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RESUMO

www.professor.com.br

Experiências do uso da tecnologia na vida profissional e pessoal de professores

Esta pesquisa investiga as experiências dos professores nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental no Estado de São Paulo, sobre o uso do computador como uma
ferramenta de trabalho, procurando identificar as relações que estão construindo com o
uso das tecnologias – tanto na organização e no planejamento de suas aulas quanto na
construção dos saberes pedagógicos que podem fazer com o uso do computador.
Identificam-se nesse trabalho o acesso e o domínio que os professores têm no dia-a-dia
em relação ao computador (incluindo o acesso à internet) e as experiências que estão
realizando com o auxilio do computador e da internet.
Foi utilizado o conceito de familiarização para análise da relação do professor com o
computador.Foram realizadas entrevistas e aplicados questionários aos professores
que atuam nos sistemas de ensino público e privado, no Estado de São Paulo, primeiro
nível do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries / 2° ao 5° ano ), e aos alunos do curso de
Pedagogia.
O trabalho evidenciou que existe uma relação de familiarização dos professores, e esse
nível passa pelo interesse e pela experiência individual antes de passar para o lado
profissional do uso do computador e internet na sala de aula. Não há evidências de
resistência ao uso do computador, as atividades com alunos avançam à medida que o
professor se desenvolve no uso da tecnologia.

Palavras-chave: professor, computador e familiarização.
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ABSTRACT

www.teacher.com.br

Experiences of the use of the technology in teacher’s professional and personal

life

This research investigate the experiences of the teachers in the firsts grades, about the
use of the computer as a work tool, trying to identify the relations that teachers are
building with the use of technologies – in the organizations and planning of the classes,
as in the constructions of their pedagogical knowledge that the teachers can do through
the use of the computer.
In this work is identified the access and the management that the teachers have in every
day situation related to the computer (including internet access); and their social
representations that they have related to this tool.
The process of familiarization was used in the research to show the relation between
teachers and computers. Interviews and forms were applied with teachers in both
systems: public and private, in São Paulo state, on the first’s grades. We also had
students from Education College participating of this research.
This work showed the level of familiarization of the teachers goes around their interest
and individual experience, the professional activities related to the use of the computer.
There are no evidences of resistance in the use of the computer; the activities with
students go forward in the same steps as the teacher develops himself in the use of the
technology.

Key-words: teacher, computer, familiarization.
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INTRODUÇÃO

Uma geração de educadores: o percurso

A história da minha família proporciona uma visão dos acontecimentos na área

da educação no Brasil. Nós estamos na 5ª geração de educadores. O meu tetravô,

José Arolla, era francês, formado na Universidade de Pádua e na Sorbonne. Veio para

o Brasil da Itália, com sua filha, minha bisavó Elvira Arolla (1884), para lecionar e abrir

escolas pelo Brasil. Veio primeiramente para ensinar famílias mais abastadas, que

pagavam um preceptor para que os filhos recebessem estudos em casa. Elvira, minha

bisavó, também fez este tipo de trabalho: ministrava aulas em casa de famílias, lá

pelos idos de 1900. Naquele tempo, “... os pais preferiam educar suas filhas em sua

própria casa por meio de professoras particulares ou clérigos” (ALMEIDA, 2007, p.93).

Por muitos anos eles trabalharam juntos. Ele começava o trabalho em uma nova

cidade, trazia sua filha, deixava-a nessa cidade, e ia em busca de uma outra cidade.

Até que um dia não teve mais contato com a família. Ninguém sabe o que aconteceu

com ele.

Minha bisavó voltou para São Paulo, onde morava sua mãe, que já tinha outro

companheiro, e casou-se com Francisco, meu bisavô, com quem teve cinco filhos,

meus tios-avós: Sylvia, os gêmeos Hugo e Renata, Mário e Lydia, que veio a ser minha

avó.

Durante a infância e juventude dos filhos, todos da família de minha bisavó

desfrutaram muito conforto e luxo. Moravam na Avenida Paulista, tinham três carros e

empregadas. As crianças foram criadas com muitos recursos. Estudaram no Mackenzie

College, fundado em 1894 e dirigido por protestantes. A elite paulista frequentava essa

instituição e, assim, minha avó e seus irmãos passaram por lá também. O currículo

incluía Língua Nacional e Aritmética, Francês, Metódica e Pedagogia, Cosmografia e

Geografia, História Sagrada e Universal e Noções Gerais de Lógica (ALMEIDA, 2007).
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Porém, na crise de 1929, perderam tudo, e da Paulista foram morar no bairro do Bom

Retiro.

Sem as mesmas condições financeiras, a família precisou se sustentar de outra

forma.Os estudos foram interrompidos, os filhos começaram a atuar no mercado de

trabalho. As moças como secretárias e professoras; os rapazes como ajudantes de

fábricas. Apenas meu tio-avô Mário continuou seus estudos e formou-se engenheiro.

Minha avó, Lydia Romero, nascida em 1919, e sua irmã Sylvia Romero, nascida

em 1914, iniciaram o trabalho como secretárias e depois optaram pela carreira do

magistério.

Em 1941, minha avó Lydia casou-se com meu avô, Wady Bechara, em São

Paulo. Ele também seguiu o caminho do ministério e tornou-se pastor da igreja

Adventista do Sétimo Dia. Começava uma nova jornada de mudanças e adaptações.

Minha avó teve dois filhos: minha mãe, Vera Bechara (1942), e meu tio, Omar

Bechara (1945).

A família passou um período de três anos nos Estados Unidos, onde meu avô

fez um curso de pós-graduação na área teológica. Voltaram ao Brasil e foram morar em

Curitiba. Lá, minha avó Lydia fez um curso de inglês, no Instituto de Educação de

Curitiba. O curso proporcionava aulas teóricas e práticas. A seu término, ela fez uma

prova e, com o resultado, conseguiu autorização do MEC para ser professora de inglês

em escolas de cidades que ainda não possuíam faculdade. Com essa autorização,

conseguiu seu primeiro trabalho em um Colégio Estadual em Guarapuava, no Paraná.

Atuou por 6 anos como professora de inglês, trabalhando em todos os níveis de ensino.

No período matutino, as aulas eram ministradas para os meninos; já no período

vespertino, para as meninas, e à noite para moças e rapazes. Na visão de minha avó, a

escola tinha um ambiente muito agradável, de respeito e confiança. Os alunos a

respeitavam como professora e ela desenvolvia suas aulas de maneira tranqüila. A

disciplina era boa e a relação com os alunos era ótima.

Depois desse tempo, o casal mudou-se para Apucarana, também no Paraná, e

minha avó foi lecionar em uma escola por lá. A visão dessa nova escola já é diferente: o

ambiente não era tão agradável, os alunos eram indisciplinados e havia muita “cola”,
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rabiscos e pichações nas paredes. Depois de um ano, minha avó desistiu do trabalho

como professora.

Em Curitiba, minha mãe, Vera, cursou o Normal, que tinha por objetivo preparar

as moças para uma profissão socialmente aceita, o magistério, mantendo-as

preparadas para sua verdadeira vocação: o matrimônio e a constituição de família. O

currículo do curso incluía disciplinas como economia doméstica, culinária, etiqueta,

desenho artístico, puericultura, trabalhos manuais e outras similares.

Disciplinada pelos homens, a educação das mulheres continuou um
prolongamento da educação familiar e enquanto estudavam, as jovens
aguardavam o casamento que era o que realmente importava em suas
vidas.Deixaram de ser as procriadoras incultas para tornarem-se as
futuras esposas educadas, conhecedoras das necessidades do marido e
dos filhos, alicerces da moral e dos costumes, fieis guardiãs do lar cristão
e patriótico. (ALMEIDA ,1996. p 15)

O curso Normal era conhecido como “espera-maridos”, sendo que a opção era

terminar o curso e casar-se. Diante dessas possibilidades, minha mãe terminou o curso

e casou-se com meu pai, Jonas. Mudaram-se de Curitiba para São Paulo, e aqui

estabeleceram seu lar. Tiveram três filhos: Luciana, Laércio e eu. Para minha mãe e

para mim, a escolha da profissão docente em muito reproduz o discurso apresentado

por Almeida (1996): “O exercício do magistério representava um prolongamento da

funções maternas e instruir e educar crianças era considerado aceitável para as

mulheres, foi considerado um trabalho atraente à mulher de classe média letrada, ser

professora era ter a profissão ideal da mulher“ (p. 39).
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Foto 1 – acervo pessoal da pesquisadora

Graduação do curso Normal de Vera Bechara 1961

Assim que as crianças começaram a frequentar a escola, minha mãe sentiu

necessidade de acompanhá-las nas atividades escolares. Gostava muito de crianças,

identificava-se com esse universo escolar e, com a formação que havia tido, decidiu

procurar trabalho na escola em que gostaria de matricular os filhos: Escola Adventista

Prof. Luiz Waldvogel, de Santo André, que depois se tornou Colégio Adventista de

Santo André. Foi assim que iniciou seu trabalho nesta escola.

Para Almeida (2007), o ingresso maciço das mulheres no magistério foi

ocorrendo à medida que novas classes e turmas iam se formando e a demanda de

professores aumentando. O número de professores masculinos não dava mais conta

da oferta. Assim, as mulheres foram sendo autorizadas a exercer esse trabalho, e suas

características femininas – o instinto maternal e vocação à maternidade – passaram,

nesse momento, a ser valorizadas como forma de garantir o acesso a esse novo

mercado de trabalho. Por serem mais amorosas e pacientes que os homens,

começaram a ganhar espaço no magistério e a disputar as classes com os homens.

O fato de ter escolhido a profissão docente representou um grande auxílio,

porque os filhos puderam estudar na mesma escola em que ela lecionava, na rede

particular confessional, que reforçava seus próprios valores, e assim ela podia

administrar a casa e conciliar seu trabalho com a nossa educação.
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Durante 20 anos, minha mãe foi professora pré-escolar e depois foi convidada

para ser coordenadora do Colégio. Fez a faculdade de Pedagogia, pós–graduação em

Psicopedagogia e especialização em Orientação Educacional. Tem atuado na área da

educação há trinta anos.

A minha história escolar também passa pelo Colégio Adventista de Santo

André. Formei-me no Ensino Fundamental em 1995. Na escola não havia colegial e

procurei outra escola. Fui estudar em um tipo de internato em Hortolândia, perto de

Campinas, com a opção de cursar o colegial em quatro áreas: humanas, exatas,

contabilidade e magistério.

Cursei o magistério por orientação de minha mãe, por ser um curso que, ao

final, já poderia representar acesso ao mercado de trabalho, mas, ao terminá-lo, optei

por outra área de atuação e cursei administração de empresas, afastando-me do

magistério. Durante o curso de administração, casei e tive minha primeira filha, o que

fez com que eu optasse por um trabalho que me permitisse passar mais tempo com ela.

Nessa época, ser professora de inglês foi uma oportunidade bem atraente. Com a

chegada do meu segundo filho, os horários das aulas de Inglês foram ficando difíceis

de conciliar com os arranjos familiares, e eu procurei a escola em que tinha estudado, e

onde minha filha estudava agora, para trabalhar. Com o diploma do magistério em

mãos, sentia-me apta: era mãe, gostava de crianças, podia ser professora.

Um ponto interessante que aparece na minha história e na da minha mãe é o

fato de que a opção de ser professora foi dirigido pelo fator tempo, pois trata-se de um

trabalho de meio período. Segundo Almeida (2007) a profissão do Magistério foi

regulamentada dessa maneira para que a mulher pudesse conciliar o trabalho na

escola com o cuidado da casa e a família.

Para as mulheres, o tempo deveria ser gasto nas funções de esposa e de mãe.

Se houvesse tempo excedente, então esse tempo poderia ser ocupado pela profissão

de professora. Não só a de professora, mas profissões que estivessem ligadas ao

prolongamento das funções do lar, como enfermeira, por exemplo. Essa possibilidade

ainda se reflete na escolha e na permanência da profissão hoje.
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Segundo Almeida (2007), as mulheres sempre ficaram relegadas à função

doméstica de criar e educar os filhos, e os homens, por sua capacidade intelectual,

estariam ligados aos trabalhos econômicos e de raciocínio lógico.

Existem diferenças entre a escolha da profissão e a educação das mulheres e

dos homens, diferenças que parecem estar impregnadas no inconsciente coletivo.

Assim, às mulheres foi permitido atuar em áreas de humanas e trabalhos ligados ao

cuidado com os outros, como o magistério, a enfermagem e a assistência social, porque

“caberia aos homens as funções cerebrais e às mulheres as atividades domésticas.

Não poderiam concorrer com eles profissional e intelectualmente.” (ALMEIDA,

2007, p. 109).

Toda essa trajetória me fez perceber como os caminhos da escolha da profissão

docente estão impregnados de representações construídas ao longo de muito tempo, e

que muitas vezes nos são veladas, das quais não nos damos conta.

