnome foi importante e elencam 

as razões: 
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Melhor performance da rede 

Interface mais prática 

Maior rapidez para baixar músicas 

Mais fácil de trabalhar com o XO 

Mais agilidade e melhor funcionamento 

Os alunos mostraram-se mais entusiasmados com o novo sistema operacional. E eu, 

professora, confesso que me senti um pouco “perdida”. Seria necessária uma formação. 

Facilitou o uso de alguns programas 

Acredito que o sistema operacional Gnome é mais utilizado pelos alunos por ser mais 

conhecido, ou seja, eles acham mais fácil usá-lo. Porém muitos alunos já tinham se 

familiarizado com o Sugar e continuaram utilizando-o.  

Dois professores afirmam que preferiam o Sugar como sistema operacional e um 

deles justifica: Para o 1º ano não teve mudanças positivas. Utilizo muito os programas que 

estão no modo casa e no gnome não tem. Outros dois professores assinalam que não têm 

opinião a respeito.   

A seguir apresentamos a sistematização dos depoimentos das duas perguntas 

abertas do questionário organizada a partir de elementos estruturantes, emergentes destes 

depoimentos e sua ocorrência. As perguntas diziam respeito aos desafios para uso 

pedagógico dos laptops e às lições aprendidas em 2010 com o uso dos laptops. 

   Tabela 4 - Maior desafio para uso pedagógico dos laptops     
               

Elementos 

estruturantes dos 

depoimentos  

                      Depoimentos Ocorrência 

 

 Falta de formação  “Ter mais formações para conhecer outros recursos 

que possam me auxiliar no desenvolvimento de 

minhas aulas”; “como utilizá-lo nas aulas? Que 

atividades desenvolver incluindo seu uso?”; 

“reconhecer que seu uso em sala necessita de uma 

formação mínima e de um planejamento prévio” 

9 

Desinteresse de 

alunos 

“O desafio é convencer os alunos a trazer o XO 

todos os dias ou no dia de aula marcado para fazer 

6 
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as atividades”; “alunos que não trazem os 

computadores”; “os alunos não trazem o laptop no 

dia utilizado ou trazem descarregados e isso 

dificulta o trabalho em sala de aula” 

Problemas técnicos 

(internet) 

“A lentidão da máquina e da Internet”; “outra 

dificuldade se concentra em problemas técnicos 

relativos à Internet” 

4 

Usos inadequados  “Uso em excesso para baixar jogos não-

educativos”; “o maior desafio está sendo mudar 

hábitos de utilização da Internet - os alunos só 

usam Orkut e MSN - e adaptar ao uso do laptop 

como instrumento didático” 

4 

Programas 

inadequados  

“Para o 1º ano têm poucas opções de 

atividades/programas no laptop”; “a falta de 

programas já instalados que possibilitem um uso 

mais frequente” 

2 

Desinteresse de 

professores 

“Meu maior desafio é a sedução - o laptop ainda 

não me despertou muito interesse - prefiro a sala 

informatizada” 

2 

                  

   Tabela 5 - Lições aprendidas no ano de 2010 

Elementos 

estruturantes dos 

depoimentos 

 

Depoimentos Ocorrênci
a  

 

Formação/planejament

o 

“É preciso haver formação p/os profissionais”; 

“penso que o projeto vem para somar - acredito 

nele - mas precisamos de mais formações para 

poder contemplar tudo”; “necessário um 

planejamento prévio com detalhes, metas, 

objetivos e estratégias pré-estabelecidas”; “ter 

mais tempos para preparação/formação dos 

professores para o uso”; “mais tempo para 

planejamento”; “todos os projetos precisam de 

12 
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tempo, principalmente quando trazem grandes 

mudanças”  

Uso da internet  “A Internet permite um enriquecimento das fontes 

de conteúdos como vídeos, músicas imagem e 

leitura-  além de discussões via e-mail e 

comentários em blogs”;  “conseguimos realizar 

várias atividades em sala com o XO como blogs, 

vídeos, atividade com documentos colaborativos 

no Portal do Aluno” 

7 

Experiência positiva “Trabalhar com a produção de textos e inserir 

imagens foi uma experiência muito interessante 

para todos nós”; “a lição que fica é que o uso do 

XO e o trabalho coletivo são fundamentais para a 

consolidação de projetos e isso ocorreu nesta 

escola”;  “as possibilidades de aprendizagem e de 

troca com os alunos foi o que mais me cativou. A 

expectativa e os sonhos de desenvolvimento de 

aulas mais interessantes e atraentes, para tornar o 

conhecimento valioso”  

7 

Projetos 

interdisciplinares 

“Acredito que o planejamento das diversas áreas, 

ou seja, trabalhar com projetos  interdisciplinares, 

pois a experiência que tivemos foi positiva”; “os 

projetos trabalhados juntamente com as  áreas  de 

português e geografia foram muito ricos e 

trouxeram maior estímulo para os alunos”; 

“desenvolvemos projetos interdisciplinares, o que 

motivou os alunos a usarem a ferramenta ainda 

mais” 

4 

                

6.5  Depoimentos dos estudantes sobre o uso do laptop XO 

As entrevistas com os estudantes foram realizadas nos dias 03, 06 e 07 de 

dezembro de 2010, nas dependências da Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva. 
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Optou-se por realizar entrevistas coletivas com grupos formados por seis estudantes, do 

mesmo ano de escolaridade. Foram entrevistados 49 estudantes, distribuídos em oito grupos 

de estudantes. Descartou-se entrevistar estudantes do 1º e do 2º ano devido a sua pouca 

idade. 

1) Escolha dos estudantes participantes da pesquisa 

Antes de iniciar as entrevistas com os estudantes, era necessário localizar uma 

sala de aula disponível, em cada turno/horário. Como a escola trabalha com a sistemática de 

salas-ambientes (em que os estudantes se deslocam para salas diferentes, de acordo com as 

aulas), era preciso verificar no quadro geral de aulas as salas disponíveis em cada horário – 

prevendo a duração das entrevistas. Para a escolha da sala, além da disponibilidade, foram 

levadas em consideração questões de acústica e de ruídos externos que poderiam prejudicar 

as gravações. 

As entrevistas foram realizadas no horário de aulas dos estudantes para não 

precisarem se deslocar até a Escola em outro horário. Foi solicitada, ao professor responsável 

pela aula no dia da entrevista, a liberação do grupo de estudantes, assim como a indicação 

dos estudantes que poderiam participar. Nesse caso, para a escolha dos estudantes, os 

professores eram informados do tema da entrevista.  

Em um dos casos (turma 52) esse critério não foi observado pelo fato de a turma não estar 

em sala (falta de professor) e os estudantes foram escolhidos aleatoriamente no pátio da 

Escola. Em um segundo caso (turma 53) os estudantes também foram indicados 

aleatoriamente pelo professor dentre os que estavam presentes na hora do recreio. 

Também se observou que, entre os grupos de estudantes de uma mesma turma, 

a entrevista fluiu melhor. Em dois casos (ambos do 5º ano), as dificuldades foram maiores 

devido ao que parecia uma “rivalidade” entre as turmas: os estudantes criavam espaços de 

provocação entre si. No caso destas turmas, 53 e 54, quando os estudantes de uma delas 

chegaram à sala, os demais estudantes disseram que não queriam mais participar da 

entrevista.  

Tentou-se intermediar as negociações para evitar o constrangimento de solicitar 

aos professores a “substituição” dos estudantes. O grupo respondeu às perguntas, mas não 

estava totalmente à vontade. Sugere-se para outros trabalhos de pesquisa manter no grupo 

que realiza a entrevista coletiva estudantes da mesma turma. 
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A tabela abaixo permite visualizar as turmas envolvidas e a quantidade de 

estudantes. 

          Tabela 6: Turmas envolvidas e quantidade de estudantes 

Período matutino Período vespertino 

3ª série – turma 31: 06 alunos 

4ª série – turma 41/42: 06 alunos 

5ª série – turma 51: 03 alunos 

5ª série – turma 52: 03 alunos 

6ª série – turma 61: 06 alunos 

 

3ª série – turma 32: 05 alunos 

4ª série – turma 43: 07 alunos 

5ª série – turma 53: 03 alunos 

5ª série – turma 54: 03 alunos 

6ª série – turma 62: 04 alunos 

6ª série – turma 63: 03 alunos 

           

Os participantes por idade e sexo podem ser visualizados na tabela abaixo. 

                    Tabela 7 - Estudantes entrevistados por idade e sexo 

Idade Masculino Feminino TOTAL 
09 anos 05 04 09 
10 anos 05 07 12 
11 anos 05 07 12 
12 anos 07 04 11 
13 anos 03 02 05 
TOTAL 25 24 49 

    
            

Apresentamos e discutimos os depoimentos a partir das perguntas que 

organizaram a entrevista coletiva e os principais aspectos pontuados pelos estudantes.  

Neste sentido, o texto está organizado a partir de itens/questões. 

 

6.5.1 Atividades que os estudantes realizaram com o laptop XO, disciplinas 
envolvidas e intensidade do uso 

 

Durante a entrevista os estudantes responderam quais foram as principais 

atividades que realizaram em sala de aula com os laptops, em quais disciplinas e sua 

intensidade. Na tabela abaixo apresentamos uma síntese das suas falas organizada por anos 

de escolaridade.   
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    Tabela VIII – Atividades realizadas pelos estudantes na sua percepção 

Ano Atividades Disciplinas Intensidade  
3º ano Uso dos jogos do laptop (jogo do labirinto); 

uso de blogs; pesquisa sobre animais; quiz 
sobre meio ambiente; site para fazer e jogar 
quebra-cabeça; publicação de conteúdos no 
blog (fotos e comentários) 

Um/a 
professor/a 
por turma25 

Usaram várias vezes 
que até perderam as 
contas (3º M); Uma 
vez por semana (3º 
V) 

4º ano Pesquisas (Google); postagem de conteúdos 
em blog; criação do blog; trabalhos e tarefas 
escolares 

Um/a 
professor/a 
por turma 

Toda semana (4M); 
inicialmente, quase 
todos os dias. Agora 
mais de uma vez por 
semana (4V) 

5º ano Uso do aplicativo do laptop Turtle graphics  
para construção de mandalas; pesquisa sobre 
a Mesopotâmia; pesquisas; acesso ao Portal 
do Estudante (nas aulas e fora delas); jogo da 
memória do laptop para trabalhar frações; 
prova via internet (envio para o e-mail do 
professor); construção de blogs; uso de blog 
(pesquisavam,  davam sugestões aos 
professores através de e-mail e eles  
selecionavam os conteúdos, faziam as 
postagens, os estudantes comentavam); 
blog de projeto para 2011 sobre meio 
ambiente (http://mais-
ambiente.blogspot.com); produção de textos; 
pesquisas sobre:  imagens vulcânicas; 
esportes e sobre o pião (como é feito, a 
história do pião) 

Artes 
História 
Todas as 
disciplinas 
(pesquisas) 
Matemática 
Geografia 
História e 
Geografia 
Geografia 
Educação 
Física 
Inglês 

Três vezes por 
semana (T51) 
Uma vez por mês 
(T52) 
Poucas vezes a 
pedido dos  
professores, os 
estudantes afirmam 
que usaram bastante 
os laptops em aula, 
mas sem os 
professores 
pedirem/determinar 
(5ºV) 

6º ano Acesso à internet para realizar pesquisas; 
projetos que envolviam pesquisas e 
entrevistas; acesso ao Portal do Aluno 26 ; 
pesquisa sobre o Egito; Projeto Horta (tirar 
fotos na horta da escola para trabalhar as 
formas geométricas); gráficos com programa 
que baixaram da internet; trabalho sobre a 
artista Maria Celeste; uso do Turtle graphics  
para a construção de mandalas; construção 
de histórias em quadrinhos em Ciências; 
publicação de conteúdos de pesquisa sobre o 
Surf, no blog da professora; teatro; projeto 
Copa do Mundo 

Geografia 
Português 
História 
Matemática 
Matemática, 
Português e 
Geografia 
Artes e 
Matemática 
Ciências 
Educação 
Física 

Consideram que 
usaram bastante. No 
mínimo duas vezes 
por semana (6ºV) 
Usaram pouco (6ºM) 

                                                 
25

 Vale ressaltar que as turmas de 3º e 4º têm outros professores (Artes e Educação Física). Mas como os estudantes destas turmas  
não fizeram menção específica a estes professores as considerações são sobre o/a professor/a responsável pela turma.  
26 Ambiente/Portal integrado online que mescla a possibilidade da ocorrência de interações sociais entre estudantes e professores, 

da produção de conteúdo individual ou colaborativamente ao acesso a objetos de conhecimento relevantes para seu público-alvo: 
estudantes do EF (a partir do 5º ano) e do EM e secundariamente por professores que trabalham nesta faixa de ensino. Projeto em 

desenvolvimento pela Fundação Certi. Bolsista desta Fundação orientou os professores de duas turmas de 5º e 6º ano na 

realização de atividades com os estudantes neste Portal em 2010. Para saber mais confira http://www.certi.org.br/ccd/base-de-

conhecimento 
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Os depoimentos acima evidenciam que o maior uso dos laptops foi para a 

pesquisa na internet, atividade que envolveu todas as disciplinas e professores. Em seguida, 

tem-se a criação e publicações em blogs, atividade que aparece em todas as turmas. Uma 

visita à rede permite constatar que a Escola tem 22 blogs, sendo que entre as turmas do 3º 

ao 6º ano todas têm seu “blog da turma”.  É nestes espaços que se pode conhecer muitas 

das atividades desenvolvidas com o XO. Em relação ao desenvolvimento de projetos entre 

disciplinas, os estudantes de 5º e 6º anos salientam o envolvimento das disciplinas de 

Português, Artes, Geografia e Matemática.   

Há consenso entre os estudantes que todos os professores usaram os laptops. 

Alguns usaram mais, outros menos. Segundo os estudantes, porque alguns têm maior 

dificuldade para usar – apesar de haver uma pessoa na Escola (no período matutino) para 

auxiliar os professores. Os estudantes comentam que às vezes eles também recorrem a essa 

pessoa para tirar suas dúvidas, mas que agora há estudantes das turmas que estão sendo 

preparados para serem monitores. E percebem que alguns estudantes sentem dificuldade 

para usar alguns aplicativos, porque faltou uma explicação de como usar, pois nem todos os 

estudantes têm computador em casa e assim não estão habituados com seu uso. 

 

Figura 30 - Varal de poesias construído na disciplina de Língua Portuguesa, dentro do Projeto Copa do Mundo, 6º ano 

Uma das estudantes comenta que alguns professores permitem a exploração 

livre do laptop no final da aula, mas que, às vezes, utilizam mesmo sem autorização dos 

professores. Outro ponto discutido foi o uso da internet e o bloqueio de sites: os estudantes 

alegam que sites que poderiam entrar estão bloqueados e seriam importantes para as 

pesquisas solicitadas. Em contrapartida, outros que deveriam estar bloqueados (um 
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estudante cita o exemplo do site RedTube para compartilhamento de vídeos com conteúdo 

pornográfico) não estão. Um estudante do 6º ano comenta que estava usando o Google para 

fazer uma pesquisa sobre Cristóvão Colombo, mas a maioria dos sites que procurava estava 

bloqueado, com a mensagem de “site bloqueado, procurar a Direção da escola”.  