Compreendo agora que trilhei parte do caminho percorrido pela minha mãe.

Segui seus passos ao escolher naquele momento, uma profissão que conciliasse meu

desejo de realização profissional e pessoal. Foi esse desejo de ser mãe e de ter uma

família permeou algumas das minhas decisões.

Para Nóvoa (1999, p.15), esse momento de reflexão autobiográfica revela muito

das escolhas profissionais. “O professor é uma pessoa; e uma parte importante da

pessoa é o professor. Cada um continuou a produzir no mais íntimo da sua maneira de

ser professor.“

Fica claro para mim que as minhas escolhas enquanto pessoa refletem os

valores que acredito serem importantes: a família e a religião. E essas escolhas estão

interligadas, assim como estavam na vida de minha mãe.

Assim, minha carreira como professora do Ensino Fundamental aconteceu em

um momento da minha vida em que decidi conciliar as funções de esposa, mãe e

profissional. Já havia trabalhado como professora de inglês, em cursos livres, com

horários alternativos de trabalho.

Decidi procurar trabalho como professora na escola em que meus filhos

estudavam – no Colégio Adventista de Santo André. Assim poderia ter mais tempo com

eles e também conseguiria organizar melhor minha rotina. Coloquei-me à disposição
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para aceitar uma classe. No início, fiz algumas substituições, para ver como me saía, e

em 2002, fui contratada como professora para educação infantil, na turma do Jardim II.

A experiência foi fascinante. Na verdade, foi arrebatadora. Senti-me

deslumbrada, despreparada e sedenta para compreender mais o universo da

Educação. Até aquele momento o meu trabalho como professora de inglês não tinha

me oferecido nenhuma experiência como essa.

Após um ano no Colégio Adventista de Santo André, me matriculei no curso de

Pedagogia da UMESP (2004). Queria saber mais, precisava conhecer mais o mundo da

educação. Só o magistério, cursado há tanto tempo, não bastava mais.

Durante o curso de Pedagogia, percebi as mudanças que estavam acontecendo

comigo e com o meu trabalho. Novas relações de aprendizado, novas teorias e novas

práticas. Assim, esse se tornou o meu caminho de crescimento e desenvolvimento.

No 2º ano do curso de Pedagogia, fui transferida da sala da Educação Infantil

para o 5º ano do Ensino fundamental, na mesma escola onde lecionava.

Bem integrada ao trabalho, senti que essa nova profissão tinha a capacidade de

abrir meus horizontes e de transformar a maneira como eu encarava a educação. Isso

mudou minha vida pessoal no modo de reconhecer e tratar o outro.

A mudança de nível revelou uma necessidade muito grande de me apropriar dos

conteúdos ensinados nesta série, e, nesse sentido, o curso de Pedagogia, com suas

disciplinas voltadas para as metodologias, me auxiliou muito, apontando o caminho,

sem, contudo, trazer receitas. A construção dos saberes foi um processo longo e

solitário.

Numa programação especial no Colégio, tive o privilégio de homenagear minha

avó, Lydia Bechara. Em uma festa de comemoração do Dia da Vovó, nós a

homenageamos porque, na mesma escola, duas mulheres, professoras, da mesma

família, já estavam deixando sua marca de educadoras.

Esse momento ficou registrado com esta foto, e me recorda toda a trajetória das

mulheres da minha família:
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Foto 2 Acervo pessoal da pesquisadora – Homenagem a Lydia Bechara
Da esquerda para direita: Letícia Bechara, Lydia Bechara, Gustavo
Zukovski e Vera Bechara - 2005

A construção do meu trabalho na escola me trazia dificuldades. Era difícil me

adaptar ao modelo adotado pelas professoras. Elas tinham sua própria metodologia,

que utilizavam há bastante tempo e que, na visão delas, funcionava muito bem. Na

minha, nem sempre. Eu tinha dificuldades com a disciplina, com o modelo de

autoritarismo, forma condicionante de captar e manter a atenção dos alunos. Assim

estava sempre em busca de novas leituras e novos modelos para serem testados e

praticados.

Em 2005, surgiu a proposta da coordenadora da escola de auxiliar os

professores na organização e no planejamento de suas aulas e atividades. Foi

desenvolvido um projeto chamado de “plano de aula online”, para dar conta dos

objetivos e das estratégias de cada conteúdo a ser trabalhado nas diferentes

disciplinas. Assim, começamos a migrar do tão conhecido e familiar “semanário”

(caderno ou pasta onde ficam registradas todas as atividades propostas, objetivos e

conteúdos) para um novo modelo de “plano de aula online”. Esse novo projeto se

iniciou em 2005 na escola onde eu atuava e tem se consolidado na prática das
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professoras do ensino fundamental. Enfrentou barreiras e muita resistência, mas

também encontrou professoras motivadas e dispostas a encarar o novo projeto.

Ao ser desafiada com o projeto, não hesitei em debruçar-me sobre ele e

desenvolver ao máximo sua potencialidade. Minha atitude, por um lado, motivava o

grupo a descobrir isso também, mas, por outro lado, causava em algumas professoras

certa “irritação”, por perceberem que, por conta dessa empolgação, definitivamente, o

processo avançaria, e elas seriam arrastadas - por mim e pelo grupo - para essa

mudança.

Nas reuniões semanais tínhamos momentos em que cada professora

apresentava seus planos e seu progresso. Como dominava o computador um pouco

melhor que as outras professoras, ficava responsável por apresentar meus planos. Já

que estava incrementando, apresentava links e arquivos dos planos de aula que estava

desenvolvendo. Parte do meu tempo era dedicado a ensinar e auxiliar as professoras

que estavam tendo mais dificuldade em organizar, fazer, salvar e usar seus planos de

aula.

Por conta da minha personalidade “inovadora”, me destacava apresentando nas

reuniões mais novidades e sites interessantes que poderiam ser utilizados pelas

professoras na construção dos planos e idéias. Também passei a falar dos meus

planos para professoras de outras unidades escolares da rede, e, nos encontros que

tínhamos, passei a compartilhar com elas o trabalho que estávamos desenvolvendo na

nossa unidade escolar.

Senti que esse trabalho gerou uma integração maior entre as professoras, pois

havíamos criado um novo canal de comunicação e, a partir dele, poderíamos

compartilhar mais do que os planos de aula: poderíamos compartilhar nossas idéias,

nossos conhecimentos, nossas experiências. Nosso trabalho não estava mais limitado a

um registro burocrático no caderno. Nossas idéias eram bem-vindas, eram registradas e

compartilhadas, e serviam não apenas para nós, mas para todas que estivessem

interessadas. O grande sonho do projeto do “plano de aula online” era tornar-se uma

ferramenta de uso de todas as professoras do Ensino Fundamental da rede, e depois ir

se expandindo para outros níveis.
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Hoje, como profissionais da área de educação, temos disponível na internet

comunidades de professores, portais de educação, blogs... uma infinidade de

possibilidades. Na minha concepção, tudo passa pela familiarização inicial, aquela

primeira aproximação que ocorre entre o professor e o computador. Para muitos, esse

lugar inicial é a escola. Os dados da pesquisa mostram que hoje, em 2009, o

computador já faz parte da “família” de muitos professores. Minha pesquisa indica isso.

A possibilidade de aprendizagem que ainda temos em relação ao computador é quase

infinita. A cada dia nos são dadas novas tarefas para serem feitas pelo computador, e o

processo de aprender uma determinada tarefa começa novamente. É na prática do dia-

a-dia, nas pequenas e grandes tarefas, que recomeçamos a aprender e a utilizar o

computador com todas as suas possibilidades.

Foi todo esse projeto do “plano de aula online” que despertou minha curiosidade

em relação ao uso das tecnologias e à forma como elas vêm invadindo o espaço

escolar e transformando as relações de conhecimento e aprendizado.

Com essa idéia inicial, comecei a pensar sobre os instrumentos utilizados na

prática docente, nas ferramentas: diários de classe, anotações, semanários,

planejamentos e planos de aula, entre outros.

Assim, o projeto de instrumentalizar o docente para usar a tecnologia como um

dos recursos necessários para a construção dos saberes parece ser um novo caminho

a ser percorrido pelos professores. Contudo, surge um questionamento: será que o

computador e o acesso à internet contribuem mesmo para a construção dos saberes

pedagógicos?

Nesta pesquisa procuro investigar as experiências dos professores sobre o uso

do computador como uma ferramenta de trabalho, objetivando identificar as relações

que estão construindo com o uso das tecnologias – tanto na organização e no

planejamento de suas aulas quanto na construção dos saberes pedagógicos possíveis

com o uso do computador – bem como o uso em rede com outros professores,

discutindo as exigências da profissão docente e a utilização da informática na

profissão.
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Para Libâneo (2007),

As exigências postas pela sociedade comunicacional, informática, e
globalizada exige maior competência reflexiva, interação crítica com as
mídias e multimídias, a conjunção da escola com outros universos
culturais, o conhecimento e o uso da informática, formação continuada
(aprender a aprender), capacidade de diálogo e comunicação com os
outros, reconhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade de vida e
preservação ambiental. Tudo que esperamos da escola para os alunos
são, também, exigências colocadas aos professores. (p. 8-9)

Para esse autor, o desafio da escola é capacitar os professores e os alunos,

visto que a escola precisa oferecer um serviço e um produto de qualidade, mas essas

novas exigências levam muitos professores a temer a perda de emprego e a se

sentirem apavorados quando pressionados a lidar com equipamentos eletrônicos.

A escola apresenta um universo bem particular de desenvolvimento de

habilidades de alunos e professores, sendo um ambiente propício para a

aprendizagem. É nesse ambiente que alunos e professores têm a possibilidade de

aprender uns com os outros, especialmente os professores, que podem aprender com

os alunos pela habilidade que eles têm com o computador. O trabalho buscou identificar

a relação dos professores com o uso do computador e sua aplicação na prática

pedagógica. Foi através da Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici

(1978), que o conceito de familiarização se tornou mais claro e foi utilizado como

instrumento de análise nessa pesquisa.

Ao ter meu primeiro contato com a teoria das representações sociais de

Moscovici, surpreendi-me ao deparar-me com uma teoria que explicava o senso comum

e era utilizada para explicar os fenômenos sociais.

Dos encontros no grupo FormAção1, surgiram as primeiras idéias e exposições,

os nossos primeiros contatos com essa teoria. O debate dos textos, a construção

coletiva da pesquisa de representações sociais, a oportunidade de vivenciar, na prática,

1 Grupo FormAção: Grupo inscrito no CNPq desde 1995, coordenado pela Profa. Dra. Marília Claret Geraes
Duran no Programa de Mestrado da Universidade Metodista de São Paulo, e que tem desenvolvido inúmeras
atividades de estudos e pesquisas na Linha de Pesquisa Formação de educadores. Faço parte desse grupo desde
minha inserção no programa de Mestrado (2007), período em que seus componentes têm se voltado para estudar
a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (1978).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


12

conceitos teóricos estudados pelo grupo, causaram um impacto sobre a natureza da

minha pesquisa.

Comecei a familiarizar-me com a teoria e aprofundar meus conhecimentos sobre

ela. Assim, pouco a pouco, os conceitos foram se tornando mais claros. Por isso decidi

trazer a abordagem de familiarização da Teoria para a pesquisa.

Foram realizadas entrevistas e aplicados questionários com professores que

atuam nos sistemas de ensino, público e privado, nas séries iniciais do ensino

fundamental, de 1ª à 4ª série. Também buscamos conhecer a formação dos estudantes

no curso de Pedagogia.

Essa dissertação discute, no Capítulo 1, a profissão docente diante das

mudanças; como os termos utilizados para designar a profissão do docente – professor,

educador, pedagogo – influenciam a ação do docente e a maneira como a tecnologia

está inserida nos contextos educacionais, qual a influência e o papel que ela

desempenha na formação e na atuação dos professores.

No Capítulo 2 são levantadas algumas diretrizes sobre a formação continuada

dos professores na área da informática, nas redes de ensino pública e privada, e as

experiências de formação de alunos no curso de Pedagogia.

No Capítulo 3 o conceito da familiarização é introduzido explorando a relação

dos professores e o uso das tecnologias. Sobre a habilidade e familiaridade com o

computador, o conceito dos “nativos e imigrantes digitais”, apresentado por Prensky

(2001), elucida a dificuldade que os professores apresentam em relação ao computador

e como isso influencia sua atuação e sua postura. Também apresentamos os caminhos

que estão sendo traçados pela civilização on-line.

No Capítulo 4 são percorridos os caminhos traçados pela investigação e a

escolha da metodologia. São apresentados os componentes da pesquisa e os

resultados obtidos com as entrevistas dos professores que atuam na rede pública e

privada e dos estudantes do curso de pedagogia no Estado de São Paulo.

As considerações finais retomam os principais pontos tratados nos capítulos,

realizando um fechamento sobre as experiências relatadas e a investigação realizada.
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CAPÍTULO I

PROFISSÃO DOCENTE: DESAFIOS DIANTE DAS MUDANÇAS

“ Os dois fatores que mais nos influenciam são

os livros e as pessoas com quem convivemos. “

Howard Henricks

1. 1 Profissão: Professor

O que significa a escolha profissional de ser professor? Quais são as tarefas e

habilidades necessárias para se exercer essa profissão?

Vamos refletir sobre a profissão docente diante dos novos desafios e mudanças

advindos da utilização da informática e do uso das tecnologias.

Para responder a essas questões, optamos por realizar um recorte histórico a

partir da nova LDB lei n. 9.394 2, de 20 de dezembro de 1996, que traz considerações

importantes para a construção do conceito da profissão docente de que queremos nos

aproximar.

A formação dos professores vem sofrendo, ao longo do tempo, alterações em

relação ao período histórico ocorrido, de acordo com uma abordagem específica

marcada por diferentes características.

2 O período que se segue à implantação da LDB (1996) coincide com o fim da reserva de mercado de equipamentos
de pequeno porte no Brasil, que dificultava o acesso aos computadores pela população em geral. A partir da lei n.
8248, que entrou em vigor em abril de 1993, muitas empresas de pequeno e médio porte puderam contar com
incentivos para informatizar sua produção e trabalho. (GIANOLLA, 2006). Esse recorte se faz necessário diante da
questão norteadora desta pesquisa, que é investigar a relação do professor com o computador, processo que ocorreu a
partir da década de 1990, mais intensivamente no início do ano 2000, quando o uso de computadores pessoais se
tornou uma ferramenta mais popular e acessível e começou a fazer parte do dia-a-dia das pessoas e entrou no
ambiente escolar, facilitando os processos de organização e registro nos departamentos da secretaria e tesouraria
principalmente.
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Para Duran (2006), as abordagens em relação à formação dos educadores foram

marcadas por políticas de valorização em diferentes aspectos. A partir da década de

1980, existiu uma preocupação com a dimensão sócio-política do discurso pedagógico.

Já a partir da década de 1990, seguiu-se um novo modelo de valorização dos saberes

docentes, da importância da formação continuada, da formação reflexiva e autônoma.

As reformas que seguiram foram centradas em modelos que tinham como base a

avaliação: do professor, do aluno, da escola, etc. Visto o contingente de testes e

avaliações que surgiram, destacamos duas avaliações feitas nos níveis de formação e

de atuação dos professores:

• SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado

de São Paulo –, criado a partir de 1996 pela Secretaria da Educação

do Estado de São Paulo – SEE/SP –, que vem avaliando

sistematicamente a Educação Básica no Estado.

• Exame Nacional de Cursos (ENC – Provão) – um exame aplicado aos

formandos no período de 1996 a 2003, com o objetivo de avaliar os

cursos de graduação da Educação Superior, no que tange aos

resultados do processo de ensino-aprendizagem. E atualmente o

ENADE e o IGC ( Índice Geral de Cursos)

Os resultados dessas avaliações se tornaram base para políticas de formação,

financiamento, descentralização e gestão de recursos.

A atuação do professor passou então a ser cobrada e mensurada de acordo com

os resultados obtidos nessas avaliações. Por conta disso, passou a haver um amplo

debate em torno da profissão, das habilidades, das competências e das funções do

professor.

1.2 Professor X Educador

Ao observar as palavras Professor e Educador, percebemos que se distinguem

na sua origem. Professor está ligado à profissão, enquanto educador está ligado ao

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


15

processo de educação, não um profissional específico, uma profissão remunerada, mas

todos aqueles envolvidos no processo de educar um ser humano.

Duran (2006) explicita que a palavra educador surge no final dos anos 70, sendo

identificado como um profissional comprometido com a escola pública e ligado aos

interesses das classes trabalhadoras, tendo em vista uma consciência crítica e política

de sua atividade educativa. Padres, pastores, pais, parentes e amigos, desde que

envolvidos no processo de educação, podem ser considerados educadores.

Também são chamados de educadores aqueles professores que se destacam

em seu campo de atuação, envolvendo outras áreas, além da sala de aula, como o

educador Paulo Freire, que desenvolveu seu trabalho na alfabetização de adultos

através de um método revolucionário, no qual o universo das palavras dos educandos

era o tema central da aula, não necessitando de um espaço convencional de sala de

aula. Seu método, através da conscientização e politização, coloca o indivíduo no

centro do processo. Uma educação com sentido libertário. (FREIRE,1987)

Na verdade, não há como separar um professor de um educador, visto que

ambos estão intrinsecamente envolvidos no processo da educação.

A educação, como uma atividade socialmente herdada, faz parte de todo o

desenvolvimento da sociedade. Essa sociedade foi se constituindo em cima das

experiências humanas e das transmissões que foram acontecendo de geração a

geração, e é a esse processo que damos o nome de educação.

Para LIBÂNEO (2007) o professor não só é a pessoa responsável pelo processo

de educação como é a mais importante. Não há reformas ou novas propostas

pedagógicas que não passem pela pessoa do professor. Tudo que esperamos do

processo de educação e aprendizagem para os alunos também são exigências

colocadas para os professores. Se a escola e os alunos precisam de mais qualidade, os

professores também precisam desenvolver novas capacidades de competência,

domínio da linguagem informacional, habilidades comunicativas, entre outras.

Para essa profissão de professor, há ainda muitos desafios, e o que eles temem,

em muitos casos, é a pressão para lidar com os equipamentos eletrônicos.

Diante disso, esta pesquisa busca uma percepção melhor da relação do

professor com as novas mídias interativas que incluem o computador.
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1. 3 Professor X Pedagogo

A Pedagogia é o curso específico para a formação de profissionais da educação.

Seu objeto de estudo é compreender o conjunto de processos e estruturas que

intervêm no desenvolvimento humano.

A educação é uma prática social que modifica os seres humanos, e a Pedagogia

um campo científico que forma o investigador da educação e o profissional que realiza

as tarefas relacionadas à ação educativa, seja ele um profissional docente, seja não

diretamente docente. A docência é apenas uma das áreas de atuação do pedagogo. O

campo educativo é bastante amplo, há uma grande diversidade de práticas educativas.

Restringir a formação ao curso de pedagogia apenas à formação do docente para

atuação em sala de aula significa restringir o campo de atuação do pedagogo.

(LIBÂNEO e PIMENTA, 2002)

Quando foi criado o curso de Pedagogia, em 1939, ele se destinava a formar

bacharéis, técnicos de educação. Os professores dos antigos primário e pré-primário

eram formados em Curso Normal nos Institutos de Educação. Atualmente a LDB prevê

que os profissionais que atuam em todos os níveis de educação sejam graduados em

nível superior.

Em decorrência disso, o curso de pedagogia tornou-se o local de formação do

professor de 1ª a 4ª, e isso foi uma conquista a partir da LDB. Mas o curso de

Pedagogia ficou voltado para essa formação, desligando-se de uma reflexão teórica, da

investigação dos objetivos sócio-políticos e dos meios organizativos e metodológicos

dos processos educativos. (PIMENTA, 2002)

Para Pimenta (2002), há diferenças em relação ao campo de atuação e formação

do pedagogo e ao do professor.

O pedagogo tem em vista um campo de atuação muito mais abrangente que o

professor, não só as escolas, mas todos os sistemas escolares, áreas de saúde,

empresas, sindicatos e outros que se fizerem necessários. Esse profissional, ainda,

estará ligado às funções de gestão e organização de sistema e de unidades escolares,

de projetos, planejamento e avaliação. Sua formação é bem abrangente, envolvendo
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processos de reflexão e pesquisa sobre a educação e o ensino da pedagogia.

(PIMENTA, 2002, p 33)

O professor é um profissional que se relaciona com o ser humano, que ajuda o

aluno a compreender o mundo ao seu redor, favorece o processo ensino-aprendizagem

e estimula o aluno a compreender o mundo. Sua formação deve ser inicial e

continuada, articulada a um processo de valorização identitária e profissional, já que a

formação inicial não dá conta de colocar o professor à altura dos desafios e

necessidades que ele encontra no seu trabalho hoje, pois há cada vez mais exigências

para melhorar a qualidade do ensino. (PIMENTA, 2002, p.41)

Vejamos algumas exigências que estão relacionadas à Classificação Brasileira

de Profissões. (CBO)

Professores do ensino fundamental (1ª a 4ª séries) são aqueles que

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação
às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam
aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na
elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as
diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e
pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam
constantemente capacidades de comunicação.

E ainda devem ter as seguintes competências pessoais:

1. Manter vínculos afetivos com os alunos;

2. Dominar a modalidade escrita da língua;

3. Proceder com clareza;

4. Proceder com criatividade;

5. Consultar legislação educacional;

6. Apresentar capacidade de trabalho em equipe;

7. Proceder com ética e moral;

8. Exercer autoridade com critério;

9. Atualizar-se.
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CBO (http://www.mtecbo.gov.br/ Internet acesso em 18 de maio de 2008.)

Por essa lista, percebemos que as competências e habilidades necessárias para

exercer a profissão docente não são poucas. Envolvem todos os aspectos: intelectuais

e emocionais. É uma profissão que exige qualificação especializada. Constitui um

campo muito especifico de atuação e de intervenção social. Não é qualquer um que

pode ser professor. A profissão de professor ainda combina sistematicamente

elementos teóricos com situações da vida prática. (PIMENTA, 2002)

1.4 A tecnologia e a educação

Com o avanço da tecnologia, a informática seguiu por caminhos de diferentes

atividades, desde a programação em nível técnico e superior, ou mesmo em cursos

livres, até na criação de softwares para diferentes usos. Nessa linha, as aulas de

informática na escola servem para que os alunos e professores aprendam a utilizar os

programas já desenvolvidos: Word, Excel, Power Point, etc. Essa abordagem se

classifica como Instrucionista. O uso do computador e dos programas é abordado em

forma de instruções, as pessoas são treinadas para aprender as técnicas e ter o

máximo de informação possível sobre o uso dos programas. Nesse sentido, o

computador é uma máquina que potencializa o que antes era feito por outras máquinas

ou não, como, por exemplo, a máquina de escrever, a calculadora, ou até outros

registros feitos manualmente, como relatórios e gráficos desenhados por profissionais

das áreas específicas: desenhistas, designers, etc. Quanto mais se conhece a máquina

– computador –, mais condições se têm de explorar seus potenciais. É

necessariamente preciso conhecer esse instrumento, o computador e seus programas,

para poder utilizá-lo.

A outra abordagem, denominada Construtivista, possibilita a criação e a construção

de conhecimentos através da ferramenta – computador – e de todas as suas

possibilidades. A partir de programas existentes, criam-se outras atividades que

possibilitem a aprendizagem de novos conhecimentos. (ALMEIDA, 2000)
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Podemos observar que a escola tem caminhado pela linha Instrucionista, tanto para

alunos como para os professores. Em escolas da rede particular, o registro de notas e

faltas é feito por um programa, e os professores precisam inserir essas informações,

alimentando o sistema. Os alunos assistem às aulas de informática, para aprender a

utilizar os programas do computador, participam de atividades e jogos relacionados aos

conteúdos programáticos de suas respectivas séries e aprendem a utilizar sites de

busca e pesquisa para seus trabalhos escolares.

O computador também é muito utilizado como uma ferramenta de comunicação:

através da rede, mensagens eletrônicas são enviadas, aproximando os pais, os

professores e os alunos que se utilizam desse tipo de comunicação. A escola também

se utiliza de portais e comunidades específicas na internet para divulgar trabalhos,

exposições, informações, entre outros.

Para aqueles professores que ainda não dominam o computador, ter um e-mail e

utilizar-se dele pode parecer um grande desafio.

O contato com a máquina, as primeiras aproximações, são partes importantes do

processo de familiarização. Alguns professores, diante das exigências da escola,

preferem “pagar” para que outra pessoa que já domine e conheça o computador e o

programa, faça seu trabalho de digitar as notas e as faltas, por exemplo, excluindo-se

desse processo, já que não tem familiaridade com o instrumento e teme “perder tudo”,

“errar”, etc. Para alguns professores, o computador é visto como uma barreira, uma

“coisa da modernidade”, um instrumento que ainda não precisa ser incorporado à sua

prática pedagógica. Para outros, não há como não utilizá-lo.

O uso do computador deve ser discutido sob a perspectiva do que pode trazer para

o desenvolvimento do professor e do aluno.