 

Figura 31 - Teatro: como surgiu o XO na EBIAS? Disciplina de Artes, turma 61 

Durante o período de aulas, usam o laptop para acessar à internet para jogar e 

baixar músicas, geralmente escondido dos professores. 

Neste item, que abrangia a discussão sobre o que tinham trabalhado com o 

laptop, a intensidade do uso e a sua relação – como estudante – com este novo 

equipamento “escolar” - emergiram várias questões sobre a organização das atividades pelos 

professores e também como realizaram o uso dentro do espaço da Escola, mas fora da sala 

de aula e das indicações dos professores. Com relação ao uso, no geral, apontam que os 

professores avisam quando vão utilizar os laptops para que não se esqueçam de trazer e com 

a bateria carregada. Mas, uma aluna do 3º ano, comenta que “mesmo assim, alguns levam os 

laptops todos os dias para a escola”. Este aspecto - trazer o laptop nos dias solicitados ou não 

- foi um tema que gerou certa discussão entre os grupos de estudantes entrevistados e 

evidenciou diferenças de opinião. Os estudantes de uma turma do 4º ano alegam que a 

professora nem sempre avisa quando o laptop será usado. Então alguns estudantes deixam o 

laptop em casa e outros levam todos os dias. Uma aluna diz que deixa o laptop em casa, 

porque ele é pesado e tem “preguiça” de carregar todo dia; quando a professora utiliza o 

equipamento para alguma atividade em sala de aula, ela procura um colega para realizar a 
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tarefa em dupla. Outro estudante refere-se a problemas técnicos: levou o laptop para a 

Escola porque estava com defeito, mas “faz tempo” que o laptop está “no conserto”, e que 

está sem o equipamento. 

Estudantes do 6º ano concordam que é ruim levar os laptops todos os dias e não 

utilizar. Uma aluna justifica porque não leva todos os dias: “era para gente trazer os laptops 

todos os dias, mas como os professores não usam, não sabem como usar, é pesado, a gente não 

tem lugar pra deixar, não tem espaço na mochila”. Outra aluna observa que havia sido 

prometida a construção de um armário para guardar os laptops na escola para que os 

estudantes não precisassem transportá-los todos os dias, pois apesar de ser pesado, o laptop 

é frágil. Os estudantes relatam casos de laptops que estão quebrados (principalmente a 

antena e a tela) e salientam que a quebra do equipamento acontece geralmente no 

transporte.  

Estes depoimentos merecem uma reflexão dentro de um projeto piloto que tem 

como um dos seus pilares a inclusão digital das famílias a partir da entrega do laptop para os 

estudantes levarem para casa. No próximo item, em que discutimos os usos familiares deste 

equipamento, voltaremos a focar esta questão. O que é importante pontuar aqui é a 

mudança nas expectativas dos estudantes à medida que foram se apropriando do laptop: de 

um uso recreativo para um uso educacional. Os próximos itens de análise dos depoimentos 

vão evidenciando e configurando as percepções dos estudantes. 

 

Figura 32 - Projeto de releitura de obras de arte  - Turmas do 1º ano 
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Com relação ao uso dentro da Escola, mas fora da sala de aula, os estudantes, no 

geral, afirmam que assim que os laptops chegaram, usavam muito, na hora do recreio, o 

programa de bate-papo do XO. Segundo um deles, “isso foi bem legal”. Mesmo quando 

realizavam trabalhos em sala, diz uma estudante do 5º ano, aproveitavam para conversar 

entre si com o bate-papo, sem a professora saber.  

Quanto ao uso entre os estudantes, são unânimes em dizer que todos usam. As 

exceções são aqueles que estão com seu equipamento estragado, por motivos diversos.  No 

entanto, fazem a ressalva que o uso foi mais intenso no início do ano de 2010 quando 

chegaram os laptops. Uma estudante do 4º ano explicita: “o laptop era uma novidade e todo 

mundo queria usar por causa disso, mas que depois, os alunos já sabiam tudo o que tinha, e o 

uso foi diminuindo”. Outro estudante complementa que, antes o laptop era uma “moda” na 

escola, e cita outros exemplos de “moda” que passaram pelos estudantes da Escola e logo 

foram esquecidos. Citam também que a utilização anteriormente era maior porque não 

existia bloqueio de sites e podiam usar Orkut e MSN. Um estudante do 5º ano considera que 

diminuiu o uso do laptop porque é muito lento e os estudantes foram perdendo a paciência. 

6.5.2 Os aplicativos/programas do XO que os estudantes mais gostam e/ou utilizam 
nas aulas e em casa 

 

Os estudantes do 5º e 6º ano afirmam que não utilizaram os 

programas/aplicativos do XO, exceto o navegador de internet. Destacam o uso do Google e 

da Wikipédia, onde uma aluna comenta que o site com maior número de acessos a partir dos 

laptops, segundo o rastreamento da Fundação CERTI, é o da Revista Capricho. Também 

indicam programa para construção de histórias em quadrinhos, utilizado nas aulas de 

Ciências. Uma estudante observa que os professores não sabem usar os laptops e “só usaram 

a internet e o tradutor de textos, não indicando outros programas” para os estudantes. Duas 

turmas do 5º ano indicam que o mais usado foi o Portal do Aluno e, mais recentemente, o 

uso de blogs. O Portal do Aluno foi utilizado para a postagem de documentos, com os 

recursos da construção de textos colaborativos online.  

Entre os que não possuem internet em casa, uma aluna indica que usa o XO para 

ouvir música e desenhar. Os estudantes que possuem computador e internet em suas casas 

dizem que não usam o XO em casa. Uma das alunas diz que não usa computador em casa, e 
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que prefere assistir TV. Outro diz que prefere soltar pipa. Na escola, mas fora das aulas, os 

estudantes do 5º ano matutino dizem que pouco usam o XO, pois no recreio, que é de 15 

minutos, não dá tempo para fazer o lanche e usar o computador, porque o XO é lento. Outra 

estudante observa que, como possui acesso wirless em casa, acaba tendo acesso à internet 

pelo XO. Quanto aos jogos, um estudante observa que, quando o XO possuía a versão antiga 

do sistema, os estudantes baixaram da internet um jogo que consistia em “matar monstros” e 

que era bastante usado, tanto entre os meninos quanto entre as meninas. O jogo espalhou-

se entre os estudantes e, segundo um deles, isso foi “chato, porque a gente queria jogar 

escondido na aula e não podia” (Estudante do 6º ano). 

 

Figura 33 - trabalho com o programa Turtle Graphis, 22 e 23/06/2010 

Ao discutirem as formas de uso, referem-se aos cuidados com o laptop. Um 

estudante cita que teve “estudantes que pegaram o laptop só pra destruir”. E que os estudantes 

mais velhos (do 7º e 8º ano) reclamaram e questionaram “por que os estudantes mais novos 

(1º e 2º ano) receberam os XO, se não utilizariam e só estragariam os laptops”. E uma aluna 

observa que, no entanto, foram os estudantes mais novos que melhor cuidaram dos 

equipamentos: “eles cuidaram mais que a gente. Se perguntar pro primário, de 10 

computadores, pode ter um que está estragado, mas na nossa sala, tem um monte” (Estudante 

do 5º ano). 

Nessa discussão os estudantes do 6º ano voltam à questão do bloqueio do Orkut 

pela escola, segundo eles, em decorrência de usos “indevidos” que alguns fizeram para 

acessar conteúdos adultos. E explicam as estratégias que usam para criar perfis no Orkut, 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 104 

                                                                                                                                     

mesmo sendo menores de 18 anos. Citam também outros sites que os estudantes gostam de 

usar, como aqueles de “lendas urbanas” e outros mais “assustadores” (como os sites “SUED” e 

“OBAID”, analogia às palavras “Deus” e “diabo”, escritas ao contrário).  

Observam ainda que, sem internet em casa, não fazem muito uso do laptop. E 

que, quando o laptop possuía a versão antiga do sistema, o uso também era feito para baixar 

jogos, o que não é mais possível com a nova versão. Ainda sobre a versão antiga do sistema, 

salientam que usavam o XO para o bate-papo com outros estudantes (um deles comenta 

que, enquanto o professor estava passando conteúdo no quadro, ficavam conversando pelo 

bate-papo do laptop). Com a nova versão, eles buscam outras opções, como usar os 

programas online para bate-papo (p. ex.: usar o MSN através de sites da internet). 

Entre os estudantes do 3º e 4º ano, ouvir música é um item muito citado. Um diz 

que o que mais gosta é ver imagens no Google e outra estudante também menciona que 

gosta de ver fotos e imagens capturadas no Google. No geral, gostavam de jogar o “Café 

Mania” (jogo online que consiste no atendimento aos pedidos de clientes de um café), com 

acesso pelo Orkut, mas que agora não é mais possível jogar. Dos aplicativos do laptop, 

indicam o jogo de labirinto. Nos trabalhos em sala de aula, utilizaram muito os programas de 

imagens, para tirar fotos e aplicativo de mapas do XO. O que mais gostam de usar inclui 

“pegar fotos” de seus ídolos na internet e jogar (as meninas citam jogos de culinária e 

comida; os meninos, jogos de ação). O acesso a sites de jogos assim como acesso a vídeos 

são citados entre as atividades que mais gostam de fazer. No entanto, ressaltam que fazem 

estas atividades no computador que possuem em casa e não no laptop XO. Houve vários 

relatos sobre as dificuldades de baixar alguns jogos no laptop e acessar outros devido à 

velocidade da internet.  

A maior parte dos estudantes do 3º ano, diz que a internet não funciona em sua 

casa, mas às vezes é possível conectar quando estão próximos à escola. Na internet, 

costumam baixar músicas e jogos, ver imagens e fazer download de papel de parede para a 

área de trabalho do laptop. Esses estudantes mencionam também os recursos da nova versão 

do sistema do XO (Gnome), como ver a hora em outras partes do mundo, mas fazem a 

ressalva de que gostariam que alguns jogos da versão antiga do sistema estivessem 

presentes na nova. 
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6.5.3 Mudanças na relação dos estudantes com o/a professor/a e entre os estudantes 
com o uso do laptop XO 

 

Os estudantes do 5º ano mostraram-se um pouco divididos em relação à 

pergunta sobre mudanças na relação pedagógica (professor-estudante; estudante-estudante) 

com a inserção e o uso dos laptops. Mas, no geral, consideram que houve algumas 

mudanças e positivas. Os depoimentos a seguir ilustram seus pontos de vista: 

“Antes era tédio, agora é bem legal”  

 “Quando a gente usa o XO, os professores deixam a gente dar nossa própria 

escolha de site, diferente de quando os professores passam um texto, por exemplo, que é o texto 

que o professor quer” 

“Ah, a aula fica bem mais legal, mas quando é, assim, coisa de pesquisa, daí fica 

chato”. 

Sobre esta última afirmação, outra aluna, pondera que depende da pesquisa. E 

cita o caso da professora de Inglês que trabalha com jogos em sites previamente 

pesquisados (um exemplo, jogo relacionado a tipos de comidas e outro utilizado para a 

conjugação de verbos) como exemplos de pesquisas “legais”. Já a pesquisa sobre a 

Mesopotâmia, realizada na aula de História, é indicada como uma pesquisa que “não foi 

legal”, pois obrigou os estudantes a ler várias páginas na internet e finalizar trabalhos 

também com muitas páginas. Nesse tipo de pesquisa, um deles afirma que prefere ler um 

livro a utilizar a internet.  

Com o uso dos XO, os estudantes concordam que agora têm a oportunidade de 

realizar algumas escolhas dentro do trabalho escolar. 

Na relação entre os estudantes, observam que antes tinha mais conversa nas 

aulas e que com o XO tem menos conversa porque alguns estudantes pararam de conversar 

para ficar mexendo no laptop. Segundo uma estudante “mudou muito” e cita o exemplo de 

“um menino que não conversava muito” e que tinha computador em casa (“quem já tem 

computador em casa, se entende melhor com o XO”, observa). Os outros estudantes 

começaram a pedir ajuda a ele para resolver questões sobre o uso do laptop e a partir daí “a 

turma começou a se relacionar mais, todo mundo começou a conversar com todo mundo”, 

diferente de antes, onde a turma era “dividida em grupinhos” e os estudantes só se 

relacionavam dentro deste grupo. Com o XO, os estudantes começaram a pedir ajuda uns 
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para os outros, os professores também pediam para os estudantes ajudarem seus colegas 

nas atividades e, então, a turma começou a se relacionar mais e melhor. 

Os estudantes também citam que o uso do Portal do Aluno fez com que 

conhecessem professores de outras escolas e mantiveram contato com alguns deles. O uso 

do Portal do Aluno também é citado por uma das alunas como uma atividade entre as que 

mais gostaram, sobretudo no começo: “todo mundo queria colocar foto, a gente também 

gravou vídeo e chegava a descarregar a bateria do laptop, de tanto que os alunos ficavam 

conectados” relata uma estudante do 5º ano. 

Por outro lado, estudantes do 6º ano, apontam mudanças que não consideram 

positivas: uma delas o fato de alguns professores “brigarem mais” porque os estudantes 

desrespeitam a orientação para não usar o laptop em determinado momento. Outra aluna 

observa que o laptop é bom e é ruim, pois os estudantes não obedecem [ao ficar usando o 

laptop o tempo todo] aos professores. E outra aluna complementa que “esse erro é do 

professor”, pois têm professores que sabem usar os laptops em alguns momentos e 

permitem que os estudantes usem em outros, sem prejuízo às aulas. 

Neste mesmo grupo, os estudantes afirmam que o uso do XO nas aulas fez 

aumentar o interesse dos estudantes. Uma aluna comenta que “nos trabalhos (...) [em que 

foram usados os XO] todo mundo se empolgou muito, (...) todo mundo participou bastante, 

todo mundo ficou bem quieto”. Outra aluna concorda, dizendo que com o XO, “todo mundo se 

interessa bastante”. Um estudante comenta que o uso do XO também os faz ficarem mais 

“quietos” e explica: “as vezes, a gente não podia conversar em sala de aula porque tinha que 

fazer os trabalhos. Depois, com o XO, quando terminava os trabalhos e parava de fazer tudo, a 

professora dizia: “agora, se vocês quiserem mexer no laptop, podem”. Mas faz muito tempo isso. 

Aí, toda a sala entrava no bate-papo para conversar – inclusive com estudantes de outras salas 

– e ninguém falava [verbalmente] na aula”. Os estudantes lembram que isso “era bem legal”. 

Uma aluna lembra que, no começo do ano, todos estavam bem empolgados com 

os laptops: “todo mundo queria deixar o laptop em cima da mesa, mesmo que fosse fechado. A 

gente dizia que ‘tava’ desligado, mas ‘tava’ só fechado, e de vez em quando a gente abria para 

ver alguma coisa”. Outra aluna também lembra a disputa para conseguir carregar a bateria 

dos laptops na escola, já que eram muitos estudantes e poucas tomadas nas bancadas 
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instaladas no pátio da escola. Observam que, agora, as bancadas não são mais utilizadas. 