O computador, empregado como ferramenta de reflexão pedagógica,
pode ajudar o professor a tomar consciência de sua prática e a tentar
modificá-la. Mas, para isso, é necessário que o professor faça uma leitura
dessa prática, fundamentado em teorias que lhe permitam identificar os
problemas, as limitações e o estilo assumido em seu modo de agir e ainda
buscar formas de atuação que promovam um maior desenvolvimento de
seus alunos. (ALMEIDA, 2000, p. 79)
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A escola precisa trazer à tona a discussão sobre o uso do computador: não se

trata apenas de formação para aprender a utilizar a máquina e seus programas, trata-se

de discutir uma formação que articula a prática, a reflexão e a investigação, para

promover uma transformação na ação pedagógica. (ALMEIDA, 2000)

Quando o professor é treinado apenas para o uso de certos recursos do

computador, logo é superado por seus alunos que têm uma habilidade muito melhor e

inata nessa área. Se a preocupação for apenas essa, o professor se vê como uma

pessoa que está apenas correndo atrás, sem nunca conseguir alcançar, pois a cada dia

surgem novos programas e novas funções que o computador realiza. Alguns

professores investem nessa área e aprendem a lidar com o computador, procuram

trazer para sua prática o uso dessa tecnologia, mas algumas vezes apegam-se a um

tipo de programa e acabam por fazer uma transferência do uso da lousa para o uso do

computador, e acabam se tornando um estilo conhecido como “professor Power Point”:

a única dinâmica a cada aula são apresentações de slides com fundos e efeitos

diferentes.

Quando o professor é preparado para utilizar o computador para construção do

conhecimento, ele precisa questionar-se freqüentemente, pois está diante de um

equipamento e de recursos que não consegue dominar completamente, e o desafio é

compreender essas questões e utilizá-las em sua aula, motivando os alunos no que diz

respeito ao conteúdo e à estrutura. (ALMEIDA, 2000) .

As trocas de saberes entre os professores, as descobertas e usos do

computador são de vital importância. Os alunos também são importantes nesse

processo. O computador aproxima os professores e alunos e ao mesmo tempo oferece

diferentes possibilidades aos professores de discutirem suas práticas pedagógicas

através do uso da internet e da comunicação via e-mail.

Libâneo (2002) e Alarcão (2005) concordam que o professor faz parte da

atividade essencial da escola, que é garantir a aprendizagem dos alunos com a sua

ajuda. Portanto, ele precisa dominar os conteúdos, desenvolver autonomia e o hábito

do raciocínio científico, para que o aluno também o faça.

Pesquisas e trabalhos nessa direção estão ganhando cada vez mais espaço,

devido à relevância que esse tema apresenta. Foram pesquisados alguns trabalhados
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relacionados com o uso da tecnologia nas salas de aula e a relação de aprendizado

que os professores e alunos estão fazendo dessa tecnologia.

Os trabalhos pesquisados3 com uma breve síntese sobre o tema, constam no

anexo 1 dessa dissertação e indicam, de um modo geral que o professor tem a visão

da importância do uso da informática, na vida e na escola, mas ainda não consegue

incorporar os avanços tecnológicos à sua prática pedagógica. Normalmente necessita

de um profissional da área técnica, já que em sua formação no curso de Pedagogia, o

que é oferecido em termos de disciplinas que tratam das novas tecnologias, não tem

sido suficiente para dar-lhe segurança.

Um levantamento da Revista Nova Escola em setembro de 2006, apresentou

estudos interessantes sobre como os computadores, interligados a rede mundial,

podem oferecer avanços e mudanças nas práticas pedagógicas dos professores,

inclusive nas séries iniciais.

A reportagem caracterizou três níveis de atividades ligadas ao computador:

iniciantes, intermediários e avançados. Foram apresentados projetos de escolas que

estão desenvolvendo trabalhos nessa área.

As experiências iniciais estão ligadas a jogos de raciocínio lógico, como xadrez,

uso da internet para pesquisa, digitação e organização dos trabalhos.

Os trabalhos referem-se às atividades realizadas em uma escola do Recife - PE

e de Itacuruça - RJ, distrito do município de Mangaratiba, no litoral fluminense. Nesse

caso, a coordenação da escola se preocupa com a capacitação dos professores e

procura promover oportunidades para que eles também tenham acesso ao laboratório

da escola e apoio técnico e didático ao preparar suas atividades.

Essa fase inicial se assemelha ao plano de aula on-line, explorado nesse

trabalho, que dá destaque aos primeiro contatos dos professores com o computador e

suas possibilidades.

3 Os títulos de alguns trabalhos pesquisados são: “Informática na Educação: as representações sociais e o
grande desafio do professor frente ao novo paradigma educacional” Bernardete Maria Andrezza Gregio, UCDB
; “ A representação social de professor sob o ponto de vista do aluno: um estudo introdutório” Lúcia Martins
Barbosa, RJ. “ A representação social dos professores das séries iniciais do ensino fundamental do município de
Cáceres – MT sobre aprender com o uso da tecnologia digital.” Tânia Maria Maciel Guimarães. “A informática
educativa como objeto de sentidos” Margot Campos Madeira e Luiz Fernando Rangel Tura.
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Na segunda fase, denominada intermediária, os computadores não são mais

novidade, e eles já desenvolvem projetos interativos, trabalhando diretamente com

publicação e edição de textos e imagens.

As escolas apresentadas que vivenciam essas experiências, estão localizadas

em Joinville - Santa Catarina e Cataguases, em Minas Gerais.

As atividades dos alunos incluem participar de um blog para conversarem com

estudantes de outras cidades, através de um projeto chamado “O Lugar Onde Moro”.

Os alunos utilizam recursos gratuitos disponíveis na internet, como por exemplo o

Writely, um editor de textos com recursos de formatação, além de inserção de imagens

e tabelas. Nesse projeto, eles discutem as diferenças entre os bairros onde moram

comparando as informações que recebem de outros colegas.

Outra atividade realizada pelos alunos, é participar do blog proposto pela

biblioteca digital de Cataguases, em que escritores constroem juntos histórias com as

crianças, e isso as faz lerem e escrevem melhor.

Outro recurso utilizado pela turma é o de entrevistas virtuais, assim os alunos

podem por exemplo, mandar emails para o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro

para responder as perguntas sobre como são formados os anéis de Saturno.

Programas de rádio, também fazem parte desse repertório. Duplas se

responsabilizam para buscar as informações, fazer entrevistas, escrever reportagens,

gravar e editar o material, usando um programa gratuito chamado “Audacity”, e isso

surgiu com a discussão sobre o papel comunitário dos meios de comunicação.

Para a turma dos avançados, as experiências apresentadas foram em uma

escola municipal em São Bernardo do Campo - São Paulo. Os alunos se revezam no

computador para dar movimento a um minirobô. Esse é o caso de uso da informática na

Educação em estágio avançado. Outro projeto realizado pela escola foi a produção de

um CD multimídia em que os próprios alunos da 4ª série do Ensino Fundamental

explicam o passo-a-passo da criação de um desenho animado.

O que faz a diferença entre estar em uma turma de iniciantes e de avançados? O

fator decisivo é a sincronia entre o laboratório de informática e a sala de aula, dando

oportunidade para que todos os professores utilizem os recursos tecnológicos de que

dispõem, para isso há uma integração entre a coordenação do laboratório e os
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professores, que discutem as aplicações de tecnologia ao projeto pedagógico da

escola, organizam projetos, selecionam sites de pesquisa para que os alunos e

docentes busquem informações de modo organizado, e ainda há períodos reservados à

formação digital dos professores. Nesse caso o trabalho com os alunos é desenvolvido

pelo professor de informática e os professores regentes acompanham os processos.

“A professora regente ainda não sabe mexer em todos os programas e
dispositivos que envolvem a robótica e a animação, mas aprendeu muito
acompanhando as classes no laboratório. Segundo ela, conhecer os
recursos de informática ajuda a planejar as aulas, mas esses recursos
são só ferramentas, que não tem utilidade se a escola não associá-las a
um projeto de ensino maior.” ( Revista Nova Escola, set/2006, p.37)

Outras experiências estão acontecendo em alguma escolas da rede pública e

da rede particular no Estado de São Paulo, conforme os relatos abaixo.

Na reportagem apresentada no Jornal da Tarde, dia 20 de outubro de 2008: Das

salas de aula para os blogs, recentes experiências estão sendo relatadas pelos

professores, mostrando a iniciativa deles ao utilizarem a tecnologia para aumentar o

interesse dos alunos por suas aulas. Tanto na rede particular, como na rede pública, os

professores estão se aventurando a experimentar essa nova ferramenta: o blog.

Os professores estão utilizando o blog como continuidade das aulas, colocando

desafios e exercícios, além de um plantão de dúvidas on-line. Alguns permitem que os

alunos publiquem desafios para os colegas resolverem como o professor de

matemática do Colégio Pentágono, unidade Morumbi.

Na Escola Municipal de Ensino fundamental Antônio Carlos, em São Miguel

Paulista - São Paulo, a professora Rosemeire utiliza seu blog pessoal para despertar o

interesse pela produção de textos e até a preocupação com o aprimoramento

gramatical, ela aproveitou para criar um espaço para comunicação em inglês.

Essa participação dos alunos é incentivada inclusive pela Secretaria Municipal de

Educação que criou uma espécie de “blogão da rede municipal” com o projeto

“Nossa Escola tem história”, Numa comunidade do portal Educarede, professores e

alunos estão construindo a memória virtual da rede municipal. Lia Lolito , uma das

idealizadoras desse projeto avalia que o blog já teve mais de 13 mil acessos e tem

trazido muitas evoluções de escrita e leitura para os alunos. (Jornal da Tarde 20/10/08)
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O programa EducaRede é uma iniciativa da Fundação Telefônica na Espanha e

na América Latina. No Brasil, tem a coordenação geral da Fundação Telefônica em

parceria com o CENPEC (coordenador-executivo e gestor pedagógico), a Fundação

Vanzolini da POLI/USP (coordenação tecnológica) e o Terra (infra-estrutura e

hospedagem). Lançado em 2002 como um portal, a partir de 2004 foi caracterizado

como um programa, em função da diversidade de ações desenvolvidas. Seu objetivo é

contribuir para a melhoria da qualidade da educação, estimulando a integração da

Internet no cotidiano da escola pública e possibilitando a inclusão digital aos milhares

de jovens que o freqüentam.

O EducaRede é um portal educativo, totalmente gratuito e aberto, dirigido a

educadores e alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública e a outras

instituições educativas.

Um dos projetos de 2008 apresentados na comunidade do portal, é chamado de:

Nossa Escola tem História - Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de

SP e o Museu da Pessoa. O Projeto tem como objetivo o fortalecimento da identidade

de grupo de educandos e educadores a partir da valorização de suas memórias. Esse

foi o projeto citado pela professora da rede municipal.

Utilizamos as fontes de jornais e revistas por apresentarem conteúdos atuais e

experiências que estão acontecendo nesse momento. Diante dessa opção, muitos

artigos surgiram à nossa frente e optamos por alguns, devido a relevância do tema

apresentado e sua relação com essa pesquisa.

Numa reportagem da Revista VEJA de 16 de maio de 2007, intitulada: “O

computador não educa, ensina. A tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta para

facilitar o aprendizado, mas não pelas razões que muita gente acredita” , destaca as

experiências pelo mundo afora ao se integrar a ferramenta da internet e da tecnologia

ao universo escolar.

O trabalho em rede é o que mais garante o avanço das experiências vivenciadas

pelos alunos. A reportagem levanta os dois lados da moeda: o uso positivo e negativo

do computador na sala de aula.
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POSITIVO NEGATIVO

Deixar os estudantes levar o laptop para

casa, significa que as crianças passam a

dedicar um tempo maior, cerca de 30 %, aos

estudos e são incentivadas a estudar

sozinhas.

O computador não surte efeito na classe de

um mau professor.

Aulas on-line fora do horário da escola, faz

com que os alunos ganhem tempo extra

para tirar dúvidas se, ficar embaraçados

diante dos colegas.

Os alunos perdem tempo em navegações

por sites de fast-food, em chats e algumas

vezes até em páginas pornográficas.

Blogs do professor, facilita a vida dos

estudantes e dos pais que podem

acompanhar de perto a vida escolar dos

filhos.

Falta de preparo dos professores inviabiliza

o uso em sala de aula.

Formação de redes, os alunos são

estimulados a trocar informações entre si e

a trabalhar em equipe.

No Brasil ainda a falta de segurança

oferecida aos computadores pelas escolas

públicas que são alvo freqüentes de roubos

e assaltos.

De maneira geral, as experiências com o computador em sala de aula

permitem que uma democratização de acesso às informações, conforme Cláudio de

Moura Castro. É o bilhete de entrada para a maioria dos estudantes brasileiros da rede

pública, a um mundo de informações, um banco de dados gigantesco e disponível. “O

desafio vital agora é desenvolver habilidade de achar o que se precisa em meio a esse

universo de exploração aparentemente ilimitado.” (Revista Veja, maio 2007, p.93)
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CAPÍTULO II: O CAMINHO DA FORMAÇÃO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA

“ Não basta saber; é preciso também aplicar.

Não basta querer; é preciso também agir.”

Goethe
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2.1 Escola: privilégio na formação dos professores

Atualmente o papel da escola é atingir uma educação básica de qualidade, de

formação geral e de preparação para o uso da tecnologia, além do desenvolvimento

das capacidades intelectuais, cognitivas e operativas, para a formação da cidadania

ética e crítica. (LIBÂNEO, 2007)

É na escola que as primeiras experiências de alguns professores são

vivenciadas em relação ao uso do computador. O que antes era domínio exclusivo do

professor, em relação ao conteúdo, hoje é domínio público, isso é, com o avanço da

tecnologia, do uso do computador e da internet, as informações estão acessíveis para

todos: professores e alunos. Transformar essas informações em conhecimento, isso

sim faz parte da nova dimensão de trabalho do professor. (ANTUNES, 2001)

Para alguns alunos, o trabalho do professor é inferir sobre essas informações,

refletindo sobre a influência delas no cotidiano deles. Para outros alunos, não é a

informação que faz a diferença, mas sim a atuação do professor em relação a essa

informação. Os professores são estruturadores das aprendizagens, não são meramente

estruturadores de ensino. É fundamental que os professores discutam seu papel diante

dos novos desafios deste século, diante da sua prática pedagógica e diante do uso das

novas tecnologias. “Os professores têm que repensar o seu papel. Se é certo que continuam

a ser fontes de informação, têm que se conscientizar que são apenas uma fonte de informação

entre muitas outras.” (ALARCÃO, 2005, p.31)

Não basta a informação. Como transformar essa informação em conhecimento?

Essa é a questão. Transformar em conhecimento algo que seja útil e que faça

diferença na vida do aluno é uma habilidade que o computador não tem, apenas o

professor.

Para Moran (2006), o uso da tecnologia deve ser fundamentado com a

"interação humana", de forma colaborativa, entre alunos e professores.

A Internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da complexidade do
aprender. A Internet traz saídas e levanta problemas, como por exemplo,
saber de que maneira gerenciar essa grande quantidade de informação
com qualidade. A questão fundamental prevalece sendo "interação
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humana", de forma colaborativa, entre alunos e professores. Continua a
caber ao professor dois papéis: ajudar na aprendizagem de conteúdos e
ser um elo para uma compreensão maior da vida. Se o horizonte é o
mesmo, os ventos mudaram de direção. (MORAN, 2000)

O professor precisa ter um amadurecimento intelectual, emocional,

comunicacional e ético, porque assim terá condições de organizar um ambiente

favorável de aprendizagem. Mas para que ele possa obter esse ambiente, é preciso

que ele esteja atento ao que não sabe, reconhecendo que também está em processo

de aprendizagem, que é através da incerteza que adquirimos uma certeza provisória, e

essa pode dar lugar a novas descobertas. ( MORAN, 2006)

O professor precisa se familiarizar com o uso dos equipamentos tecnológicos, e

a escola ganha um papel muito especial de criar um ambiente favorável ao

desenvolvimento e à aprendizagem. Ele mesmo precisa aprender a lidar com as novas

tecnologias e com sua maneira de organizar seu trabalho docente. Mas como se dá

esse processo? É possível refletir sobre as mudanças que estão ocorrendo no dia-a-dia

dos professores? Como o uso da tecnologia pode interferir na maneira da organizar o

trabalho do professor?

Pensamos que o movimento de estudar a profissão do professor e a sua atuação

e prática na sala de aula – objeto de estudos de várias pesquisas – tem trazido

diferentes contribuições para o meio escolar. As pesquisas, entretanto, dizem respeito

às diferentes práticas educativas exercidas por esses profissionais, em assuntos

relativos ao conteúdo, à organização da sala, ao método aplicado, à disciplina, à

experiência, à avaliação, entre outros. Vamos nos debruçar sobre a atual relação dos

professores com o computador. Para isso escolhemos transitar pelas redes de ensino

particular e pública, sendo que essa referência da escola, na nossa hipótese, pode

trazer alguma dissonância.

Falar da formação da rede pública e privada segue invariavelmente por caminhos

bem distintos, mas não completamente diferentes, já que o nosso foco é o docente que

atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série.

Analisando o docente que atua na rede privada, muitas vezes o investimento

feito pela escola se concentra na parte estrutural, como nos equipamentos e

laboratórios da escola. O professor também passa por processos de formação em
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reuniões e encontros. Em relação à remuneração desse profissional, o professor da

rede pública pode ter uma remuneração acima da rede particular. Algumas redes

particulares competem pela quantidade de alunos e acabam por conseguir manter

mensalidades a custos mais baixos, por conta do achatamento do salários dos

professores. Para se ter uma idéia, na rede municipal, o salário inicial gira em torno de

R$ 1.300,00, e na rede particular em questão, o salário inicial gira em torno de R$

900,00.

Na rede pública acredita-se na estabilidade de emprego, o que não corre na rede

particular. Há uma grande pressão entretanto nos dois sistemas pelos resultados.

Avaliação do tipo “Provinha Brasil – 2008, SARESP, e outros. São ações do governo

para medir o nível de conhecimento dos alunos e a performance de seus professores.

E o mesmo se dá na rede particular, testes e medições constantes no mesmo estilo

para garantir o nível dos alunos e conferir a performance dos professores4.

O foco do trabalho são as experiências que professores vem realizando em sala

de aula com o uso da tecnologia e as ferramentas que utilizam para realizar seu

trabalho.

2.2 Na rede pública: à espera do governo

Em busca de trazer para as escolas públicas o acesso ao computador, o governo

criou diferentes programas de formação de educadores, entre o eles – e o que ainda

hoje perdura – o ProInfo (Programa Nacional de Informática na Educação). Para a

Secretaria de Educação a Distância (MEC), esse programa é um marco na

democratização do acesso às modernas tecnologias de informática e

telecomunicações. Já distribuiu, em sua primeira fase de implantação, 30.253

microcomputadores a 2.276 escolas e 223 Núcleos de Tecnologia Educacional – NTEs,

4 Minha experiência vem da rede particular de ensino, o que algumas vezes dificulta minha visão sobre a rede
pública, restando-me os comentários dos professores e as histórias de sucesso ou fracasso. Mas a experiência da
docência, a meu ver, não difere no sentido de ser professor e ter escolhido esse caminho, tanto no caso da escolha na
rede pública, como garantia de melhores salários e estabilidade de emprego, quanto no caso da rede particular, de
benefícios como a gratuidade da mensalidade dos filhos e a opção do público com que se desenvolve o trabalho. Há
dificuldades em todos os ambientes, dos mais sofisticados aos mais simples: a posição e a relação dos professores
com os alunos é a mesma: problemas de indisciplina e desinteresse rondam todos.
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que, além de pontos de suporte técnico-pedagógico, são centros de excelência em

capacitação. Esses núcleos já formaram 1.419 professores multiplicadores e 20.557

professores em todo o Brasil.

Contudo, no mesmo momento em que a Secretaria publica esses dados, outros

estudos e pesquisas revelam a dificuldade de acesso ao programa.

O atual Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo – , nasceu em

abril de 1997, com a proposta de aproximar a escola com os avanços tecnológicos que

já existem no mercado e na sociedade e destina quase 50% dos seus recursos para a

capacitação de professores e pessoal técnico. Tem como proposta aproximar a escola

pública dos avanços tecnológicos que vêm sendo proporcionados à sociedade. Sua

meta inicial era a instalação de laboratórios de computadores em todas as escolas de

5ª a 8ª série do ensino médio com mais de 250 alunos. Seriam atendidas 16.500

escolas, distribuídas em todas as regiões do país, com a compra de 300.000

computadores. Cada estado deveria providenciar as instalações físicas adequadas e

pelo menos três professores capacitados por escola. Mas, antes de investir nessa parte,

o governo recuou diante das críticas e percebeu que seria necessário investir primeiro

na capacitação de recursos humanos. ( MORAES e LIRA, 2002, p .101)

O programa iniciou a formação de professores com cursos de especialização de,

no mínimo 360 horas, ministrados por universidades brasileiras em diversos estados da

federação, destinado a multiplicadores (os professores que são formados para atuar em

suas escolas de origem, transmitindo seus conhecimentos para todos os professores do

grupo). Os professores interessados se inscrevem no programa e aguardam para o

início da capacitação.

O artigo de Moraes e Lira (2002), dentre tantos que refletem essa realidade, traz

os resultados da pesquisa que investigou a rede oficial de Alagoas e a aplicação do

ProInfo nesse Estado.

Durante a capacitação, os professores se mostraram bastantes interessados em

aprender a lidar com o computador, numa abordagem instrucionista. Participaram de

todas as etapas de maneira entusiasta, superando o medo inicial e adquirindo uma

postura mais reflexiva em relação a seu uso, demonstrando um desejo ardente de

continuar crescendo e aprendendo: “Esses professores se mostraram dispostos e com
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muita competência para apossar-se dessas novas ferramentas com o desejo

infinitamente grande de possibilitar às outras gerações aquilo que nos foi

negado.”(MORAES e LIRA, 2002 p. 128)

Motivados, esses professores agora precisam encontrar as condições físicas, os

equipamentos funcionado e a estrutura para colocar em prática esse conhecimento e

transmitir a seus pares. Muitas vezes, uma dificuldade encontrada é o fato de, na

escola de origem, muitas máquinas não estarem funcionando, ou não estarem ligadas à

internet, o que leva ao desânimo e ao desinteresse.

Essa experiência nos mostra que a dificuldade não está em oferecer

oportunidades aos professores, na verdade, a escola pública, o governo, precisa

investir nesse professor, dando a ele possibilidades de entrar em contato e se

familiarizar com o instrumento. É a partir daí que a relação começa a se estabelecer.

Como, na rede Estadual de São Paulo, a Secretaria de Educação também

desenvolve programas de treinamento e de atualização para professores, foi solicitado

à Secretaria de Educação, por email, os materiais, textos e arquivos relacionados ao

programa de formação continuada dos professores, mas essa solicitação não foi

atendida: passados quase 2 meses, não recebemos resposta.

Os dados aqui apresentados referem-se ao anuário do Governo de 2005,

publicado no site www.planoeditorial.com.br:

O Estado de São Paulo investe em treinamento dos professores,
simultaneamente à informatização das escolas. Cerca de 84% das 5.575
escolas da rede estadual (4 .575 escolas) estão informatizadas e ,
aproximadamente, 2.905 têm acesso à Internet. A capacitação de
professores é realizada por 89 núcleos Regionais de Educação, que
selecionam professores para serem multiplicadores de conhecimento
tecnológico em suas escolas. O programa já existe desde 1997. O
governo do Estado de São Paulo já investiu R$ 243 milhões em
capacitação de professores, software e hardware para equipar os
laboratórios das escolas.

No anuário, outras cidades são citadas, como, por exemplo, a cidade de São

Bernardo do Campo, que se mobiliza para levar a inclusão digital aos estudantes

através do laboratório de informática e da biblioteca interativa. Dos 110 professores

entrevistados para esta pesquisa, há uma professora de um grupo de São Bernardo

que trouxe a informação de que o laboratório de informática é tercerizado, e os
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professores de informática também. Tercerizar a educação? Será essa uma nova

solução?

2.3 Na rede particular: condições de acesso e interesse

Na rede particular de ensino, o acesso à informática e ao uso dos computadores

se deu de maneira bem diferenciada, variando de acordo com o grau de investimento

de cada instituição.

Muitas redes, como COC, Positivo, Expoente, Pitágoras, entre outras, já

introduziram os microcomputadores em suas escolas, principalmente a partir de 2000,

quando o uso dos computadores se tornou mais popular.

Atualmente, dependendo do aporte financeiro e estrutural da escola particular,

praticamente todas as escolas têm um laboratório de informática, e os alunos têm entre

uma ou duas aulas de informática por semana. Isso conta no currículo como um

diferencial da escola. Mesmo a sala dos professores já possui pelo menos um ou dois

computadores para serem utilizados pelos professores.

A escola particular a que se refere o estudo aqui proposto introduziu o uso dos

computadores para os professores a partir de uma necessidade de digitar as notas e as

faltas dos alunos no bimestre. Para isso, os professores participaram de uma palestra

de duas horas sobre o sistema de avaliação e faltas, foram instruídos sobre como

deveriam fazer esse registro e instruídos de que, a partir daquele momento, precisariam

utilizar o computador, pois a secretaria não mais faria essa tarefa.

Os professores reclamaram que seu trabalho iria aumentar, já que antes

passavam os registros de notas e faltas para a secretaria e ela fazia o transporte para o

computador. A partir daquele momento, cada professor seria responsável pela sua

turma e deveria registrar todas as avaliações dadas e as faltas dos alunos. Para alguns

professores, foi apenas questão de tempo e familiarização com o programa e logo

estavam aptos a fazer os lançamentos sozinhos, acessar a rede de casa pela internet e

agilizar o processo. Para outros, que não dispunham de computador ou acesso à

internet em casa, o registro das notas e faltas precisou ser feito no ambiente escolar.
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No final de cada bimestre, criava-se uma disputa acirrada pelo uso dos dois

computadores na sala dos professores. Alguns professores ainda, sem tempo e

vontade para aprender sobre o sistema, simplesmente decidiam pagar para que outros

fizessem o trabalho. Com isso a chance de se familiarizarem com o computador passou

ao largo.