Dois estudantes comentam que os carregadores de seus laptops não estão funcionando. 

Entre os estudantes do 3º ano, há um grupo que considera que as aulas ficaram 

mais “legais” porque agora é possível jogar e acessar à internet e os estudantes ficaram mais 

“amigos” e mais próximos. Um grupo acha que a relação com os colegas está pior.    

Os estudantes do 4º ano consideram que houve mudanças e que agora as aulas 

estão mais “fáceis”. Entre as mudanças que percebem, destacam: escrevem por menos tempo 

no caderno; antes as aulas eram mais chatas e menos interessantes e que com os laptops fica 

mais fácil realizar pesquisas. No entanto, ressaltam que não houve mudanças com respeito 

ao relacionamento com a professora e que “ficou tudo na mesma”. Uma aluna fala que “a 

aula que a professora usa o laptop é legal, a que ela não usa é chata”, e outro explica: quando 

tem que copiar a lição no caderno “dá uma desanimada”.  

        No geral concordam que as aulas com o laptop são diferentes. Um dos 

estudantes comenta que “é mais interativa, você se empenha mais, dá mais vontade de fazer 

[as tarefas], porque tem muito aluno que, quando é aula de copiar coisa do quadro, prova, 

matéria, não quer fazer, mas no laptop, todo mundo quer fazer, todo mundo quer participar”. 

Um deles explica que “tem muita gente que nunca gosta de fazer nada, e quando [o laptop é 

usado nas aulas] até quem não gosta de fazer nada, quer fazer, se motiva mais pra fazer”.  

No entanto alguns estudantes não gostam das aulas com os laptops. Uma diz 

que se interessou menos pelas aulas e mais pelo XO. Em se tratando das atividades de aula 

em que o XO foi utilizado, a mesma aluna diz que era “menos legal” fazer estas atividades 

com laptop e explica: “É porque tem que pesquisar daí quando a gente encontra alguma coisa, 

a professora diz que tá errado e a gente tem ir lá e pesquisar novamente. Daí eu vou lá, 

pesquiso e pego a resposta do Yahoo”. Um estudante fala que também acha que era “menos 

legal” porque o laptop travava. Outro diz que deixava uma página da internet aberta para 

“fingir” que estava pesquisando, mas que na verdade ficava fazendo outras coisas.  

Sobre a afirmação de uma estudante que diz aprender mais com as aulas em que 

os laptops são usados, os demais se dividem: alguns dizem que aprendem mais nas aulas 

sem os laptops, outros que depende da aula, e um completa que têm professores que pedem 

para os estudantes fazerem pesquisa na internet. No entanto, muitas vezes os estudantes 

apenas copiam o conteúdo da internet. Outros comentam que o que muda é a facilidade que 
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passam a ter para entregar dos trabalhos, por exemplo, quando a professora permite que 

sejam enviados por e-mail. 

6.5.4  Aprendizagens com o uso do laptop XO 
 

       Tabela 9 – Aprendizagens realizadas segundo os estudantes 

Turmas Aprendizagens 

3º ano M Aprenderam a mexer nos programas do laptop. Uma aluna cita que aprendeu a 

fazer mandalas. Outro menciona que muitos estudantes não tinham computador 

em casa, então, logo após o recebimento dos laptops, eles ficaram empolgados 

para aprender a usar os programas. 

3º ano V Citam os trabalhos que fizeram usando os laptops (citam que aprenderam sobre 

o meio ambiente, a floresta amazônica, sobre os portugueses. 

4º ano M “nada”, foi a primeira resposta que apareceu em consenso entre o grupo. Um 

dos estudantes lembrou que aprendeu a pesquisar, a jogar, a tirar fotos e mexer 

no YouTube. Os estudantes concordam que aprenderam a fazer pesquisas na 

internet com o laptop. 

4º ano V Aprenderam a usar o laptop, a navegar na internet, baixar músicas, imagens e 

jogos da internet, usar o dicionário na internet. 

5º ano M “Muita coisa”, diz um dos estudantes. “Quem não sabia o que era mexer num 

computador, aprendeu”, diz outra aluna. E diz que aprendeu a “digitar bem 

rápido e a fazer download”. Citam que aprenderam a mexer mais em blogs. E 

que antes da chegada dos laptops, para estudar para alguma prova, os 

estudantes freqüentavam mais a biblioteca e o laboratório de informática, mas 

que agora não precisam mais sair da sala, pois podem pesquisar diretamente 

através do XO. Outro estudante fala que foi descobrindo muitas coisas no laptop 

e que, com isso, pode ajudar outros estudantes. 

5º ano V Aprenderam e gostaram de usar a internet (montar blogs). Citam os jogos, que 

baixaram da internet. Mencionam ainda o uso do Orkut, no começo do ano que 

facilita a comunicação dos estudantes com os professores. 

6º ano M Da experiência com os XO, o que ficou de “legal” para os estudantes foi o uso do 

programa de bate-papo, que possibilitou que conhecessem muitas pessoas da 

escola com quem não tinham contato antes; e promoveu a aproximação entre os 

próprios estudantes da turma. 
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Um dos estudantes comenta que as pessoas enfatizam que o laptop é para os 

estudos, “mas eu acredito que ajuda muito nos estudos, para pesquisas (...) mas 

também é outra forma para conversar” e que, entre os livros e os laptops para 

estudar, os estudantes preferem os laptops. 

6º ano V Aprenderam a mexer mais na internet, a usar os navegadores, a usar o Linux. 

Quando os laptops são usados na aula “é melhor, porque você está aprendendo 

de outra forma” – diz uma aluna – “só que os professores não entendem isso” – 

complementa outra, e cita o caso de uma professora que “fala, fala, fala” e os 

alunos não entendem. Mas se for uma coisa mais interessante, “pelo menos no 

computador a gente tenta entender” (...) – completa – porque [com o uso do 

laptop e a explicação sobre o conteúdo] “chama mais atenção, você vai ter mais 

prazer em entender”, concorda outra aluna. Outra também observa que “se não 

tivesse o laptop, a gente não ia ter outra opção pra pensar e prestar atenção na 

aula” 

 

6.5.5  Programas, aplicativos ou ferramentas que gostariam de encontrar no laptop 
XO 

 

  Tabela 10 - Aplicativos, programas e ferramentas que os estudantes sugerem para o XO 

Turmas Programa ou aplicativos 

3º ano Jogos, atividades, mouse, unidade de CD, bateria com maior capacidade, internet 

mais rápida, laptop mais leve  

4º ano HD maior ou pen drive, jogos do Windows, editor de texto, internet, unidade de 

CD, mouse, tela maior, jogos, assistir TV no laptop, poder baixar e assistir vídeos 

do youtube 

5º ano Unidade para CD e DVD, internet mais rápida, tela maior, mais leve, jogos (GTA, 

Country, Stryker, Mário), acesso ao Orkut, assistir vídeos do youtube, programas 

para baixar músicas, MSN, programas para editar fotos, não travar  

6º ano MSN, Windows media player, programas para baixar vídeos, músicas e imagens, 

melhorar a webcam, Word, programas antivírus, jogos     

 

Na discussão deste item durante as entrevistas, foi ressaltado por  grande 

número de estudantes que a nova versão do sistema instalada no XO (GNOME) foi uma coisa 

boa que aconteceu, pois facilitou algumas atividades, como por exemplo, trocar a imagem de 
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fundo de tela do laptop. Uma das alunas observou que o laptop é muito lento, mas que a 

nova versão do sistema ajudou a melhorar o problema. Citam também outros problemas que 

percebem no XO: “o pior de tudo é o mouse”, diz uma aluna, com a concordância dos demais. 

Relatam as dificuldades que têm em usar o mouse (touchpad) e reivindicam um mouse 

“convencional” que acompanhe o laptop.  

    Observam, também, que quando conectam dispositivos USB no laptop, o 

funcionamento do sistema fica mais lento. E os estudantes do 6º ano vespertino descobriram 

uma entrada para cartão de memória (que pode substituir o uso de pen drive, por exemplo) 

durante a entrevista. Uma aluna observou que todo dia aprendem alguma coisa nova sobre o 

laptop. 

6.6  Impacto geral do uso dos laptops na escola: o olhar dos gestores 

Nesta seção apresentamos as considerações dos gestores da EBIAS sobre o 

impacto inicial do projeto XO, uma vez que foram responsáveis, também, pela sua gestão. 

Discutimos as expectativas iniciais, as rotinas estabelecidas na Escola, as dificuldades 

encontradas para realizar a gestão do projeto, as soluções implementadas, as lições 

aprendidas, os encaminhamentos para a continuidade do projeto. Entrevistou-se a direção da 

Escola, o supervisor escolar – representante da equipe pedagógica –, a coordenadora da sala 

informatizada em entrevista coletiva onde discutiram as questões propostas acima. A 

entrevista com o secretário da Escola foi realizada em outro momento e individualmente. Na 

tabela abaixo são apresentados dados gerais destes gestores. Todas as entrevistas foram 

realizadas no mês de dezembro.     

         
       Tabela 11 - Caracterização do grupo de gestores da EBIAS responsáveis pela implementação do Projeto XO 

 
Cargo 

 
Formação 

Tempo de 
trabalho  na 

Escola 

Tempo de 
trabalho na 

SMEF 

Diretora  Pedagogia OE,  
Especialistas em OE, SE e AE 

06 anos 
02 anos como 
diretora 

18 anos 

Supervisor Escolar Pedagogia SE 10 anos 10 anos 

Coordenadora  
da SI  

Pedagogia, Especialização em 
Psicopedagogia 

18 anos 18 anos 

Secretário da Escola Administração de Empresas 05 anos 05 anos 
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Todos os gestores têm um período extenso de trabalho na Escola e na Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, o que os torna profissionais experientes nas questões do 

cotidiano da educação e, mais especificamente, naquelas da escola de Ensino Fundamental. 

6.6.1 Avaliação da gestão do primeiro ano do projeto 

 

Para a diretora o “projeto foi muito significativo, mas também assustou” pela 

dimensão e o envolvimento necessário de toda a Escola e principalmente para a Direção. No 

entanto, avalia que do mês de março, início do projeto, até dezembro houve muito avanço. 

Foi “um ano de experiência, muito válido e muito bom e avalio que funcionou bem. Os alunos 

estão mais independentes com as tecnologias. Os alunos que não receberam os laptops, dos 7º 

e 8º anos, ficaram curiosos e também têm interesse em partic ipar”. O supervisor escolar 

concorda que “a mudança foi o impacto maior. Houve desacomodação, desconforto”.  

Ao analisarem a importância do projeto para a aprendizagem dos estudantes 

concordam que é difícil quantificar em tão pouco tempo de uso as aprendizagens nas 

diferentes turmas, mas constatam que houve envolvimento, “que aprenderam a fazer coisas 

novas no laptop, a curiosidade, a descoberta e isso foi legal entre os alunos”, afirma a 

diretora. Segundo a coordenadora da sala informatizada (SI), os estudantes ficaram mais 

motivados e interessados nas aulas, conseguiram realizar a apropriação das tecnologias. Para 

ela, o diferencial neste ano foram os trabalhos realizados com os laptops, pois evidenciou-se 

que é possível trabalhar e fazer coisas novas dentro dos conteúdos trabalhados pelos 

professores. Relata que os pais gostaram dos trabalhos e se surpreenderam por descobrir 

que tinham sido realizados com os laptops.  

A relação com os pais também é citada pelo secretário da Escola – que pela 

função tem um contato muito grande com as famílias - ao analisar que o impacto mais 

importante foi a ampliação dos conhecimentos dos estudantes pela internet com o “acesso 

rápido a informações distantes”. E relata que foi este aspecto que observou entre os 

familiares: “preocupados em como ajudar os filhos nas pesquisas, orientações de como 

utilizar o equipamento. Juntou pais e filhos na busca da informação. Os pais perceberam que 

a Escola foi a única a receber esta distinção [laptops para todos seus estudantes] e isso teve 

reflexo na comunidade”. Este é um aspecto que todos os gestores concordam: houve a 

valorização da escola tanto junto à comunidade escolar quanto entre outras escolas da Rede 
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Municipal com o projeto XO. O secretário considera que a escolha da Escola se deveu a sua 

boa relação com a Secretaria de Educação.  

A coordenadora da sala informatizada avalia sua atuação no processo, formação 

e assessoria para os professores e estudantes utilizarem o XO: “há necessidade de 

aperfeiçoamento do professor. A atuação deu certo na articulação pedagógica para o 

desenvolvimento de projetos de 1º a 4º anos, mas faltou a assessoria para as turmas de 5º e 6º 

anos. Houve a definição que ficaria a cargo dos multiplicadores do NTE, mas deveria ter 

alguém da escola responsável e faltou”. Os pontos altos do trabalho realizado: “os trabalhos 

integrados, o que foi possível fazer deu certo”.  A ida na sala de aula em horários definidos 

para realizar e apoiar trabalhos com os professores como fez, talvez não tenha sido tão 

necessária, avalia. Talvez tivesse sido melhor realizar a inserção em sala de aula quando fosse 

necessário.     

Nesta entrevista coletiva, o supervisor escolar destacou como foi a sua atuação 

neste projeto, situando-o dentro do espaço da Escola: “o primeiro problema foi a linguagem, 

o LINUX, apanhamos um pouco. Na medida que os professores recebem o XO e a equipe 

pedagógica não, ela não tem o mesmo domínio que os professores  e os alunos. Então entre as 

atribuições na gestão do projeto não sentimos que seríamos a frente e a direção do processo. 

Fui retaguarda. Então esta foi a situação, o desafio: estamos  transformando a cultura da 

organização da escola  (matricula online, por ex.). O XO é um novo caderno. O meio digital 

está invadindo a escola e a atribuição dos gestores mudou, é necessário reinventar as formas 

de registro. Outra questão: a relação com os pais. Não pensamos muito a relação com eles, 

como eles podem acompanhar os trabalhos realizados pelos alunos e interagir junto. Fazer com 

que percebam a superação do caderno escrito e que têm outro canal de comunicação”. 

A fala sobre o fato da equipe pedagógica da Escola não ter recebido laptops, o 

que a deixou na periferia do processo, é rebatida pela diretora que alega ter recebido um 

número restrito de equipamentos e decidiu, sim, que entre as crianças ficarem sem 

computadores e a equipe pedagógica, deixar a equipe sem computadores. Alega que criança 

tem participação no processo e o SE não é central e fala sobre a importância de todos terem 

o XO, mas, reafirma, entre “os profissionais e as crianças, elas foram prioridade”. 
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6.6.2 Lições aprendidas 

• Envolvimento de todos os estudantes da Escola no projeto XO. As crianças de 1º a 4º 

anos levariam para casa os laptops e os demais ficariam na Escola para uso de todas 

as turmas (Diretora)  

• Maior número de encontros e articulação para os professores terem maior apoio e 

garantir a possibilidade de maior quantidade de ações. Sem esquecer os 200 dias 

letivos (Direção) 

• Pensar formas de assessoria e integração. Houve resistência para o uso, mas foi 

também falta de apoio (Coordenadora da SI).   

• Estabelecer uma relação com os pais utilizando este equipamento (Supervisor Escolar) 

• A lista de discussão entre os professores criada no final do ano foi muito positiva e 

funcionou bem como meio de comunicação. (Todos) 

• Envolver todos os setores no projeto (ex.: bibliotecária ficou fora este ano) (Diretora) 

• Ter uma instrução mais efetiva sobre o uso para as disciplinas. Ficou, no início, mais 

ligado aos joguinhos. (Secretário)     

• Os estudantes-monitores deveriam ter entrado antes no projeto e não só no final do 

ano. (Todos) 

• Envolvimento maior com os pais para tê-los como parceiros na pressão junto à 

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis para a continuidade e as 

necessidades do projeto. (Supervisor Escolar). 

6.6.3 Agentes-chave no processo de implementação do projeto 

Segundo a diretora foi “uma união de pessoas, de todos para que as coisas 

acontecessem”.  Para a coordenadora da SI foram agentes-chave para encaminhar o projeto 

neste primeiro ano: a direção, a assessoria pedagógica realizada pelos profissionais da SI, a 

assessoria do NTEM, a assessoria e apoio da Fundação CERTI, o apoio da SMEF e os 

professores da Escola.  

O supervisor escolar considera que a coordenadora da SI da Escola, as 

multiplicadoras do NTEM e os pesquisadores e técnicos viabilizados pela Fundação CERTI 

foram fundamentais para a implementação do projeto. Analisa que “sem estes suportes 

externos a Escola não daria conta”. Mas, ressalta que estas parcerias precisariam estar mais 

articuladas, realizar um trabalho mais integrado para que as ações possam fluir melhor. O 
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secretário da Escola tem outra percepção sobre a parceria realizada: em sua opinião, 

funcionou muito bem. Destaca que os agentes-chave, no seu entendimento, foram “o 

professor de sala ou disciplina (ao desenvolver conteúdos), a coordenadora da SI e a assessoria 

da CERTI, especializado para o suporte e apoio”.  

A diretora encerra a entrevista com sua maior preocupação: “os laptops 

estragados serão repostos? São tantos estragados! Com o passar do tempo os estudantes 

não poderão mais levar para casa. E ficaremos daqui a um tempo sem computadores. Como 

faremos?” 

6.7  Depoimentos de professores/as que realizaram ““““boas práticas””””: sem medo 

de arriscar-se 

Dentro da proposta metodológica para a avaliação a ser realizada definiu-se uma 

linha de estudo, de caráter qualitativo, com o  objetivo de analisar e compreender os 

eventuais impactos da inserção dos laptops na Escola e identificar possíveis práticas 

inovadoras. Nesta fase, paralela e concomitante à coleta de dados mais quantitativos, 

utilizou-se as seguintes técnicas de coleta de dados: a) entrevistas com professores sobre 

boas práticas; e b) registro destas boas práticas.  

As entrevistas foram realizadas com uma amostra entre aqueles professores que 

estão utilizando mais intensamente os laptops com seus estudantes e foram indicados pela 

comunidade escolar (gestores, formadores e estudantes) como aqueles que estão realizando 

um trabalho mais inovador com os laptops e seus estudantes. Dentro deste critério foram 

selecionados nove professores, em um universo de 23, isto é, 39,13% para serem 

entrevistados e ter-se depoimentos sobre suas práticas, percepções e aprendizagens sobre o 

ensinar com laptops em sala de aula, assim como o registro destas práticas.  

As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2010, nas dependências 

da sala informatizada da EBIAS. A seguir apresentamos estes depoimentos e o endereço 

eletrônico onde os trabalhos realizados podem ser encontrados.   
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1. Professora de Língua Portuguesa: efetiva na Escola desde 2010. Graduação em 

Letras, Mestrado em Educação. 
 

“Desenvolvi projetos sobre Monteiro Lobato e no Portal do Aluno, datas temáticas (Dia 

do Bombeiro, com o 6º ano), folclore, pesquisas sobre artistas, criação de blogs, 

produção de contos (os alunos escreveram no papel e depois digitaram). Não foi só o 

uso da tecnologia, mas atividades com os intersaberes. Hoje acho difícil imaginar minha 

sala de aula sem o XO, uma ferramenta como o caderno e outros equipamentos. 

Acredito que os alunos aprenderam a dominar a ferramenta (digitar, salvar, colocar o 

colorido), inclusive quando houve a troca do sistema eles aprenderam mais do que eu. 

Eles gostaram mais deste sistema. Procuro fazer o uso dos laptops um uso rotineiro. 

Fizemos um vídeo, mas não foi possível fazer com o XO, foi utilizada outra máquina. 

Sempre foram usos ligados a projetos. A articuladora do NTEM ajudou e deu muito 

apoio. A assessoria deu muita ajuda. Deu muita tranqüilidade para mim e para os alunos. 

Faltou formação para os professores, gostaria de fazer algo diferente, mas não tinha 

tempo de estudar e em uma formação em serviço poderia fazer e ter este conhecimento. 

As atividades realizadas estão disponíveis no blog da disciplina e da Escola (http://si-

ebias.blogspot.com)27. Houve a divulgação também em reportagens de jornal e revistas 

de grande circulação. As dificuldades são comuns a todas as aulas e não foi diferente 

com o XO. Ano que vem queremos continuar com o uso e aumentá-lo tornando cada vez 

mais parte da disciplina. 

2. Professora de Biologia, formada em Biblioteconomia, coordenadora do Laboratório 
de Ciências. Moradora no bairro da Escola 
 
Eu usei muito no dia a dia do laboratório, mais como observadora do que acontecia nas 

salas de aula. Fui uma entusiasta do projeto. Quando iniciou todos estavam  empolgados, 

mexeu com o bairro e percebi que aos poucos o entusiasmo foi diminuindo. Os alunos 

da Escola, mesmo aqueles que não têm computador e rede em casa, estão acostumados 

a utilizar estes equipamentos e usam para acessar o Orkut, o MSN e You Tube e quando 

chegaram os laptops eles queriam para acessar estes espaços. Nós, os professores, por 

outro lado, sofremos da eterna falta de tempo. Não conhecíamos o LINUX e tínhamos 

que controlar os acessos dos alunos. Então, um ano é pouco tempo, precisamos mais 

tempo, paciência. No inicio via todo mundo na rua trocando idéias, agora é muito 

                                                 
27

 Todos os trabalhos realizados por estes professores estão disponíveis neste endereço: blog da Sala Informatizada da Escola. No 

blog há indicação para todos os blogs das turmas.  
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menos. Passou a ser rotina. Precisa tempo. Tempo para o aluno, para o professor, tempo 

não para parar, mas para incorporar este instrumento. Em curto prazo, não vai funcionar. 

A aprendizagem dos alunos, nas 5ª e 6ª séries passou a incorporar a pesquisa no XO. Isso 

é um ganho, foi incorporado. A partir do momento que os alunos perceberem a melhor 

forma de pesquisar, eles avançam. Realizamos um projeto sobre meio-ambiente, Horta 

Viva. Eu acho que quem está gerenciando o projeto XO vive fora da escola, no caso a 

CERTI. Então não conhece a realidade da Escola, daí cria resistências, é uma constatação, 

não uma critica. Paciência e tempo.     

3. Professora de Matemática  

Quando os laptops chegaram a gente tinha receio sobre como ia explicar para os alunos 

como funcionava, o que faríamos com uma interface diferente, mas logo estavam 

dominando o laptop antes da gente. Os alunos ficaram motivados e aprenderam os 

conteúdos da disciplina de maneira diferente. O laptop foi a novidade da hora. Fizemos 

um trabalho com porcentagens e gráficos. Eles aprenderam mais, pois pesquisaram, no 

projeto Horta, tiraram fotos, postaram no blog. Eu trabalhei mais com os gráficos - a 

possibilidade de visualizar o gráfico, acho que foi importante ver a cara deles ao ver o 

gráfico pronto -, o Portal do Aluno, Turtle graphics, os ângulos. O que mais usaram foi o 

Portal do Aluno, colocar foto, trocar informações com outros alunos. Foi muito produtivo 

pelo que pude constatar ao ver suas avaliações das atividades. Um aluno ajuda o outro e 

passa seus conhecimentos sobre o laptop para os outros. Trabalhamos mais com 

projetos e também no cotidiano das atividades na sala de aula. Acho que o laptop na 

sala de aula é fundamental, usaram muito. Mesmo quando algum deles não trazia o 

laptop, eles trabalhavam em grupos. Eu gosto muito de trabalhar em grupos. As 

atividades estão no blog. O Portal do Aluno foi legal porque os pais podiam acessar em 

casa e conheceram os projetos, proporcionou trocas com as famílias.  Queria para o ano 

que vem mais formação para trabalhar aquilo que não conheço. Foi a assessoria que 

auxiliou na realização dos projetos: sobre os poliedros, formas na horta, fotografia e 

construção de  poliedros com palitos de picolé e massinha. Os registros no blog mostram 

que os alunos aprenderam os conteúdos trabalhados nos projetos. O planejamento dos 

projetos com outros professores não foi com tanto tempo, fizemos mais em contatos 

online. Faltou encontros de discussão para utilizar mais e melhor, com mais tempo de 

planejamento. Por exemplo, com História onde trabalhamos os artistas da região 

poderíamos fazer visitas, mas não deu tempo para pensar, sentar e discutir. Trocamos 

informações, o que não é tão rico.   A lista de discussão do final de ano foi algo positivo, 
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pena apenas no final de ano. Poderíamos fazer mais. Os trabalhos com os alunos foram 

muito bons. Foi bom para a auto-estima dos alunos, ver que têm um projeto bom, que 

vem gente de fora nos visitar, mostrar aos alunos que vale a pena estudar aqui.  

4. Professora do 1º e 4º ano, Pedagoga, na EBIAS desde março, substituta 

Eu trabalhei em escolas que tinham equipamentos, mas não eram suficientes e ter 

laptops na sala de aula foi muito bom. Muita pesquisa. Desenvolvemos um projeto sobre 

a violência e o trabalho infantil, com teatro. Jogos de alfabetização, blogs, vídeos com os 

trabalhos, gravados em CD para que pudessem levar para suas casas, para os pais verem.  

O 1º ano é muito dependente e então para colocar o endereço do site leva muito tempo, 

quase tem que fazer/digitar para cada um deles, para fazer mais rápido. Os alunos do 4º 

ano já são independentes e sabiam tudo, inclusive indicavam sites para mm. Foi menos 

estressante. As duas turmas ganharam conhecimentos, considero que foi bom para a 

aprendizagem, com os jogos (caça-palavras) aprenderam e se divertiram. O 4º ano fez 

projetos com foco na pesquisa com conteúdos, por ex. de ciências, solos. O projeto é 

importante para todos na Escola, pois ajuda a autonomia e a aprendizagem. No geral, 

usei os laptops a partir do planejamento da disciplina, sem envolvimento com outros 

professores.  

5.  Professora do 1º ano (matutino e vespertino), Pedagoga 

Quando a gente recebeu os laptops, os meus alunos ficaram eufóricos, mas o 

equipamento, no inicio, não era adequado para alunos deste ano e faixa etário, 6 anos. 

Não tinha letra em caixa alta (nós alfabetizamos em caixa alta), precisava apertar o shift e 

ficar segurando o controle. Usamos o laptop então mais para pintar. Nas atividades de 

escrever não usamos muito. Para o blog, tiramos foto, colocamos com a idade deles. 

Fizemos a releitura do pintor Volpi, eles desenharam. Mas como não estavam 

alfabetizados era mais a pintura. Os alunos tiveram dificuldade com o mouse, pois têm 

pouca coordenação motora fina. A coordenadora da sala informatizada ia até a nossa 

sala, planejávamos e desenvolvíamos o projeto com o apoio dela, na SI. Não trabalhei 

com outros professores, apenas criei o blog do 1º ano com a outra professora que atua 

no mesmo ano. Lembro de um projeto sobre releituras de contos clássicos que foi 

desenvolvido em todas os anos, do 1º ao 4º: os alunos foram na sala informatizada, 

escutaram o conto, e realizaram uma releitura nos seus laptops. O módulo CASA do 

laptop e a internet foram os espaços que mais utilizei. Trabalhei com fotos, jogo de 

memória. Os alunos foram participativos, sempre que solicitado traziam o laptop. Hoje já 

se viram na internet, colocam música, do inicio do ano para o final melhoraram muito e 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 118 

                                                                                                                                     

aprenderam bastante.  Estão preocupados em saber se irão receber de volta, no ano que 

vem, o laptop que devem entregar agora. 

6. Professora do 2º ano (matutino e vespertino), Pedagoga, substituta, desde 
março na EBIAS  
 

No primeiro momento, quando chegaram os laptops, eu estava fazendo um trabalho 

sobre identidade. Aproveites e os alunos tiraram foto e fizeram uma carteira de 

identidade. Envolveu a família com a necessidade de colocarem os dados necessários. 

Trabalhei a tabuada, fiz com os alunos uma pesquisa sobre o pintor Monet, onde eles 

inseriram imagens das obras que mais gostaram. O trabalho foi impresso e levaram para 

casa. Também realizamos uma releitura de contos de fada por meio do desenho. O 

laptop e a internet abrem os horizontes. Os alunos pesquisam, vão atrás de coisas novas. 

Acredito que jamais vão esquecer este momento em que tiveram o equipamento na mão. 

Trabalhamos com pesquisa, escrita, jogo da tabuada e de memória. Fiquei mais na escrita 

e leitura, não trabalhei a matemática. Estamos fazendo um livro sobre alimentos: com 

capa, introdução, os alunos pesquisaram os alimentos, foram para a horta e o laboratório 

de ciências. Os estagiários do projeto Mais Educação que trabalham na horta nos 

ajudaram. A turma não tem blog.    

7. Professora de língua portuguesa, Letras, atua do 5° ao 8º e no Projeto TOPAS 

(Todos Podem Aprender Sempre), efetiva  

Não foi muito fácil. É muito diferente do computador que tenho em casa, mas enfrentei o 

desafio Realizamos pesquisas e percebi que em duplas eles trabalham melhor, na troca 

entre eles produzem mais. Trabalhamos a produção de textos, mas tentei frisar a 

formatação do texto (parágrafo, pontuação, início de frase, maiúsculas e minúsculas, erros 

ortográficos).  Não houve o desenvolvimento de projetos, mas mais o planejamento do 

dia a dia. Nenhum projeto especial para o XO.  Senti-me meio sozinha. A formação não 

foi suficiente. Estou confiante que no ano que vem as atividades serão melhores. 