Passado mais algum tempo, todos os professores começaram a se programar

para utilizar e aprender sobre o programa. Foi uma maneira de se aproximarem do

computador, para realizar tarefas básicas. Veio então o projeto do plano de aula on-line

e a exploração maior do computador para o registro das aulas.

A tendência das tecnologias é caminhar para a convergência de integração e

mobilidade, mas,

para que uma instituição avance na utilização inovadora das tecnologias
na educação, é fundamental a capacitação de docentes, funcionários, e
alunos no domínio técnico e pedagógico. A capacitação técnica os torna
mais competentes no uso de cada programa. A capacitação pedagógica
os ajuda a encontrar pontes entre as áreas de conhecimento em que
atuma e as diversas ferramentas disponíveis, tanto presenciais como
virtuais. Essa capacitação não pode ser pontual, tem que ser continua,
realizada semipresencialmente, para que se aprenda, na prática, a utilizar
os recursos à distância. ( MORAN, 2006, p. 90 )

Para Moran (2006), as escolas costumam seguir algumas etapas de

aprendizagem tecnológica, que incluem:

1º - usar a tecnologia para fazer melhor e mais rápido o mesmo que já

fazíamos. No caso apresentado dessa escola, foi exatamente esse o processo: o que já

era feito pela secretaria passou a ser feito pelos professores, conferindo aos pais a

oportunidade de consultar os resultados dos seus filhos pela internet.

2º - usar a tecnologia para mudanças parciais. Esse caso foi o do plano de

aula online, que criou uma rede de relacionamento entre os professores de outras

classes, possibilitando um banco de dados de informações sobre os conteúdos,

objetivos, avaliações e outras coisas mais, que começou a ser explorado por mais

professores, inclusive de outras escolas da rede.
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3º - usar a tecnologia para mudanças inovadoras. Cremos que, no ensino

fundamental, ainda não veremos tão breve essas mudanças, mas no ensino superior

sentimos que as possibilidades têm se multiplicado.

Cada instituição tem encontrado caminhos e levado seus professores a interagir

com os computadores.

2. 4 A formação no curso de Pedagogia

Uma questão que se mostrou relevante durante o percurso da investigação que

propomos, foi a necessidade a apresentarmos uma visão dos alunos do curso de

pedagogia sobre a formação que estão recebendo em relação ao uso das mídias

interativas na prática pedagógica. Optamos por um breve recorte da formação nessa

área específica, através de nove depoimentos de alunos do curso de Pedagogia

presencial da Universidade Metodista de São Paulo – cinco alunos ( UMESP ) e da

Universidade de Taubaté – quatro alunos ( UNITAU), que serão apresentados no

capítulo IV, Os caminhos da investigação.

De maneira geral, o curso de Pedagogia na rede particular do ensino superior, se

preocupa em oferecer aos alunos, uma formação completa e abrangente, mas

deparam-se, com classes cheias, alunos oriundos de classe social baixa, com uma

formação muitas vezes deficitária, em relação ao uso da Língua Portuguesa entre

outras coisas.

Numa reportagem do jornal Folha de São Paulo de 24 de agosto, que tem como

título: “ Faculdades dão ‘supletivo para calouros’. Instituições privadas tentam

compensar deficiências dos estudantes oferecendo aulas básicas de português e

matemática. “ essa foi uma saída para algumas faculdades particulares compensarem o

déficit de aprendizagem dos alunos. Elas decidiram oferecer esse serviço “quando

perceberam que um número considerável de alunos sofre para acompanhar cursos de

direito, letras, administração e engenharia. Mesmo tendo passado no vestibular, eles

estão despreparados.”

Em algumas faculdades renomadas do Estado de São Paulo , como a Fundação

Getúlio Vargas - FGV e a Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, as aulas
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de reforço são oferecidas gratuitamente fora do horário de aulas regulares e a opção

de freqüentar o curso é do aluno, que pode participar por sua própria decisão ou por

indicação do professor.

Dentro desse cenário de despreparo dos alunos ao ingressarem no curso

superior, nossa preocupação no curso de Pedagogia também se refere ao domínio e

uso que os alunos fazem do computador e das mídias interativas.

A formação do aluno docente envolve mais do que simplesmente se preparar

para o uso da tecnologia. O aluno do curso de Pedagogia precisa ter a consciência da

importância de se autoavaliar constantemente.

Considerar a Pedagogia como base identitária dos cursos de formação de
educadores significa pressupor a necessária intercomunicação entre
pesquisa e transformação, entre teoria e prática, entre consciência e
intencionalidade. Significa acreditar que todo o processo de investigação
deverá se transformar em processo de aprendizagem que criará à prática
novas possibilidades, de se auto-avaliar e, assim, modificar a aprofundar
seu próprio objeto de estudo. (FRANCO, 2002, p. 125)

Essa autoavaliação enquanto também deverá continuar na medida em que

começa a atuar como docente.

Ser professor é ser um pesquisador, é aprender com sua prática e através
de sua prática continuar pesquisando. O professor é um pesquisador em
serviço. Aprende com a prática e a pesquisa, e pesquisa, e ensina a partir
do que aprende. Realiza-se aprendendo-pesquisando-ensinando-
aprendendo. O seu papel é fundamentalmente o de um
orientador/mediador.
(MORAN, 2000, p.30)
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CAPÍTULO III: COMPUTADOR E O PROFESSOR: O CONCEITO DE

FAMILIARIDADE

“As pessoas aprendem umas com as outras,

assim como o ferro afia o próprio ferro.”

Salomão

3.1 O conceito de familiaridade

Durante o mestrado, tivemos a oportunidade de discutir e estudar sobre a teoria

das Representações Sociais no Grupo FormAção, como foi dito anteriormente. Isso nos

levou a escolher esse caminho escolhido para tentar compreender os fenômenos

relacionados à prática dos professores e ao uso do computador passa pela teoria das

representações sociais.

O uso dessa teoria facilitou a aproximação com o conceito de familiaridade

apresentado pela teoria das Representações Sociais.

Analisamos uma amostra relativa ao universo de professores do Ensino

Fundamental nas escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo, para situarmos

a condição e a relação dos professores com o computador e com as mídias interativas5.

O que revelaram em suas respostas mostram o tipo de relação que estão

estabelecendo com o objeto: o computador. Conectado à internet, ele oferece

5 Nesta capítulo trago algumas reflexões sobre a investigação realizada. O detalhamento da pesquisa está no capítulo
IV: Os caminhos da investigação.
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vantagens apreciadas pelo grupo, especialmente no quesito da pesquisa, para o

preparo das aulas e acesso atualizado das informações.

Identificamos o processo de familiarização no próprio ambiente escolar, do

contato do professor com os alunos e com o computador. O início desse processo

atravessa o lado pessoal, e depois o profissional.

Uma representação social reúne experiências, vocabulários, conceitos e

condutas que vêm de origens muito diferentes, mas é assim que o processo de

familiarização se inicia. É preciso experimentar o objeto, repensá-lo, à nossa maneira,

em nosso contexto. (Moscovici,1978)

O tornar familiar para Alves Mazzoti (2005)

É uma atividade representativa que constitui um processo psíquico que
nos permitir tornar familiar e presente em nosso universo interior um
objeto que está distante e, de certo modo, ausente. Nesse processo, o
objeto entra em uma série de relacionamentos e de articulações com
outros objetos que já se encontram nesse universo dos quais toma
propriedades, ao mesmo tempo em que lhes acrescenta as suas. (p. 63)

Alguns professores do Ensino fundamental têm colocado suas experiências

através, primeiramente, do sentido pessoal: utilizam o computador para pesquisa,

comunicação, digitação e entretenimento. Tendo como exemplo de um processo de

familiarização, o projeto apresentado nesse trabalho: o plano de aula online.

Essa aproximação, incentivada pela coordenação da escola, colocou o objeto, o

computador/internet, como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do

trabalho. Desde a parte do registro e organização dos conteúdos, até o uso da internet

como fonte de pesquisa e aprimoramento.

O processo de familiarização foi ocorrendo aos poucos, e o objeto começou a

tornar-se parte do dia-a-dia das atividades pessoais dos professores.

É através da linguagem que podemos perceber o quanto daquele determinado

objeto já se tornou familiar na vida dos sujeitos. Quando a linguagem falada já incorpora

frases e pensamentos relacionados ao uso do computador, podemos evidenciar o

processo de familiarização.

Quando nos referimos à transformação do não familiar em familiar, quer dizer

que todos nós, como seres humanos complexos que somos, precisamos categorizar as
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idéias, pessoas e tudo ao nosso redor para compreendermos um pouco sobre essas

“coisas”, que englobam idéias, pessoas e tudo mais. Ou seja, aproximar-se daquele

objeto, no caso, o computador, estabelecer um lugar comum dentro da organização, da

categorização de cada sujeito. Para os professores, o computador poderá parecer-se

com uma máquina de escrever, só que com mais recursos, que podem ajudar ou

prejudicar, dependendo do relacionamento que eu estabeleço com essa máquina.

Percebemos que esse instrumento se tornou parte integrante da rotina dos

professores, não é mais possível conceber sua atividade sem ele. De algo estranho e

difícil, tornou-se familiar e indispensável.

Os professores ancoram suas idéias na visão que demonstram sobre o

computador e sua relevância na vida pessoal e profissional. Independentemente da

idade, experiência profissional, para a maioria, o computador ligado à internet, é um

instrumento que veio para potencializar suas atividades, abrir oportunidades para

crescimento e comunicação.

O computador ao substituir a máquina de escrever, deixou de ser desconhecido

e tornou-se familiar ao professores. A viabilidade do acesso à internet, começou a

mudar o uso do computador e trouxe diferentes possibilidades de acesso à rede. Não é

mais necessário ter um computador em casa, é possível acessar a rede mundial de

diversos lugares, restaurantes, lan houses, escolas, etc. E também em diferentes

aparelhos: telefone, Iphone, laptops com conexão via telefone, e uma infinidade de

possibilidades que se multiplicam a cada dia.

Blogs, sites de comunicação como ORKUT, entre muitos outros são elementos

que estão aparecendo. Mas essa velocidade não se reproduz tão naturalmente no

ambiente escolar, especialmente na formação e na atuação dos docentes que atuam

nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

A internet é utilizada como forma de consulta para planejar a aula por 74% do

professores, que já incorporaram essa prática em sua rotina profissional. A palavra mais

conhecida assinalada por 83% do professores é a palavra Google. Exatamente o site

de busca e pesquisa mais utilizado na internet. E a categoria que apresenta o maior uso

do computador/internet é pesquisa, busca de informações. Que fonte atualizada estaria

mais disponível que a internet?
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A pesquisa mostrou que a categoria mais utilizada pelos professores é a pessoal:

pesquisa, comunicação, digitação e entretenimento. Na categoria profissional, nenhuma

experiência foi relatada, o que nos levou a investigar melhor e aprofundar os

questionários com entrevistas de professores que já estejam desenvolvendo atividades

profissionais com o uso da mídias interativas no ambiente escolar.

Entrevistamos quatro professoras que atuam em escolas do Estado de São

Paulo, na rede pública e privada, nas séries iniciais do ensino fundamental e

solicitamos para que descrevessem suas experiências com o uso do computador e

apresentaremos os resultados obtidos no capítulo IV.

3.2 Nativos digitais X Imigrantes digitais

A geração atual de professores não nasceu grudada no computador, como a dos

alunos. Para essa geração que nasceu plugada, o educador americano Marc Prensky

(2001) cunhou o termo nativos digitais: são crianças que nascem praticamente

familiarizadas com o computador. Para a geração mais velha criou a expressão

imigrantes digitais, ou seja, somos nós que temos que aprender o que elas já nascem

sabendo.

Prensky (2001) acredita que a formação da estrutura da mente dos alunos

nascidos na década de 1990 é diferenciada da geração de professores, provavelmente

nascidos antes de 1980. Isso significa que, durante os primeiros anos de suas vidas,

devido aos estímulos recebidos pelo uso do computador, as crianças estabelecem

novas e diferentes conexões através de jogos, brincadeiras, textos, etc. Elas têm uma

capacidade incrível de realizar diversas atividades ao mesmo tempo e mesmo assim

continuarem realizando sua tarefa principal. Ouvir música, conversar por MSN, fazer um

trabalho de pesquisa, são atividades consideradas “normais” para a geração dos

nativos digitais.

Já os imigrantes digitais, nesta classe incluímos os professores, foram criados e

educados em um ambiente que não permitia à mente excesso de estímulos, como, por
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exemplo, fazer a lição e assistir televisão. A organização da estrutura da mente foi, por

assim dizer, “educada” para realizar uma atividade de cada vez, por isso não nos

surpreende a dificuldade que os pais e professores têm para compreender o mundo

diferente em que vivem os nativos. (PRESNKY, 2001)

Reportagem apresentada na revista Época, de 10 de setembro de 2007, traz a

reportagem da capa: Como pensam e vivem as crianças que nasceram na Era da

Internet. A reportagem abrange pontos fundamentais nas novas relações que as

crianças estão desenvolvendo com o mundo tecnológico.

As crianças fazem amigos pela rede, conhecem o mundo pelos
buscadores, desenvolvem habilidades por meio de videogames, criam
páginas pessoais em fotologs, blogs e sites de relacionamento. Além de
navegar na internet, são capazes de operar outros aparelhos eletrônicos
com muita facilidade, como celulares, iPods, controles remotos de DVD e
TV, às vezes vários ao mesmo tempo. (Revista Época, 10 /set/07, p.84)

Os nativos digitais têm contato com a tecnologia logo após o nascimento. Se

sentem atraídos pelas fotos e vídeos, depois com os jogos e o deslizar do mouse.

Fazem as primeiras associações de figuras e palavras, em jogos interativos, assistem

histórias e imprimem seus desenhos favoritos.

Aos 7 anos, é a hora do primeiro grande marco tecnológico na vida dos
nativos: eles criam email , a identidade para quem navega no mundo
virtual. No Brasil , de acordo com uma pesquisa do Ibope/NetRatings de
fevereiro, dos 32,1 milhões de internautas brasileiro, 1,35 milhão são
crianças na faixa entre 6 e 11 anos. Nos últimos dois anos, esse número
cresceu em 462 mil, e a tendência é que aumente muito, com a entrada
de novos nativos digitais nessa estatística. Os educadores dizem que não
há mais como o PC não fazer parte do cotidiano dessa garotada. Eles
afirmam que tanto os jogos lúdicos, quanto os softwares educacionais
podem ser benéficos, porque auxiliam no raciocínio e conseqüentemente,
na evolução mental.( Revista Época, 10/set/2007 p . 86-87)

O que significa isso na vida cotidiana dos professores? Que impressão e relação

os professores são capazes de estabelecer com o computador?

O professor, com toda sua experiência não consegue chegar nem perto da

habilidade com os computadores que encontramos em muitos dos alunos de sua

classe. A relação que se estabelece nesse sentido não é mais de conhecimento, já que
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o professor não é mais o detentor da informação, o aluno sabe mais. Esse grupo de

professores agora deve buscar soluções para enfrentar um novo desafio. Como, então,

eles começam a estabelecer esse relacionamento com o computador? Identificar as

diferenças entre os nativos e os imigrantes para ser o primeiro passo para aprender um

pouco sobre esse novo mundo.

A Revista Época (10 de setembro de 2007) apresenta também um quadro entre

o choque tecnológico entre o nativos e os imigrantes digitais:

Choque tecnológico

Não é difícil perceber o sotaque analógico dos mais velhos. Abaixo, as principais atitudes dos “nativos” e dos “imigrantes” digitais

IMIGRANTES NATIVOS

Quem nasceu antes do computador
provavelmente ainda tem uma

agenda em papel com contatos
telefônicos. Isso não significa que

os números não estejam na
memória de seus celulares e

computadores. A agenda física é
uma segurança

Memória

Os nativos acham desperdício
decorar números de telefone. Eles

gravam em que posição está o
contato. Por exemplo, mãe: “1 ”, O
medo não é perder o que é digital

, mas estar com números
desatualizados

Os imigrantes raramente
experimentam um novo software

antes de ler o manual. Quando o
fazem, convivem com a sensação

de que o sistema está prestes a
travar e que vão perder seus

arquivos

Inovação

Manual? Que manual? Como
conhecem a lógica da programação
dos softwares, não têm receio de
navegar e descobrir as funções de

um novo programa na prática

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


42

Consultam primeiro os livros e
atlas para depois fazer a busca na
internet. Têm mais dificuldade em
navegar pelos hiperlinks. Confiam
mais nas fontes impressas, como
jornais e livros, que no conteúdo

da rede

Busca

A rede sempre é a primeira fonte.
Acreditam que os sites têm mais

informações que os livros e
enciclopédias impressas. Para os
nativos, tudo pode ser localizado

pela internet, até mesmo o
conteúdo dos livros impressos

Quando querem encontrar os
amigos, telefonam e marcam.

Raramente vão para um encontro
que foi marcado por e-mail ou

MSN sem antes checar. Grande
parte dos imigrantes se relaciona

na rede apenas com pessoas
conhecidas

Sociabilidade

Se falam por comunicadores
instantâneos e sites de

relacionamento. Não necessitam
da presença física para se

comunicar. Muitos nativos têm a
primeira experiência de namoro na

rede

Cansam com freqüência ao ler
textos longos na tela. Têm o

hábito de imprimir desde notícias
até e-mails para lê-los em papel

Leitura

Lêem tudo, do noticiário a livros,
em arquivos digitais. Não se

incomodam com a tela pequena
nem com as letras miúdas. Nem
sempre seguem a ordem do texto
original ao ler: podem começar

pelo final, por exemplo

Fonte: Revista Época nº 483/ p.85. 10 de setembro de 2007. www.epoca.com.br. Acesso em 27 de
novembro de 2008.

3.3 A civilização online

A edição especial de Veja Tecnologia, lançada em agosto de 2007, apresenta

um pouco da geração dos nativos digitais e das possibilidades do mundo virtual e da

nova civilização online. Um grande desafio é estar constantemente atualizado nesse

mundo. Essa transformação que está ocorrendo na sociedade, opera em todos os

níveis de vida: a casa, o trabalho, os relacionamentos, a educação, o divertimento,etc.

nem sempre é possível detectar todo esse movimento, mas com certeza, muitas coisas
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já mudaram desde que a internet surgiu e tornou-se acessível para todo o globo. Já não

há mias fronteiras e um mundo virtual já existe: Second Life. Como o nome já diz:

Segunda Vida. Esse jogo torna possível a projeção de uma imagem ideal de si mesmo

e se chama avatar. São personagens criados para participar dos mundos virtuais.

No Second Life, perto de 9 milhões de avatares já foram inventados em
todos o mundo. Os criadores dos personagens permanecem sentados á
frente de seus computadores, mas suas criaturas ganham o mundo, lutam
guerras, eliminam monstros ou simplesmente namoram nas ruas de
cidades imaginarias - mas bem reais na ela do monitor.No mundo dos
avatares não existe a baixa auto-estima. Todo mundo pode ser forte,
atraente e dono de grandes habilidades sociais. (VEJA TECNOLOGIA - p
18-19. Ago de 2007.)

Esse universo virtual abriga nativos e imigrantes digitais que diante da

curiosidade e do interesse aprendem a viver e se relacionar nessa nova era digital.

Os nativos dedicam bastante tempo aos sites de relacionamento nos
quais podem compartilhar conhecimento, músicas, fotos, filmes e muita
conversa furada. O maior desses espaços é o MySpace, com 70 milhões
de pessoas cadastradas. O preferido dos brasileiros é o pioneiro ORKUT,
com 50 milhões de cadastros. O universo digital constitui um claro
separador entre gerações (...) A tecnologia abriu uma porta para que as
pessoas possam estar em contato permanente umas com as outras e
para que tenham acesso ininterrupto à informação. O modelo é
espetacular, e seus benefícios para a difusão do conhecimento são
evidentes. Em contrapartida, a conexão permanente parece estar
reduzindo o tempo disponível para simplesmente sentar e pensar. (VEJA
TECNOLOGIA p. 13-14 e 16. Ago de 2007)

Percebemos que os avanços nessa área tecnológica apresentam uma

velocidade incrível, e enquanto tentamos entender o que está acontecendo, muitas

coisas novas, novas idéias e novas maneiras de fazer as coisas estão acontecendo. O

desafio é acompanhar essas movimentações e compreender que já não há mais como

estar fora delas. As pessoas e as instituições cada vez mais se movimentam para estar

dentro desse mundo de informações que é a internet.
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CAPÍTULO IV: OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO

4.1 Primeiros Passos

O que despertou o meu interesse para esta pesquisa, conforme já relatado, foi o

projeto de plano de aula on-line, desenvolvido no colégio particular em que eu atuava.

Observando a reação das professoras envolvidas no processo, foi possível

perceber algumas de suas dificuldades em relação ao computador: uso do teclado,

quantidade de comandos necessários para se abrir um arquivo, digitar, salvar, enviar e

receber e-mails com anexos, etc.

Essa observação me instigou a pesquisar como as professoras de outras escolas

se relacionavam com o computador. A questão passou a ser: O que acontece antes de

se usar o computador na escola? Existe resistência em razão da idade? Da classe

social? Na rede pública ou privada? Da experiência em sala de aula?
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Nesse momento mostrou-se necessário consultar as fontes envolvidas na

implantação do projeto no colégio onde ele teve início.

Duas pessoas primordialmente envolvidas na implantação do projeto foram

entrevistadas (anexo 2): a Coordenadora Pedagógica M. e a professora de informática

V., responsável pelo treinamento e orientação, bem como pelo formulário desenvolvido

para o projeto. A coordenadora do Ensino Fundamental M., entrevistada em setembro

de 2007, relata assim sobre o uso do semanário e a criação do projeto:

A idéia do semanário gerava muito trabalho. Todo ano repetir a mesma
coisa, isso tirava o tempo para o aprofundamento e pesquisa. Durante
uma aula da pós-graduação, a professora sugeriu um plano de aula,
totalmente detalhado. Gostei da idéia e trouxe para o colégio para
implantar com as professoras de 1ª à 4ª. No começo foi feito na mão, mas
depois poderíamos passar para o computador e no ano seguinte o plano
já estaria lá disponível, então seria possível trabalhar no aprofundamento.
(Coordenadora M.)

Com essa idéia, a Coordenadora procurou a Professora de Informática e solicitou

que ela desenvolvesse um modelo de plano. Essa professora assim se expressa sobre

ele:

A Coordenadora me solicitou um plano, com um roteiro definido, num
padrão no WORD, que fosse bem prático para ser preenchido, e que seria
feito no computador mesmo. (Profª. de Informática V.)

Foi então apresentada a sugestão para o trabalho de registro do plano de aula

on-line. O arquivo, tipo formulário (anexo 3), foi gravado em disquete e entregue para

cada uma das professoras para que pudessem começar a fazer, gravar e salvar seus

planos. A implantação do projeto deixou bem clara a questão da familiarização do

professor com o instrumento, o computador. Na entrevista, a coordenadora é

questionada sobre se houve ou não um ganho com o uso do computador:

Na minha opinião houve um ganho, porque foi uma oportunidade para que
as professoras se familiarizassem com o instrumento e começassem a
usá-lo. Algumas não sabiam nem ligar o computador, e agora já digitam
seu plano de aula. Os avanços irão continuar, porque agora elas já
passaram pelo domínio do instrumento. Agora podem se aprofundar na
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pesquisa pela internet dos conteúdos e novas possibilidades.
(Coordenadora M.)

A investigação começou por analisar os sentimentos dos professores em relação

ao uso do computador. Após as entrevistas, foi ficando mais claro o percurso de cada

professora. De acordo com o tempo e a disponibilidade, cada uma delas foi ganhando

confiança e autonomia para trabalhar nos planos de aula on-line.

4.2. O questionário

A construção do questionário, a formulação das perguntas, passou pelo crivo do

grupo FormAção, que contribuiu de maneira muito significativa, indicando as perguntas

mais necessárias para a busca de afirmações que respondessem às indagações

iniciais: qual é a relação dos professores com o computador? Como é o acesso que os

professores têm ao computador e à internet? Como essa tecnologia se reflete no

preparo de suas aulas? Como é o processo de familiarização que os professores

passam com o computador?

O questionário (anexo 4) foi dividido em três partes: Parte I – questões relativas

ao perfil do professor, Parte II - complete as frases sobre o uso do computador, e Parte

III – questões alternativas sobre o planejamento e organização das aulas.

A princípio, a idéia era investigar professores que atuassem em diferentes níveis

de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Outras informações, como

estado civil, cor da pele e número de filhos, acabaram sendo descartadas, porque

essas questões tornariam o questionário muito amplo, o que dificultaria a formação de

um grupo específico, com características próprias.

Optamos por um número menor de variáveis e um grupo específico de

professores: aqueles que atuam nas SIEF (1ª a 4ª).

Foram escolhidas as variáveis: idade, tempo de experiência, atuação na rede

pública ou privada e faixa de renda familiar, que poderiam indicar parâmetros para o

uso do computador e do processo de familiarização.
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4.3 A pesquisa

Foram distribuídos 200 questionários para professores das redes: pública e

privada, e as respostas foram obtidas entre os meses de abril a julho de 2008.

Num primeiro momento, os questionários foram entregues aos professores da

rede particular e confessional, durante o encontro de capacitação da Rede em Cotia –

São Paulo, que reunia professores de várias cidades do Estado de São Paulo. Nesse

encontro, de que participavam também as professoras do colégio em que foi implantado

o plano de aula on-line, houve um total de 64 questionários respondidos.