8. Professor de Ciências do 5º ao 8º ano 

 Quando os laptops chegaram não havia internet ainda, então a primeira atividade foi 

tirar fotos de plantas naturais, depois no conteúdo sobre os animais tirar fotos de seres 

vivos. Com a rede, começamos a pesquisar palavras e conceitos e elaboramos um projeto 

com um software para construir histórias em quadrinhos que eu estava aprendendo em 

curso oferecido pelo NTEM.  Minha intenção era trabalhar os conteúdos de ciências de 

forma mais lúdica e divertida. Alguns alunos realizaram rapidamente a tarefa, outros 

tiveram maiores dificuldades e alguns ainda hoje não terminaram a tarefa. Consegui 
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assim pensar atividades diferentes que eu poderia utilizar. Não tenho o domínio pleno da 

máquina, aprendi com eles.  O projeto das histórias em quadrinhos foi dentro do 

conteúdo curricular “seres vivos”. Os alunos precisam ajudar pois temos 35 alunos e o 

professor não dá conta sozinho. Os que sabem mais ajudam. Trabalhei mais com o 6º ano 

e menos com o 5º. Foi um trabalho dentro do meu planejamento, sem participação de 

outros professores.    

9.  Professora do 3º ano, Pedagoga, desde 1999 na Rede, entrou em março na 
Escola  
 

Entrei na Escola no dia da entrega dos laptops. Foi bem complicado na primeira semana, 

pois a diretora falou que todos deveriam utilizar, então falei: vou trabalhar, mas quero 

capacitação. O primeiro trabalho realizado em sala foi na Semana do Livro, com o apoio 

da coordenação da SI (os alunos leram a história na SI e redesenharam/reescreveram na 

sala de aula nos laptops). Sentia-me mais segura com a presença da coordenadora da SI. 

Na sala de aula trabalhamos com o jogo de memória, antônimos e sinônimos. Alguns 

alunos se envolvem mais e outros menos, mas isso ocorre em qualquer atividade. Quanto 

ao meu uso do laptop: quando saia da tela maior e ia para os quadradinhos ficava louca, 

dava vontade de jogá-lo na parede. Com a internet trabalhei a pesquisa, pois os alunos 

sabem acessar o que gostam, mas fazer pesquisa não sabem. Ensinei a pesquisar, refinar 

a pesquisa. O aluno não entende de tudo que está no computador, entende daquilo que 

gosta. O que pesquisaram na internet ficou mais marcante. Não utilizei os aplicativos do 

XO, não teve tempo nem formação. Sozinha em casa não tenho tempo. Este tempo de 

explorar, mexer, eu não tenho. Projetos com outras áreas ou professores não realizei, nem 

entres turmas. Só comunicações entre as turmas que trabalho. O uso do mouse ajudou. 

Considero que a interface do gnome é mais fácil, mais parecida com o sistema que todos 

utilizam em casa. É importante que todos tenham seu laptop, mas o professor pode 

escolher se realiza a atividade em grupos ou individualmente. 

6.8  Impacto geral do uso dos laptops na escola: o olhar dos assessores e 
formadores 

Junto com os laptops entraram na EBIAS um grupo de profissionais com a 

incumbência de prestar apoio nos aspectos relacionados à assessoria para desenvolver 

projetos e atividades com os XO, à formação dos professores e estudantes para o uso do 

equipamento e à manutenção dos laptops. Estes profissionais são 
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professores/multiplicadores do Núcleo de Tecnologia Educacional do Município de 

Florianópolis e pesquisadores e técnicos ligados à Fundação CERTI, que acompanharam o 

projeto de forma sistemática durante o ano de 2010. Nas tabelas abaixo apresentamos estes 

profissionais e sua formação. 

 

         Tabela 12 – Professores/multiplicadores do Núcleo de Tecnologia Educacional do Município de Florianópolis que 
participaram do projeto 

 
 

Cargo 
 

Formação 
Tempo de 
trabalho  no 

NTEM 

Tempo de 
trabalho na 

SMEF 

Multiplicadora/ 
Assessora 
Pedagógica 

Pedagogia Séries Iniciais, 
Especialização em Gestão e 
Tecnologias aplicadas à Educação, 
Mestrado em Educação 

    02 anos  11 anos  

Multiplicadora/ 
Assessora 
Pedagógica 

Pedagogia, Especialização Gestão 
e Tecnologias aplicadas à 
Educação e em Alfabetização 

   08 anos  12 anos  

Multiplicadora/ 
Assessora 
Pedagógica 

Pedagogia Séries Iniciais, 
Especialização em Gestão e 
Tecnologias aplicadas à Educação, 
Mestrado em Educação 

03 anos 25 anos  

          
 
        Tabela 13 – Profissionais da Fundação CERTI que participaram do projeto XO 

  Formação Vínculo     Período  

Assessora  Licenciada em Matemática, 
Mestrado em Engenharia e 

Doutorado em Engenharia de 
Produção  

Fundação 
CERTI; UFSC 

Aposentada 
pela UFSC 

CERTI - 2010 

Assessora Computação, Mestrado em 
Computação 

Fundação 
CERTI 

2010 

Técnico  Graduando em Tecnologias de 
Informação/IF-SC 

Fundação 
CERTI 

2010 

Pedagoga Pedagogia SI, Mestrado em 
Educação 

Fundação 
CERTI 

2010 

6.8.1 Avaliação da assessoria e formação realizada na Escola 
As assessoras da Fundação CERTI têm a mesma percepção dos professores: o que 

mais se utilizou com XO foi a elaboração de textos, apresentações dos professores e 

pesquisas em páginas web. Além disso, citam o uso de alguns softwares educacionais 

específicos (turtle grafics, por ex.), utilizados por várias turmas e com grande envolvimento de 
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professores e estudantes e seu apoio direto ao realizar a formação dos destes para realizar as 

atividades previstas.   

As maiores dificuldades encontradas pelos professores e estudantes para um uso 

mais efetivo dos equipamentos, segundo elas, foram: a) técnicas, b) de organização, gestão 

dos espaços e dos horários de professores e estudantes, c) de criação de rotinas de trabalho 

para o uso do laptop em sala de aula (estudantes perdem arquivos – não trazem os laptops – 

trazem descarregados etc), d) de articulação e interação entre colegas. Esta avaliação 

aproxima-se muito daquela realizada pelos professores da Escola, expressa no início deste 

relatório. No entanto, consideram que o acesso aos equipamentos promoveu a apropriação 

do uso da tecnologia e ampliou o acesso a outras fontes de informação e o grande ganho do 

projeto foi “a construção de uma identidade mais positiva tanto por estudantes quanto pelos 

professores”. 

Uma das formadoras do NTEM avalia que o grande problema no período de uso 

dos laptops na Escola foi a qualidade e o tipo das máquinas: “demoram muito para acessar as 

páginas, sempre têm problemas, falta internet”. Ela observa que estes problemas são comuns 

quando realiza formações no NTEM ou em outras escolas, que está acostumada a realizar 

formações e ter problemas, como cair a rede ou faltar computadores. Mas que estes 

problemas são eventuais e com o XO parecem ser uma constante. Ela avalia que os 

problemas técnicos fazem com que diminua o interesse dos estudantes e dos professores no 

uso do equipamento, pois “as crianças têm menos paciência para esperar baixar programas e 

desistem. O professor compara com o que tem em casa, onde costuma digitar provas e outros 

trabalhos”. Segundo ela, este ano [2010] o trabalho foi prejudicado por problemas técnicos, 

pois caso as tecnologias não funcionem, os professores voltam para o livro didático. No 

entanto, ressalta que o “projeto XO foi bom porque desestabilizou a Escola”. Analisando a 

troca do sistema operacional - do sugar para o gnome – considera que com este ficou 

melhor, mas que ainda precisa ser aprimorado. A outra formadora do NTEM avalia que a 

mudança aproximou o sistema ao que já era conhecido e por isso foi positivo. 

6.8.2 O maior desafio para a utilização pedagógica dos laptops 

� Para mim, como assessora e formadora, o maior desafio está sendo encontrar um 

caminho que permita aos profissionais das escolas, no seu dia a dia de trabalho, 

transformarem-se em sujeitos autônomos. Aqui entendendo a autonomia como a 
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capacidade para transformar os lugares onde vivem, o que pressupõe a habilidade 

cognitiva para pensar e refletir criticamente sobre as transformações pretendidas e a 

liberdade e os meios para realizá-las em comunhão com os outros. São muitas as 

limitações que as instituições escolares enfrentam hoje.  A promoção da autonomia 

como a entendo não é tarefa simples – envolve toda a instituição – só uma política 

pública será capaz de alcançá-la plenamente. Neste ponto vejo o meu desafio: 

determinar qual é o espaço da autonomia dentro da instituição escolar, aquele espaço 

onde a mudança pode ser realizada – desde que antes desejada. (Assessora da 

Fundação CERTI).  

� O maior desafio é ter espaço para a formação. Com os 200 dias letivos não tem tempo. 

Mesmo que a direção afirme que é prioridade, os espaços de formação não são 

viabilizados. Isto desmotiva os professores. A Escola não se preparou para receber os 

computadores: em março avisaram que ia chegar, não houve tempo para realizar a 

formação ou se preparar para incluir os laptops no trabalho dos professores. O grande 

desafio para o ano que vem é achar espaços de formação. Um problema meu foi a 

assessoria: não consegui ter mais que um dia por semana para realizá-la na Escola. 

Pelas características da Escola - troca de 70% dos seus professores a cada início de ano, 

porque são substitutos - sempre estamos começando do zero. Penso que na semana 

pedagógica, em fevereiro de 2011, quando se tem um torno de três a quatro dias de 

formação, deveria ser centrado fogo na formação e no planejamento do uso dos XO. 

Todas as ações que deram certo este ano tinham assessoria e formação por perto. 

(Formadora/assessora do NTEM). 

 

6.8.3 Lições aprendidas no trabalho de formação e assessoria 

� Entre outras coisas, o trabalho de formação e de assessoria do NTEM mudou bastante 

com a inserção dos laptops na proposta um para um. Antes eram realizadas formações 

com professores que iriam utilizar a sala informatizada e eram acompanhados no 

trabalho pela professora que atua nesta sala. Agora, temos dois aspectos novos: o 

professor irá utilizar os laptops na sua sala de aula, sozinho; e o XO tem um sistema 

muito diferente daquele que nós do NTE conhecemos. Então, muda tudo, precisa de 

mais formação. (Formadora/assessora do NTEM) 



______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 123 

                                                                                                                                     

� Pra mim a principal lição é a de que a incorporação e o uso dos laptops no cotidiano 

escolar deve ser parte do projeto pedagógico da Escola. Deve-se buscar uma proposta 

mais clara na comunidade escolar a respeito do que se quer com os laptops. Qual o 

papel da tecnologia na escola, buscando um trabalho articulado dos diferentes 

profissionais. (Formadora/assessora da Fundação CERTI). 

Ao serem questionadas sobre os atores-chave neste processo de gestão da 

inserção dos laptops XO na EBIAS, uma das formadoras do NTEM aponta o NTEM e a 

professora da sala informatizada - “só aconteceram trabalhos nas turmas de 1º ao 4º ano 

porque ela entrou em sala de aula” – depois a direção da Escola, apesar de fazer a ressalva 

que seu papel não foi central, e a CERTI ao oferecer assessoria. Consideram que os 

professores que participaram também foram atores-chave para que houvesse ações de uso 

dos laptops no ano de 2010. A outra formadora do NTEM considera que houve o empenho 

de algumas pessoas, mas que a participação foi muito pequena na Escola. Avalia que a 

gestão da Escola terá que reavaliar o número de projetos que a Escola desenvolve, pois “são 

muitos projetos e fica difícil administrar. Não aparecem os resultados, diluídos entre eles”. 

 

6.8.4 Apoio técnico 

A partir de maio de 2010, foi disponibilizado para a Escola um funcionário/bolsista da 

Fundação CERTI para prestar apoio técnico devido ao número de laptops com problemas e as 

dificuldades de conhecimento do sistema operacional pelos usuários da Escola.  Apresenta-

se abaixo o seu depoimento e o trabalho realizado na Escola. 

 

Antes de ter internet, os alunos utilizaram mais os programas do XO, digitar textos, redações, 

pintura e depois com a internet foram mais pesquisas. As crianças pequenas gostavam mais 

do XO, as maiores achavam muito infantil e quando veio a internet se envolveram mais. 

Antes da internet, eles utilizaram a rede meche, o bate papo. A maioria das crianças não 

tinha acesso à internet e o laptop foi novidade, foi um impacto bem grande. A partir de 

setembro o uso diminuiu, acho que foi em função da demora em baixar os arquivos e a falta 

de novidades e também o pouco uso do laptop pelos professores na sala de aula. Faltaram 

desafios. Alguns professores se envolveram bastante quando aprenderam coisas novas do 

laptop. O professor deve motivar seus alunos. Quando a internet foi implantada tudo foi 
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liberado e os alunos entraram em sites não permitidos por uma semana. Bloqueamos os 

sites, mas houve problemas, pois bloqueamos outros sites de pesquisa necessários para os 

professores, mas acho que agora está acertado. A instabilidade da rede é devido à rede sem 

fio que é mais instável, o problema era a proximidade entre os laptops onde um interferia 

no outro e na configuração dos canais. Ao configurá-los corretamente a internet ficou mais 

estável. Participei da seleção dos alunos/monitores para auxiliarem os professores e outros 

alunos. Houve muitos alunos inscritos para atuar no período da manhã, mas poucos para o 

período da tarde. Selecionamos 10 alunos, mas somente três deles é que estão mais 

empenhados e querem aprender, os outros estão mais desmotivados. Mas no geral estão 

ajudando bastante. Ajudam nas salas de aula e na SI. É uma experiência positiva. Divulgam 

conhecimentos sobre as máquinas. Quanto à mudança do sistema operacional, a versão 

anterior – sugar - tinha aplicativos para crianças menores. O sugar é mais um brinquedo, 

mais infantil. O gnome tem a internet, fotos, permite baixar músicas. Quanto a ser um mais 

rápido que outro ou ter melhor performace não observo muita diferença. Mas, observo que 

com a interface gnome um maior número de alunos e professores passaram a utilizar o 

laptop, principalmente os alunos maiores. Quanto aos estragos e danos aos equipamentos, 

no começo o que mais estragava era apagar aplicativos, depois foram descuidos dos alunos 

- quebra, riscos – e, ultimamente, problemas de hardware, falha na imagem, problemas de 

conexão, laptop que não liga, problemas com a placa-mãe. O número de laptops quebrados 

ou estragados é de 42 no total, sendo 27 com telas quebradas e 15 que não ligam. Gostei de 

trabalhar neste projeto. É a primeira vez que trabalho com crianças. Sabia que não seria 

fácil. Acho que para o ano que vem é necessário maior motivação entre os professores. 

6.9  Depoimento dos pais dos estudantes da EBIAS sobre as mudanças no seu 

cotidiano com o uso dos laptops XO 

As entrevistas foram realizadas com 18 famílias de estudantes do 1º ao 6º ano, 

participantes do projeto piloto XO. Houve o sorteio de três crianças de cada um destes anos 

e suas famílias foram entrevistadas. Dada a dificuldade de levar a cabo as entrevistas, seja 

pela dificuldade de contato, seja pelo tempo disponível dos possíveis entrevistados, 

escolheu-se entrevistar apenas a pessoa responsável pela educação da criança conforme a 

informação disponível na ficha dos estudantes da Escola.  
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É importante ressaltar que a pesquisa não tinha como objetivo realizar uma 

análise quantitativa exaustiva sobre a percepção dos pais sobre o laptop. Exatamente por 

tratar-se de uma pesquisa qualitativa, com base em métodos antropológicos, fez-se a opção 

por entrevistas semidirigidas,realizadas presencialmente ou através de telefone. As perguntas 

contidas no roteiro serviram como fio norteador da entrevista, o entrevistado sendo incitado 

a discorrer sobre assuntos relacionados ao objeto da pesquisa, o laptop educacional.   

No início de cada entrevista eram levantadas informações gerais sobre os entrevistados, 

sintetizadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 14 – Dados sobre os familiares entrevistados     

 

Antes de abordar questões relacionadas especificamente ao uso do XO no 

ambiente familiar, o roteiro da entrevista apresentava perguntas sobre o uso de tecnologia 

nas casas das famílias. Em relação a esse aspecto é interessante constatar que 72% dos 

entrevistados (13 famílias) possuíam computador e internet em suas casas antes da chegada 

do XO. Apenas três famílias (16%) não possuíam esse equipamento. Quanto ao restante 

(duas famílias, 11%) possuíam computador, mas sem conexão à internet. Entre as famílias 

que possuem computador e internet em casa, apenas uma delas tinha para uso exclusivo em 

atividades escolares. Todas as outras apontaram, além do uso para os estudos, o uso 

recreacional da máquina. Por outro lado, nenhuma das famílias apontou um uso 

exclusivamente recreacional do computador e da internet. Ainda em relação às famílias que 

possuem computador e internet, o uso destas ferramentas em casa era realizado pelas 

crianças e quase sempre, mas não exclusivamente, pela pessoa responsável pela educação 

dessas crianças, estudantes na EBIAS.  

Estes dados suscitam algumas reflexões. A primeira delas é a constatação que a 

maioria das famílias que possuem computador tem também acesso à internet. Tanto o uso 

recreacional quanto o uso em atividades escolares é realizado através do acesso à internet: 

Informação Média Mínima Máxima 

Idade          36          31           43 
Nº de pessoas na casa          5,5           3            7 
Escolaridade  Ensino Médio      

incompleto 
      5ª série Pós-graduação 

Especialização 
Renda Familiar 3 a 5 salários 1 a 2 salários 6 a 10 salários 
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em redes sociais e ferramentas de bate-papo no primeiro caso, em sites para pesquisas, no 

segundo. Entre as famílias que possuem computador sem acesso à internet, apenas uma 

(33%) apontou um uso recreativo além do pedagógico (que se resume basicamente à 

digitação dos trabalhos escolares).  

Um dado que foi destaque entre os entrevistados que possuem acesso à internet, 

13 famílias, refere-se à impossibilidade de  conectar o XO a suas redes. Isso ecoou em 

diversas entrevistas, especificamente quando as perguntas versavam sobre a intensidade do 

uso do XO em suas casas. Exatamente por não terem acesso à internet através do laptop, o 

seu uso foi bastante limitado. Apesar de haver outros fatores, que serão abordados adiante, 

que também concorreram para um uso limitado do laptop na instância familiar.   

Quando se perguntou quem utilizava o XO em casa, 16 famílias (88%) indicaram 

que eram as crianças, os estudantes. Dois entrevistados, em um primeiro momento, 

afirmaram que o laptop não era utilizado em sua casa. Assinala-se em “um primeiro 

momento”, pois esta resposta foi acompanhada em seguida de uma ressalva: utilizaram 

“quase nada” ou “muito pouco”. Ressalta-se que nas residências dessas duas famílias havia 

computador e internet antes da chegada do laptop XO, o que pode ser fator desmotivador 

para o seu uso (visto o melhor desempenho das máquinas que possuem). Entre as famílias 

que apontaram que o uso do XO é realizado pelas crianças da casa, quatro delas (25%) 

indicaram também o uso pela pessoa responsável pela educação da criança, mas sempre na 

perspectiva de auxiliá-la, nunca para uso próprio.   

Sobre o tipo de uso do XO que realizaram em casa, 77% dos entrevistados 

revelam que foi predominantemente e exclusivamente com atividades escolares. Os outros 

23% entrevistados apontam o uso recreativo além daquele com atividades escolares. Das 

quatro famílias que apontaram uso recreativo para o XO, três não tinham computador em 

casa antes da chegada do laptop, e a quarta possuía computador, mas sem acesso à internet. 

Metade dos entrevistados (sete pais) que apontaram uso exclusivo do laptop XO para 

atividades escolares justificaram este uso alegando que tem uma baixa capacidade de 

processamento e armazenamento. Afirmam que seus filhos reclamam que muitas vezes 

músicas e vídeos que baixam na escola se perdem – problema também enfrentado no uso 

escolar da máquina.  
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Sobre a utilização do XO na casa dos estudantes, destaca-se o  seguinte trecho 

de uma das entrevistas, onde a entrevistada fala sobre o uso escolar e recreativo do XO: 

Eles usam os computadores mais pra joguinho, pra brincadeira mesmo, então 
quando eles têm um trabalho, alguma coisa, aí sim que eles vão no 
computador pra usar pro estudo. Porque não é assim uma forma espontânea 
da criança, chegar e assim: ah vou olhar, ah vou ver que mundo, ah que 
bichinho, vou fazer uma pesquisa, vou ver não... é só quando alguma coisa ali 
da escola mesmo né...(Entrevistada 2)  

 

A mesma pessoa, mãe de uma criança do 1º ano, é enfática quando se pergunta: 

“o laptop ajudou na educação de sua filha?”: 

 

(Entrevistada) Nenhuma... 

(Entrevistador) O que faltou? 

(Entrevistada) Eu acho que pra uma criança da 1ª série, que ela não sabe 

ler, não sabe escrever, então assim, pra ela faltou muito, uma parte de 

alfabetização ali no laptop. Ah, vamos escrever palavrinhas, vamos fazer umas 

continhas aqui no laptop, pra criança começar a usar o laptop pra fazer uma 

pesquisa... Sabe eu achei assim ó, apesar que ela tá na 1ª série, eu acho que esse 

laptop deveria ser direcionado as crianças da sexta, sétima e oitava série, porque 

esse ano parece que as crianças da sexta, sétima, não ganharam... 

(Entrevistador) Na tua casa, pelo que você percebeu, ela não usou para 

aula? 

(Entrevistada) Nenhuma, não. Ela veio, ela nunca chegou em casa assim: 

mãe olha só as palavrinhas que a gente fez, não. Ela veio só com uma 

brincadeira que tinha ali, joguinhos, do come-come... Só assim, a parte dos 

jogos. Eu acho assim que faltou muito, ou se tivesse tido, não sei, acho que teria 

que ter uma pessoa que trabalhasse só a parte ali do laptop com as crianças, não 

a professora da sala. Eu acho assim, não sei se a professora teve cursinho pra 

mexer neles... só que assim, direcionada na alfabetização, eu acho que faltou 

muito. 
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 Há que se levar em consideração que se trata da fala de uma mãe de criança 

do 1º ano e que, por essa razão, talvez o uso do computador fosse menos intenso que em 

anos mais avançados. Ligado a esta questão é interessante constatar que entre os 77% dos 

entrevistados que afirmaram um uso exclusivamente escolar, apenas oito (44%) acreditam 

que o laptop ajudou na educação de seus filhos. Ao serem inquiridos sobre os aspectos que 

julgam que o computador ajudou na educação de seus filhos, seis das oito (75%) respostas 

afirmativas indicam que o computador aumenta a vontade da criança para ir à escola ou 

passar mais tempo lá. Apenas duas entrevistadas relacionam a melhoria à utilização do 

laptop XO para realizar atividades da escola, tanto em casa quanto na casa de colegas.  

Esse aspecto – pouco uso do XO para a educação em casa – também ecoou 

quando falaram sobre a qualidade da formação dos professores para o uso da tecnologia na 

educação. Nenhum dos entrevistados afirmou que os professores têm pouca formação, tanto 

geral quanto para o uso da tecnologia, mas nove (50%) não souberam avaliar como é a 

qualidade da formação específica para o uso da tecnologia. Uma das entrevistadas, antes 

mesmo que lhe fosse feita a pergunta sobre a formação específica dos professores para o 

uso da tecnologia, respondeu: 

 

(Entrevistada) Eles não usaram muito não. 

(Entrevistador) Tu achas que os professores não encaminharam muitas 

tarefas... 

(Entrevistada) Não, não... Até mesmo na escola eles quase não usaram. 

(Entrevistador) Ah é, as crianças falaram sobre isso? 

(Entrevistada) É, levavam e não usavam, e aquilo pesa né... 

 

Destaca-se que essa entrevistada tem duas crianças matriculadas na Escola, uma 

no 2º ano e outra no 5º ano e que ambas ganharam o laptop. 13 (72%) dos 18 entrevistados 

indicaram a mesma situação  do depoimento anterior: muitas vezes era exigido que a criança 

levasse o laptop para a escola e não era utilizado. Este fato criou uma justificativa entre as 

crianças para não levar o laptop, mesmo quando exigido: “a prof não usa”. O mesmo tipo de 

argumento é utilizado em outro âmbito, rapidamente abordado entre os entrevistados. Ao 

final da entrevista, era solicitado ao entrevistado algum elogio, crítica ou comentário que 
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gostaria de fazer com referência ao projeto piloto e a Escola: em cinco (28%) das entrevistas 

os pais aproveitaram para reclamar do fato de as crianças não repetirem mais de ano, fora da 

intenção da entrevista, mas que se percebeu ser algo que esta preocupando mais os pais do 

que o uso ou não do laptop. Pois, isso fazia, segundo eles, que seus filhos tivessem uma 

‘desculpa’ para não estudar e retirava a possibilidade de utilizarem ameaças sobre o perigo 

da repetência, que “ficariam para trás”, “perderiam os amigos” etc. Uma entrevistada 

levantou esse problema no momento em que foi perguntado sobre a importância da 

educação para o futuro do filho: “tudo, em tudo. Hoje em dia se não tiver um estudo não 

tem mercado de trabalho. Eu até vim aqui, discutir com a Marizilda [Diretora]. Isso aí que veio 

lá da Secretaria da Educação eu acho um absurdo. Uma criança que não sabe ler, não sabe 

escrever, passar. Sabe, eu acho um absurdo, porque quando a gente estudava, ou tu tirava 

nota, estudava, ou tu ficava. Agora, hoje em dia, se tu manda um filho estudar: “mãe eu vou 

estudar pra que, mãe? Chega no final do ano eu vou passar”. E ela me disse que no ano que 

vem até a oitava série não vai mais poder reprovar, por causa da grade nova. Quer dizer, se 

não aprender tu vai ganhar teu canudo, e lá fora? Tu não vai poder participar de um 

concurso, tu não vai poder participar de um vestibular, tu não vai fazer nada” 

Ainda sobre o uso do laptop XO para as atividades escolares realizadas em casa, é 

interessante - sobre este aspecto outras pesquisas seriam necessárias – verificar quais 

atividades são requeridas aos estudantes. Em duas entrevistas, foram indicados os usos do 

laptop no âmbito familiar requeridos pelo professor: a primeira entrevistada, quando 

perguntada sobre a intensidade do uso do laptop para realizar tarefas em casa, indicou que: 

“não, ele usa assim... às vezes, não todo dia, às vezes um dia sim outro não. Mas sempre a 

professora também manda alguma matéria pra eles fazer em casa. Assim, pra fazer a letra ‘a’ 

até o ‘z’ ou do ‘um’ ao ‘cem’”. É difícil avaliar qualquer atividade sem conhecer o contexto 

pedagógico ao qual ela se relaciona, mas, da mesma forma, é difícil imaginar um contexto 

em que seja necessário em laptop para realizar estas atividades. Outro depoimento aponta 

para aspecto do uso do XO:  
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(Entrevistador) Com a chegada do XO mudou alguma coisa no cotidiano 

de sua família, de sua casa? 

(Entrevistado) Eu acho o seguinte, eu acho que o computador em si, ele 

é uma faca de dois gumes, certo. Eu ainda sou da boa e velha caneta e lápis, 

entendeu? Porque eu notei que as crianças se tornaram um pouco mais 

preguiçosas com o computador. 

(Entrevistador) Ah, é? 

(Entrevistado) Sim ó, porque está tudo lá. Você quer fazer uma pesquisa 

pra resolver um problema da história do Brasil. Você vai lá, acessa, lê ali, 

imprime e deu. Eu acho que ele ajudou, mas tudo depende. A máquina em si 

é que nem um revólver engatinhado, entendeu, se você não puxar o gatilho, 

não faz mal. Você tem que saber trabalhar com ela, né. Eu creio que ela tem 

muita falha ainda né, sai isso, apaga aquilo, apaga aquilo outro, entendeu. 

 

Pode-se dizer que da mesma forma como se têm muitos professores que têm 

dúvidas sobre a pertinência e as vantagens do uso de computadores pelos estudantes nas 

escolas, também tem-se pais que preferem a continuidade de práticas e instrumentos 

consagrados pela tradição.  

Este fato foi percebido durante oficina ministrada na Escola dentro do Programa 

Mais Educação. A oficina destinava-se a ensinar aos estudantes o que significava fazer uma 

pesquisa na internet. Foi enfatizado que não se tratava apenas de achar informação na 

internet, mas que, acima de tudo, tratava-se de ser capaz de relacionar diferentes 

informações encontradas na produção de um novo texto ou peça de comunicação. E, 

acredita-se, que isso não significa que as crianças fiquem “mais preguiçosas”. As ferramentas 

para copiar e colar certamente facilitam quando se trata de apenas reproduzir um texto, mas 

da mesma forma que na pesquisa realizada em livros e enciclopédias (na qual o processo da 

cópia deve ser feito de forma manual), o que deve ser trabalhado com o estudante é a sua 

capacidade de ler e interpretar a informação, não a de armazenar e copiar. Com a indicação 

de que esse não é um ‘problema’ exclusivo do uso da internet como ferramenta de pesquisa, 

quer-se acentuar que esse ‘problema’ não se refere exclusivamente ao XO – e que as formas 
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de sanar não perpassam apenas seu universo – mas reconhece que se torna mais premente 

com as possibilidades da virtualidade.   

 Outro aspecto abordado durante as entrevistas foi a opinião dos pais sobre 

alguns aspectos da escola. Todos os 18 entrevistados indicaram que o espaço físico da Escola 

é bastante satisfatório. Seis deles (33%) ressaltaram a recente reforma do ‘bosque’ da Escola; 

outros seis a construção do ginásio do esporte; três ressaltaram a reforma do piso superior 

da Escola e um dos pais a qualidade das salas de aula.  

Entre 11 dos pais entrevistados (61%), houve destaque para problemas 

relacionados ao comportamento dos estudantes, sendo que aproximadamente metade deles 

(cinco) relacionaram o fato à falta de segurança na escola (especialmente em relação a 

entrada de adolescentes que não são estudantes da Escola). No entanto, três deles acreditam 

que esse problema se deve à falta de respeito com o professor (com duas indicações sobre a 

falta de ações coercitivas que o professor poderia tomar, uma sobre a responsabilidade do 

poder público e da administração escolar, e outra questionou a responsabilidade dos pais 

dos estudantes). O trecho a seguir pode dar pistas sobre uma das razões (o contexto em que 

está inserida a Escola28) para esse problema indicado como o “mau comportamento” dos 

estudantes na Escola. Perguntado sobre a qualidade do espaço físico da Escola, o pai diz que 

ele é ótimo, e continua: “então eu observo que o EBIAS é uma baita de uma escola, mas que 

tem que botar uma lei tem. Eu morei ali perto do EBIAS, uma quadra dali durante quatro anos. 

Mataram um guri na minha esquina, mataram um guri quase no meu portão, mataram um 

guri na entrada da rua e mataram um guri na parada de ônibus. Isso em quatro anos, cara. Eu 

cheguei e assim os guris morrendo. E tá uma coisa tão absurda entendeu, tudo assim piá 

novo...” 

                                                 
28 Entre 2000 e 2001, a clientela da escola aumentou muito com a chegada de novos moradores no bairro, transferidos da Via  

Expressa, entrada de Florianópolis, onde moravam em instalações insalubres, para a Vila União, espaço novo dentro do bairro. No 
decorrer do tempo, a Cachoeira do Bom Jesus e a Vila União tornaram-se dois núcleos sócio-culturais distintos: ao invés de existir 

uma integração entre as comunidades instalaram-se dois pólos de lutas e conflitos, devido ao choque cultural e social entre os 

membros destes grupos. A Escola, da mesma forma como expressa o conflito, tenta resolvê-lo por meio de atividades de 

integração e respeito às diferenças.  
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6.10  Uso do Projetor Proinfo pelos professores da EBIAS 

O Projetor ProInfo29 reúne em um único equipamento projeção, computador e 

acesso à internet, O produto está em análise para registro de patente no Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual (INPI). O projeto foi iniciado no MEC e contou com a colaboração 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Desenvolvido pela Fundação Centros de Referência e Tecnologias Inovadoras (CERTI), 

o aparelho nasceu como uma solução portátil multimídia que agrega funcionalidades de 

projetor e unidade de processamento de baixo custo. O foco é o uso na dinâmica dos 

trabalhos em sala de aula, ao possibilitar conexão com a internet, portabilidade, manipulação 

de conteúdo multimídia (como vídeo e apresentação de slides, com projeção em qualquer 

parede), desenvolvimento de tarefas colaborativas e apresentação de conteúdos 

educacionais.  

A Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva recebeu um projetor para uso no 

ano de 2010, em conjunto com o projeto XO. Em dezembro de 2010, foi entregue 

questionário aos professores que utilizaram o projetor para saber a sua avaliação do uso e 

pertinência para o desenvolvimento de suas aulas. Apresentamos a seguir a sistematização 

das respostas dos professores que retornaram o questionário, um total de oito.  

 

1) Frequência semanal de utilização do projetor 

 

 

 

                                                 
29

 Informações retiradas do site do MEC. http://portal.mec.gov.br/index.php, acesso em 12/02/2011. 
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2) Tempo médio (minutos) de utilização do projetor nas aulas 

 

 

3) Recursos pedagógicos usados nas aulas, com uso do projetor 

 

 

4) Situação de uso mais adequado do projetor 
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5) Uso da internet durante as aulas 

 

 

6) Programas utilizados durante as aulas 

 

 

7) Com o uso do projetor, as aulas foram: 
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8) Você recomendaria o uso do projetor ProInfo? 

Entre os respondentes 100% afirmaram que sim. Suas justificativas: 

� Recurso a mais para o professor 

� Aulas mais ilustradas, organizadas. Aproveita-se mais o tempo 

� Porque proporciona um leque de opções (ferramentas pedagógicas) no processo ensino-

aprendizagem 

� Trabalhamos com a geração de imagens, todo recurso utilizado e que apresente 

imagens vai estimular muito os alunos  

� A visualização possibilita uma melhor aprendizagem 

� Pela visualização, a turma pode interagir junta 

� Facilita a explanação e torna as aulas mais interativas 

� Aumenta as possibilidades 

 

9) Houve algum tipo de problema de funcionamento durante o uso do projetor 

  

Apenas dois professores dizem ter problemas para usar o projetor, sendo que um 

deles explica: “não sabia utilizar, tivemos que aprender, eu e os alunos. Sendo que para estes 

era tudo mais fácil”. Quanto ao outro, afirma que o projetor “não lê certas mídias, não 

conseguiu acesso aos sites”. Os demais afirmam que não tiveram nenhum problema para 

utilizar o equipamento.  
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7. Workshop 

Um dos objetivos deste projeto piloto foi estimular a participação de empresas 

de Software da região da grande Florianópolis a desenvolver aplicativos educacionais que 

utilizem o conceito de TIC na educação explorando a interatividade entre laptops e projetor 

multimícia em sala de aula. São inúmeras as possibilidades de aplicações que aumentem o 

interesse do aluno nas aulas, promovam os trablalhos colaborativos e jogos em equipe, 

facilitem o trabalho do professor na exposição das aulas. E com esta finalidade, no dia 

10/12/2010 foi realizado o workshop “Oportunidades de Desenvolvimento de SW e HW para 

o segmento de TIC na Educação” no auditório do SEBRAE, com a presença de diveras 

empresas associadas à Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia – ACATE dentro 

da vertical educação, que atuam no desenvolvimento e comercialização de soluções para o 

segmento de educação. São produtos e serviços em áreas como: ambiente virtual de 

aprendizagem; aplicações de criação de conteúdo para educação a distância; sistema de 

avaliação; sistema de gestão acadêmica; cursos a distância para diversos segmentos; lousa 

eletrônica; consultoria para implantação de EaD; criação de conteúdos sob encomenda; 

tutoria, implantação de gestão do conhecimento, entre outras soluções. 

Abaixo apresenta-se a programação do evento: 

Abertura: 14:00h - 14:40h 

• Prof. Diomário Queiroz – FAPESC; 

• Carlos Roberto de Rolt – SMCTDES de Florianópolis; 

• Prof. Rodolfo Pinto da Luz – SME de Florianópolis; 

• Prof. Carlos Alberto Schneider – Fundação Certi; 

• Rui Luiz Gonçalves – ACATE; 

• Carlos Guilherme Ziguelli – Sebrae SC. 
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Mesa Redonda 1: Oportunidades para o desenvolvimento de TIC para a Educação 

14:40h - 16:00h 

Tema Palestrante Tempo 
Programas do MEC para a educação pública e 
projeto UCA. 

Wellington Mozarth Maciel – 
MEC/SEED 

20’ 

Projeto XO e projetos desenvolvidos pela Certi 
que utilizam o conceito de TIC na educação. 

Laércio Ancieto Silva – Fundação 
Certi 

20’ 

Debate – Moderador > Laércio Silva Todos 20’ 
 

Mesa redonda 2: Mercado para as empresas de TIC no tema educação 

16:00h – 17:20h 

Tema Palestrante Tempo 
Resultados da Avaliação do projeto XO e 
necessidades de interação entre laptops e 
projetores. 

Profa Edla Ramos – Fundação 
Certi 

20’ 

Estratégia da OLPC para o projeto XO no Brasil 
e no mundo. 

Juliano Bittencourt - OLPC 20’ 

Estratégias da vertical Educação – gaps para 
atendimento ao mercado. 

Silvio Kotujansky - COMPLEX 20’ 

Debate – Moderador > Rui Gonçalves Todos 20’ 

 
 

 
Figura 34 - formação da mesa de abertura 

A Figura 27 acima apresenta a formação da mesa de abertura do workshop com 

a participação do Sr Rodolfo Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação de 

Florianópolis, do Sr. Laécio Aniceto Silva - Superintendente Comercial da Fundação Certi, do 

Sr. Januário Serpa - Coordenador do Sebrae da Grande Florianópolis, do Sr. Carlos Roberto 
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De Rolt - Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis, e de Rui Luiz 

Gonçalves – Presidente da ACATE. 

 
Figura 35 - Representante do MEC - Sr. Wellington M. Maciel 

O Ministério da Educação esteve representado pelo Sr. Wellington Mozart Maciel 

que apresentou as ações em desenvolvimento pelo MEC/SEED para a educação pública 

(Figura 28). 

 
Figura 36 - Convite para o Workshop 
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9. ANEXO I - Descritivo técnico do ambiente WLAN na EBIAS 

“Descritivo Técnico do Ambiente de WLAN do EBIAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por Virtual Office para EBIAS.  
Divisão de Redes  
http://www.voffice.com.br alisson.freire@voffice.com.br  

48 3025-8580  
 
 

5 de julho de 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Alisson Carvalho Freire  
Suporte Técnico 

 
 

 
As informações contidas neste relatório têm caráter confidencial. Elas incluem informações 
sobre a estrutura de rede da empresa e só devem ser lidas por pessoal qualificado de ambas as 

empresas, por questões de segurança. 
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Descritivo Técnico do Ambiente de WLAN do EBIAS 05 de julho de 2010 
 
 
 
1.      Introdução 

 
Este documento descreve o ambiente de WLAN (Wireless Local Area Network), leia-se, 

rede local sem fio do EBIAS. 
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Descritivo Técnico do Ambiente de WLAN do EBIAS 05 de julho de 2010 
 
 
 
2.      Descrição da Solução 
 
2.1.    Problemática 

Desenvolver um ambiente de WLAN que atenda a estrutura física do prédio da Escola 

Básica Intendente Aricomedes (EBIAS) e possibilite aos usuários finais praticidade, tratando-

se de usabilidade, e mobilidade sem perder a conexão, leia-se a tecnologia roaming, tendo 

em vista que os usuários finais serão alunos do ensino básico e fundamental. 

 

2.2.    Solução 

Para criarmos o ambiente de WLAN do EBIAS optamos pela utilização de 

equipamentos da D-Link. Neste caso utilizamos 1 (um) switch da D-Link modelo “DES-

1228P24-Port 10/100Mbps + 4 Giga Port / 2 Combo Cooper/SFP PoE Web Smart Switch” 

mais 20 (vinte) access points também da D-Link todos do modelo “DWL-3140APD-Link 

AirPlus Wireless 108G Web Smart Thin AP with PoE”. 

 

2.3.    Equipamentos de Rede 

O switch que foi descrito na solução está atendendo perfeitamente a nossa 

problemática, pois ele detém de 24 portas 10/100Mbps. Sendo que somente 20 (vinte) 

portas são suficientes. Essas 20 (vinte) portas estão associadas aos 20 (vinte) access points. 

Uma outra porta do switch está disponibilizada para a implementação de um servidor na 

topologia de WLAN. 

 

OBS: Quanto ao servidor que foi disponibilizado para a alocação na topologia da WLAN, este 

é de responsabilidade da CERTI. 

O switch também possui como característica a solução PoE (Power Over Ethernet). 

Esta solução se implementada em ambas as extremidades, leia-se, se estiver presente no 

switch e nos access points, ou até mesmo em outros equipamentos com suporte a PoE, não 

existirá a necessidade de uma fonte de energia junto ao equipamento final (access point), 

pois a alimentação do access point ocorrerá pelo cabo UTP que está interligando o access 
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point ao switch. 

Descritivo Técnico do Ambiente de WLAN do EBIAS 05 de julho de 2010 
 
 

O modelo de access point que foi adotado na topologia WLAN também tem como 

característica a solução PoE. Dessa forma os access points estão alocados nos locais 

designados sem a necessidade de uma fonte de alimentação, pois o cabo UTP que chega em 

cada access point está alimentando o mesmo. 

 

2.4.    Configuração e Gerenciamento/Administração 

O software Smart Wlan Manager é um software proprietário da D-Link e foi 

disponibilizado junto com o switch e com os access points. Este software possibilita ao 

administrador da WLAN gerenciar e configurar o switch e os access points via interface 

gráfica. Para que isso funcione como o esperado é necessário uma máquina central 

interligada ao switch. Essa máquina central está fixada em 1 (uma) porta do switch com o 

software instalado. 

OBS: A disponibilização da máquina é de responsabilidade da CERTI. 

Com o Smart Wlan Manager não é necessário configurar os access points 

individualmente, ou seja, através deste software existe a possibilidade de configurar todos os 

access points de uma única vez. 

 

Para que o software funcione corretamente é obrigatório que a máquina central 

possua sistema operacional compatível. A compatibilidade ocorre com os sistemas 

operacionais Windows 2000 ou Windows XP. Um servidor DHCP também é uma requisição. 

Existe um servidor DHCP incluso na topologia. 

 
OBS: O servidor DHCP e suas respectivas configurações é de responsabilidade da CERTI. 
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3.      Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAIXA  
PAVIMENTO TÉRREO 
SEM ESCALA 
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PLANTA BAIXA  
PAVIMENTO SUPERIOR 
SEM ESCALA 
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10. ANEXO II: Análise da rede wireless 

Análise de rede wireless 

 

  

 

 

 

Realizado por Virtual Office 

Divisão de Redes e Segurança 

http://www.voffice.com.br 

alberto@voffice.com.br 

48 3025-8574 

12 de Novembro de 2010 

Autores: Miguel Gustavo 

  Field Engineer 

                                  

 

 

 

 

 

 

  As informações contidas neste relatório têm caráter confidencial. Elas incluem informações 

sobre a estrutura de rede da empresa e só devem ser lidas por pessoal qualificado de ambas as 

empresas, por questões de segurança.  
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Introdução 

Este relatório tem como objetivo avaliar a atual situação da rede da Escola Básica 

Municipal Intendente Aricomedes da Silva avaliando os seguintes aspectos:  

• Serviços de rede estão deficitários; 

• Situação atual Lan Switch , Access Point, Router, Proxy de acesso à Internet; 

• Análise de desempenho da rede. 

Ambiente Atual 

Conforme verificado no cliente a escola possui 1 (um) switch da D-Link modelo “DES-

1228P24-Port 10/100Mbps + 4 Giga Port / 2 Combo Cooper/SFP PoE Web Smart Switch” e 20 

(vinte) access points também da D-Link todos do modelo “DWL-3140APD-Link AirPlus 

Wireless 108G Web Smart Thin AP with PoE”.  

ANALISE DO AMBIENTE ATUAL 

 Foi verificado através de reclamações dos usuários do cliente que há desempenho 

ruim da rede sem fio e que os mesmos presenciam dificuldades de acesso à rede. Através da 

análise foi verificado que os problemas eram pertinentes. 

Foi realizado um escaneamento dos dados que trafegavam na rede através do switch 

controller que os Access points estão conectados e foi constatado que  há um grande tráfego 

de dados do protocolo MDNS endereçado à computadores membros de um grupo 

multicasting. 

Foi verificado ainda através da análise do espectro da rede sem fio que há muitas 

interferências no mesmo, provenientes dos seguintes itens: 

• Protocolo de comunicação de rede MESH: Os laptops não conectados à rede sem 

fio criam entre si um estrutura de comunicação ponto à ponto que analisa o canal 

com menos interferência entre os canais e seleciona o canal com menor 

interferência para fechar a comunicação ponto à ponto, interferindo assim a 

operação normal da rede sem fio publicada na escola em modo infra-estrutura. 

• Foi verificado que os access points estavam com configurações de canais 

automáticos, dessa maneira, apenas os canais 1 e 11 estavam operando (Anexo 1, 

pág. 6).  

Não foram realizadas verificações no servidor Proxy de Internet devido à falta de 

acesso ao sistema do mesmo. Deverá ser realizada ainda para medição da conexão com a 
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operadora OI um teste de download e upload ou a medição constante de taxas através do 

servidor Linux ou então de um equipamento operando com porta espelhada ligada ao 

roteador ADSL e ao Switch. Para um teste simples poderá ser agendado um horário para a 

verificação executado um download e um upload com apenas um computador ligado 

diretamente ao roteador. 

Análise de desempenho da rede 

 A análise de rede foi feita utilizando dois softwares como Wave Deploiment e inSSIDer 

e também a utilização do software Speed Test, fornecido pela Cisco Systems, rodando em um 

iPhone. Para captura de tráfego, utilizamos o software Wireshark para constatar e identificar 

possíveis tráfegos Multicasting. 

 Andando pelos corredores da escola utilizando o inSSIDer, plotamos gráficos de 

ocupação de canais e verificamos a ausência ou não aproveitamento do canal 6 devido à 

configurações automáticas no switch controller. Com o software  Speed Test, foi possível testar 

downloads e uploads nas piores condições.  

 Foi verificada a presença de tráfego multicasting em excesso no switch e também a 

feature IGMP Snooping estava desabilitada.  

SOLUÇÕES AOS PROBLEMAS 

Após a identificação dos problemas, foram feitos os seguintes ajustes para solucioná-

los: 

• Configurado os canais manualmente para 1, 6 e 11 para evitar sobreposição de 

canais e obter melhor aproveitamento do espectro de frequências. 

• Habilitado o IGMP Snooping no switch controlador da rede sem fio para que o 

tráfego multicasting não seja propagado através das portas do switch e evitar 

inundação da rede e consumo de banda desnecessária. 

• Alguns rádios foram desligados e serão removidos para novos locais de 

propagação: auditório, sala de professores, etc. 

Após fazer as alterações, refizemos os testes e tivemos um melhoramento considerável, 

atingindo velocidades de download próximas a do uplink.  

 Todas a solução fornecida foi alinhada junto ao fabricante D-Link para 

recomendações de configuração de IGMP Snooping, posicionamento dos rádios e gráficos de 

radiação e propagação das antenas.   
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CONCLUSÃO 

Foi constatado tanto pelo analista do EBIAS quanto da CERTI que a experiência de 

navegação, após alterações de configuração do switch controlador, se tornou melhor, com 

velocidade de acesso dentro do desempenho esperado. 

É necessário ressaltar que os analistas do EBIAS e do CERTI entraram em senso comum 

em relação ao desempenho para executar vídeos dos hosts “retroprojetores”. A experiência 

de navegação foi ótima e apenas alguns picotes de vídeo foram sentidos, não em relação à 

transmissão dos dados, mas durante à bufferização e troca de frames dos vídeos.  

Também foi constatado pelos analistas do EBIAS e da CERTI que os hosts 

“retroprojetores” têm desempenho para executar vídeo muito inferior quando comparado a 

outros hosts de rede como notebooks, iPhone e desktops. A navegação na internet com 

retroprojetores possui desempenho equivalente a outros hosts. 

ANEXO 1 – CANAIS 1 E 11 SOBREPOSTOS 

 

ANEXO 1 – Canais 1 e 11 sobrepostos 
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11. ANEXO III – Questionário aos professores e gestores da EBIAS 

 
 
I – Caracterização do professor 
 

1. Idade. Assinale com um (X) o seu grupo etário. 
 
< 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 > 54 
     

 
2. Sexo: (   ) M    (  ) F 
3. Formação 

Nível        Graduação Pós-graduação – 
Especialização 

Mestrado 

Titulo    
Instituição    
Ano 
conclusão 

   

 

4. Qual/is a/s série/s  em que atua? 
5. N.º de anos de serviço no magistério: 
6. Tipo de contrato na rede Municipal de Ensino de Florianópolis (assinale com um X) 
 

Efetivo temporário 
  

 
7. Tempo de atuação na EBIAS:   
 
8. Com que intensidade você usou os computadores na sua prática pedagógica no ano 
anterior ao inicio do projeto UCA?  Assinale com um X a situação que mais se aproxima da 
sua experiência, de acordo coma seguinte escala de frequência: 
 

1- Não usei; 2- Usei entre uma a duas vezes por período; 3- Usei uma a duas vezes por mês; 4- 
Usei uma a duas vezes por semana; 5 - Usei todos os dias. 

 
1 2 3 4 5 
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II- O uso dos laptops  
 
1. Indique a sua percepção sobre o grau de incidência das atividades realizadas na sua escola 
com os laptops. Assinale com um  (X) a opção que corresponde à sua percepção. 

1. Nulo; 2. Reduzido; 3. Médio; 4. Elevado; 5. Muito Elevado 
 

 1 2 3 4 5 
Uso básico: elaboração de textos, apresentações, pesquisa 
em páginas web, etc 

     

Aulas com o apoio de apresentações eletrônicas em trabalho 
dos alunos em pares e/ou  em grupos 

     

Projetos educativos       

Trabalho integrado com outros professores       

Gestão das aulas (registro de faltas, registro do progresso na 
aprendizagem dos alunos) 

     

Criação de blogs pelos professores      

Criação pelos alunos      

Uso de redes sociais (portal do aluno ou outro)      

Outras. 
Especifique: 

     

 

2. Um projeto desta natureza pode enfrentar dificuldades e vários obstáculos. Assinale com 

um (X) o grau de importância dos aspectos abaixo referidos neste ano de experiência com o 

XO:  

1. Escassa; 2. Alguma; 3. Média; 4. Elevada; 5.Máxima 

 
 1 2 3 4 5 

Dificuldades técnicas ( falta de apoio e de  manutenção 
dos equipamentos) 

     

Dificuldade na organização, gestão dos espaços e dos 
horários de professores e alunos 

     

Dificuldades de criação de rotinas de trabalho para o 
uso do laptop em sala de aula (alunos perdem arquivos 
– não trazem os laptops – trazem descarregados etc)  

     

Dificuldade de articulação e interação entre colegas      

Falta de infra-estrutura na escola (rede elétrica para 
recarga, pendrives, mouses avulsos, etc) 

     

Insuficiência de oportunidades de formação dos 
professores 

     

Recepção tardia dos equipamentos      



_____________________________________________________________________________________________________ 
Fundação CERTI – Projeto XO – Todos os direitos reservados – v.1.1                                                                               Página 158 

                                                                                                                                     

Redução do número de computadores operacionais 
(por acidente, avaria, queda, furto, perda) 

     

Outro tipo de obstáculo. Indique:      

 

3. A participação no projeto UCA trouxe algum tipo de benefício para a Escola, para os 
professores e para os alunos?  Assinale na escala apresentada a sua percepção acerca do 
grau de importância dos eventuais benefícios associados ao projeto: 

1. Escassa; 2. Alguma; 3. Média; 4.Elevada; 5. Máxima. 
 

 1 2 3 4 5 
O acesso aos equipamentos por parte dos professores 
e alunos promoveu a apropriação do uso da tecnologia 
e ampliou o acesso a outras fontes de informação. 

     

Mudança positiva nas práticas pedagógicas      
Melhoria na comunicação interna      
Melhoria na comunicação com a comunidade      
Aumento da motivação dos alunos para o trabalho 
educativo 

     

Outros tipos de benefícios. Indique:      

 

4. Quanto ao uso que você fez dos laptops neste ano letivo, assinale com um (X) a opção que 
mais se aproxima da sua situação atual tendo em conta a seguinte escala de frequência: 
1- Não usei; 2- Usei entre uma a duas vezes neste ano; 3- Usei uma a duas vezes por mês; 4- 

Usei uma a duas vezes por semana; 5 – Usei praticamente todos os dias. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Nas situações em que fez uso dos laptops na sala de aula, indique o tipo de atividades 
desenvolvidas e a frequência com que eram realizadas pelos alunos. Assinale com um (X), 
para cada tipo de atividade, a opção que mais se aproxima da sua situação, considerando a 
seguinte escala: 

1- Nunca; 2- Poucas vezes; 3- Às vezes; 4- Muitas vezes; 5- Todas as vezes. 
 

 1 2 3 4 5 
Atividades de produção de textos      
Atividades de cálculos e construção de gráficos      
Apresentação de trabalhos pelos alunos      
Atividades de pesquisa       

Atividades de produção multimídia (imagem, vídeo, som)      
Exploração de software específico para a disciplina/conteúdo      
Produção e publicação na rede de conteúdos pelos alunos:       
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blogs, wikis 

Pesquisa orientada: webquests, caças ao tesouro on-line, 
viagens virtuais ou outras 

     

Resolução de problemas on-line (simulações, applets, etc.)      
Uso para entretenimento (jogos, passatempos, consulta de 
páginas de jornais, música, cinema, moda, downloads) 

     

Uso livre da Internet na sala de aula      
Uso em redes sociais (Messenger, Myspace, Facebook,  Orkut, 
Portal do Aluno)   

     

Consulta e uso de correio eletrônico      
 

6. Sobre os modos de organização dos alunos e do trabalho educativo nas aulas com 
utilização dos laptops, assinale com um (X) a opção que mais se aproxima da sua situação, 
considerando a seguinte escala: 

1- Nunca; 2- Poucas vezes; 3- Às vezes; 4- Muitas vezes; 5- Todas as vezes 
 

 1 2 3 4 5 
O computador portátil é usado de forma individual pelos 
alunos 

     

Apesar de cada aluno ter o seu laptop, eles trabalham 
em pares 

     

Apesar de cada aluno ter o seu laptop, ele é usado por 
um pequeno grupo de alunos 

     

Apesar de cada aluno ter o seu laptop, ele  é usado para 
trabalho em grande grupo (turma) 

     

 

7. Tendo como referência a experiência vivida, avalie o nível de impacto do uso educativo 
dos laptops  no trabalho do professor. Assinale com um (x) a sua percepção, considerando a 
seguinte escala: 

1- Muito negativo; 2- Negativo; 3- Nulo; 4- Positivo; 5- Muito positivo. 
 

Impactos 1 2 3 4 5 
Entusiasmo e confiança dos professores no uso de TIC na 
sala de aula 

     

Colaboração com outros professores      
Melhoria no planejamento do trabalho educativo      
Motivação para participar em projetos e parcerias      
Acompanhamento dos alunos      
Desenvolvimento de competências profissionais      
Diversificação de estratégias pedagógicas      
Melhoria dos processos de avaliação da aprendizagem      
Papel do professor nos processos de ensino-aprendizagem      
Qualidade dos materiais e recursos produzidos      
Processos de auto-formação      
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Oportunidades de formação      
Acesso às TIC por professores e alunos      
Condições de trabalho na escola      
 

8 – Qual foi ou está sendo para você o maior desafio para a utilização pedagógica dos 

laptops?  

9 - Que lições a Escola e os Professores aprenderam em relação ao uso dos laptops e que 

gostariam de partilhar, numa perspectiva de melhorar as condições da implementação do 

projeto para o próximo ano e também numa perspectiva mais ampla, da implementação de 

projetos similares noutras escolas do país? 
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12. ANEXO IV - Roteiro para as entrevistas coletivas com os alunos da EBIAS 

 
Iniciar a entrevista coletiva com a identificação dos alunos, ano de escolaridade, turma. 

Convidar os alunos para lembrarem as suas experiências no uso dos laptops, durante o ano 

letivo de 2010, tanto na Escola como em casa.  

 

Pontos de reflexão:  

1. Em que situações usaram os laptops? Que atividades desenvolveram? 

2. Quantas vezes utilizaram na sala de aula durante o ano? (uma estimativa) 

3. Em que disciplinas usaram os laptops? 

4. Ao usarem os laptops ficaram mais interessados nos temas das aulas? 

5. O que mudou durante as aulas ao utilizarem os computadores? A relação com o professor? 

Com os outros alunos? 

6. Gostaram mais de usar os laptops em que situações? O que é que aprenderam? 

7. Que diferenças encontram entre as aulas em que utilizaram os laptops e as aulas sem 

laptops? 

8. Todos os alunos usaram? Sozinhos? Em grupos?  

9. Que programas de computador são mais usados nas atividades em sala de aula? Como 

são as atividades? 

10. O que mais gostam de fazer nos laptops? 

11. Acham que a Escola e os professores devem continuar a usar os laptops? Por quê? 
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13. ANEXO V - Roteiro para a entrevista com os professores sobre suas boas 
práticas 

 
1. Preparar equipamento previamente para registro de áudio e/ou vídeo 

2. Data: 

3. Nome do Professor 

4. Qual a disciplina que leciona? 

5. Como foi a “sua história” com o uso dos laptops na Escola? Que experiências tens para 

relatar?  

6. O que acha que os seus alunos aprenderam ao utilizarem os laptops dentro da sua 

proposta? Que tema tratou com maior frequência? 

7. Os alunos usaram em que atividades, predominantemente? 

8. Essa atividade fazia parte de um projeto? Ou diz respeito ao trabalho quotidiano da sua 

disciplina? Que outros professores foram envolvidos? 

9. Quer dar mais alguma informação sobre o assunto? Esta/s atividade/s  está/estão em 

algum local na rede? 

10. Contato [e-mail]: 
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14. ANEXO VI – Entrevista com os pais 

Entrevista a ser realizada com o maior número possível de integrantes da família do 

aluno/a. Solicitar inicialmente as seguintes informações: 

� Idade dos pais ou responsáveis 

� Número de pessoas que habitam no domicílio  

� Escolaridade 

� Atividade profissional 

� Renda familiar 

Questões norteadoras para a entrevista: 

1. Tinham computador e internet em casa antes do projeto UCA?  

2. Caso a resposta seja afirmativa, como utilizava esse computador ligado a internet? 

3. O que mudou com os laptops no dia a dia da sua casa/vida? 

4. Como você avalia o projeto XO, a partir do uso que foi realizado em casa. 

5. Você considera que o laptop ajudou o seu filho a tirar melhores notas na escola?     

Por quê?  
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15. ANEXO VII – Entrevista com os gestores 

1. Caracterização dos gestores: idade, formação, tempo de atuação no magistério e na 

PMF, cargo, função. 

2. Questões norteadoras: 

� Quais os impactos da inserção dos laptops na Escola?  

� Quais foram os agentes-chave no processo? 

� Que novas atribuições devem os gestores assumir a partir da inclusão dos laptops 

no espaço escolar 

� Que formas de organização foram adotadas pela Escola para utilizar os laptops no 

cotidiano escolar? 

� Quais as suas expectativas acerca dos benefícios da inserção destes equipamentos 

no espaço da Escola?  

� Qual a sua expectativa acerca do papel que o gestor deve desempenhar no 

processo? 

� Quais os principais obstáculos e dificuldades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