A outra parte dos questionários foi distribuída entre os colegas do Mestrado, para

que os aplicassem aos professores que atuam em escolas da rede pública, ajuda que

se mostrou de grande importância (já que minha rede profissional girava na rede

particular). Os questionários foram distribuídos em diversas cidades do Estado de São

Paulo, incluindo Mauá, Santo André, São Bernardo, Taubaté, entre outras.

Dos 200 questionários entregues para os professores: 64 foram respondidos por

professores da rede particular e 46 por professores da rede pública, totalizando 110

respondidos. Os outros 90 questionários foram entregues para os professores da rede

pública, mas eles não foram devolvidos.

4.4 Apuração e análise dos dados dos professores do EF.

Minha preocupação inicial foi organizar os questionários, numerando cada sujeito e

tabulando as respostas apresentadas por eles.

Ao fazer isso, muitos dados já saltaram aos olhos e pude começar a fazer uma

análise inicial daquilo que foi apresentado.

Das variáveis colocadas:

• Idade – aparece bem diluída: 25% na faixa de 20-30 anos, 40% entre 31-40

anos e 33% acima de 41 anos.
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• Tempo de docência – 61% das entrevistadas – encontra-se na fase entre 7-

25 anos de experiência.

• Instituição de ensino em que atuam – pública: 34%; privada: 58%.

• Renda familiar – entre 3-10 salários mínimos para 69% das entrevistadas e

27% acima de 11 salários mínimos.

O que me pareceu a princípio foi não haver uma relação direta entre as variáveis

e o fato de possuir um computador em casa, já que 88% dos professores possuem um

computador. E em relação ao uso da internet, 78% acessam em casa, e 69% na escola.

Na segunda parte do questionário foram realizadas três perguntas sobre a

finalidade e o uso do computador. As respostas foram registradas através da

identificação de cada sujeito. (anexo 5)

Sobre a finalidade do computador, foram identificadas quatro categorias de

respostas. Essas respostas aparecem nessa ordem de utilização. Os professores usam

o computador para:

1º Pesquisa: busca de informações, como consulta a enciclopédia.

2º Comunicação: e-mail, MSN, como contato telefônico.

3º Digitação de trabalhos: como a máquina de escrever.

4º Entretenimento: para se divertir, jogar, lazer.

Na parte III do questionário, a preocupação foi verificar o uso do computador no

planejamento e na organização das aulas, propondo ainda identificar as palavras mais

conhecidas em relação ao computador. (anexo 6)

Houve um grande aporte de aquisições a partir do ano 2000, quando se iniciou o

uso da banda larga no Brasil. Isso proporcionou a muitas pessoas o acesso à internet e

a aquisição de um computador pessoal. Das 80 entrevistadas que responderam

corretamente à pergunta: Desde quando você tem o computador? Nota-se que o

crescimento de aquisição se inicia no período de 1996 a 1999, quando foram adquiridos

20 computadores; no ano 2000, o recorde de 20 aquisições; e de 2001 até 2008, 27

aquisições.

O computador e o uso da internet aparecem como substituto da enciclopédia,

utilizada como fonte de pesquisa.
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A palavra “pesquisa” foi citada 103 vezes pelos entrevistados sobre o uso que

fazem do computador, e esse aspecto está diretamente ligado ao uso da internet e do

Google, que é um site de pesquisa. Essa palavra está no topo do ranking de palavras

analisadas pela familiaridade do uso do computador. Dos professores entrevistados,

83% usam e conhecem esse termo (anexo 6 – análise da familiaridade com o

computador).

O uso da internet também ocupa um lugar de comunicação por ela, pois pode ser

utilizada como telefone e por proporcionar contatos rápidos e sem o ônus dos pulsos

telefônicos. E o computador fica no lugar da máquina de escrever, sendo utilizado para

digitação de trabalhos.

Para Kenski (2006) essa situação revela esse novo momento que estamos

vivendo.”A ampliação das possibilidades de comunicação e de informação, por meio de

equipamentos como o telefone, a televisão e o computador. Isso altera nossa forma de

viver e de aprender na atualidade.” (p.24)

Pudemos perceber que, em relação ao uso na sala de aula, o computador ainda

não está incorporado à prática pedagógica: sua utilização para uma situação de

aprendizagem foi citada por uma única professora, o que representa menos de 10% da

amostra.

As diferenças entre o conhecimento dos alunos e o dos professores parecem

ainda não atingir de maneira significativa as professoras do Ensino Fundamental I – 1ª

a 4ª. Poucas listaram o uso do computador em sala de aula, na construção e na

transmissão de conhecimento. Isso ainda fica relegado às aulas de Informática. Tendo

em vista as diferenças entre os nativos e os imigrantes digitais, é possível que as

professoras ainda não tenham incorporado essas diferenças em suas práticas

pedagógicas.

Fica claro que não há resistência ao uso do computador e à aprendizagem que

as professoras estão experimentando, tentando se familiarizar com o objeto, antes de

poder explorá-lo com seus alunos.

Apenas uma professora se mostrou resistente, dizendo não gostar e não querer

aprender, o que representa menos de 1% da amostra da pesquisa, e mesmo assim

disse que, quando precisa de alguma coisa no computador, solicita a seus filhos.
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O conceito de familiaridade fica evidenciado com as palavras utilizadas pelos

professores para descrever o uso do computador. Para 44% dos professores

entrevistados ele é: essencial, indispensável, imprescindível, fundamental, importante.

Para esses professores, o computador já é parte integrante do dia-a-dia, para as tarefas

diárias, na vida pessoal.

Fizemos quatro entrevistas de aprofundamento (anexo 7) sobre a questão do uso

do computador e das mídias interativas com as professoras: V, M, E, e B .

Encontramos duas situações: Tanto na rede pública com o na rede privada, existem

laboratórios de informática, equipados com computadores e ligados à internet. Há duas

formas utilização do computador no laboratório:

- Uma se refere ao uso do laboratório pelo professor regente da sala.

- Outra se refere ao uso do laboratório pelo professor de informática.

Em relação ao uso do laboratório pelo professor de informática, o uso do

computador pelos professores regentes, fica restrito à uma apresentação de slides,

como apenas mais um recurso audiovisual. Para esses professores, no lado

profissional, o uso fica ligado ao preparo de aulas, pesquisa na internet, organização de

arquivos, digitação de provas, e atividades ligadas ao uso pessoal do professor com o

computador.

Já em relação ao uso do laboratório pelo próprio professor regente da classe, as

aulas no laboratório seguem um planejamento, uma sequência que acompanha os

conteúdos já trabalhados em sala, ou que ainda serão trabalhados.

Dois trabalhos do Mestrado da UMESP, auxiliaram na análise da pesquisa nos

aspectos que envolvem a utilização da informática na escola e a formação dos

professores:

“Novas tecnologias na formação de educadores. Um estudo da prática docente

no curso de Pedagogia.” de Silvio Donisete Vieira dos Santos (2003). Sua pesquisa

apresentou a importância de auxiliar o docente a compreender a complexidade do ato

educativo escolar, discernindo os vários aspectos que envolvem esse ato, e
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desenvolver com os docentes, práticas cotidianas de trabalho com as novas

tecnologias, de forma que em tais práticas sejam efetivamente utilizadas ferramentas

tecnológicas para um pensar mais e melhor.

“A Informática na construção do conhecimento e a formação de professores” de

Elizabeth Magalhães de Oliveira (2005). Sua pesquisa aponta a necessidade de mais

professores se envolverem com o uso do computador na educação, a partir de uma

abordagem construtivista de interação do aprendiz com o computador.Trata-se de

buscar uma formação docente para utilizar a informática na construção do

conhecimento.

Para tanto, os resultados desses dois trabalhos são utilizados como referência

na análise da pesquisa.

Esse relato mostra a situação de uma professora da rede pública que utiliza o

laboratório com seus alunos:

Tem um laboratório de informática na escola com 15 computadores. Em
sala de aula eu tenho 22 alunos. Todas as semanas, tem uma aula de
informática e tem que ser programada de acordo com o conteúdo que é
trabalhado em sala de aula, tem aprofundamento. No laboratório tem um
monitor que nos auxilia. Eu programo as atividades de acordo com o que
eu trabalho em sala de aula. Por exemplo, se eu estou trabalhando o
corpo humano, então a gente vai verificar as partes do corpo humano,
uma explicação... se eu estou trabalhando produção de texto, eles digitam
no Word, listagem, porque é alfabetização. (Professora M –
rede pública – 1ª série do EF)

Esse outro relato se refere ao uso que uma professora da rede particular faz do

laboratório com seus alunos:

Temos a organização do trabalho no laboratório por indicação de trabalho.
Assim, por exemplo, cada indicação de trabalho é por aula. Então vamos
supor, o corpo humano que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos 5
aulas. As duas primeiras aulas foram para reconhecimento do corpo
humano, há um programa que tem que é chamado “visita ao corpo
humano”, é super legal, porque eles visitam
mesmo o corpo humano por dentro e depois tem jogos interativos. A
terceira aula são jogos desse programa. Aí a quarta aula são
questionamentos, perguntas para eles pesquisarem na internet, tipo assim
: Você sabia?... Qual é o maior osso do corpo humano? Como eles já
reconheceram a parte física, a estrutura, tanto quanto por dentro como
por fora, já fizerem jogos, já estão mais familiarizados, quando eles
entram na internet para pesquisar o corpo humano, para eles já não é
mais um bicho de sete cabeças. Ai a finalização é sempre a conclusão, a
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conclusão que eles fazem é um fechamento, o que foi bom na aula, o que
não foi, o que eles gostaram de fazer melhor, o que eles poderiam ter se
aprofundado, e aí em sala de aula eles registram no caderno o trabalho
pessoal ou no próprio cd que é montado e que no final do ano vai para
casa para aos pais.
( Professora V – rede particular - 3ª série do EF )

Um tema interessante que foi apontado pelas duas professoras é a interação e a

cooperação dos colegas com a aprendizagem e o uso do computador. Os alunos que já

sabem ensinam os que ainda não dominam aquele conteúdo: Há uma troca entre eles,

e como são muito curiosos, logos vão descobrindo outras coisas também.

Alguns têm mais dificuldade para usar o computador. Mais do que a gente
espera. Eles são da periferia, muitos não têm em casa, mas a curiosidade
deles é maior, então um vai explicando para o outro, quando um domina,
já quer ajudar. (Professora M – rede pública – 1ª série do EF)

No começo do ano, todos os nossos alunos daqui já mexem com a
informática desde a pré-escola, só que como nós temos alunos que vem
de fora, as duas primeiras semanas de aula, é assim, para eles
aprenderem a mexer no teclado, quais os recursos que o computador
tem, então os nossos já ensinam os outros. É uma troca que eles fazem
entre eles. (Professora V – rede particular - 3ª série do EF )

O relato da uma professora E da rede particular, chamou a atenção. Durante a

entrevista, ela relatou que já havia trabalhado na rede pública, como professora de

Língua Portuguesa para alunos de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e nessa escola

da rede estadual, localizada na periferia de São Paulo, na cidade de Mauá, o Governo

Estadual, implantou os laboratórios de informática, ligados à internet e um programa

chamado “Trilhas e Letras”, que utiliza os computadores para auxiliar os alunos com

mais dificuldade, e que na prática, chegam à 5ª série sem estar alfabetizados. E no

caso dessa escola, só esse grupo de alunos em particular é que tem acesso ao

laboratório. Os alunos das classes regulares, ainda não têm acesso ou aulas semanais

no laboratório. O desafio do projeto é alfabetizar os alunos, em período oposto as aulas,

com duas aulas semanais de 45 minutos. Devido à burocracia, muitas vezes, o projeto

leva muito tempo para iniciar, o quando chega em agosto do ano letivo é que os alunos

começam o projeto de “reforço”. O esforço tem trazido alguns resultados, de alunos que
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começaram a ler e identificar palavras, coisa que não faziam antes do projeto. Essa é

uma parte do relato do projeto apresentado pela professora E.

Na escola em que eu trabalhava, eu desconheço o reforço no primeiro
semestre. Teria que ter. Com esse período, deu um pouco de resultado, o
desempenho dos alunos, melhorou. Alguns alunos conseguiram aprender,
a ler e escrever. Teve uma aluna que não sabia nada, nada, ela
conseguiu, com certa dificuldade, mas ela já reconhece as palavras. As
salas de recuperação têm no máximo 20 alunos, mas um agravante
dessas salas, é que elas funcionam depois do horário de aulas, então os
alunos já estão cansados, porque eles já estão lá desde do começo da
tarde, e a recuperação é da 17:30-18:20. (Professora E relato sobre o
uso do computador na rede pública)

O projeto “Trilhas e letras” do Governo do Estado de São Paulo, consta no

site da Secretaria de Educação do Estado e descreve brevemente as atividades e o

motivo de ser escolhido o uso da tecnologia para o projeto:

Reforço escolar da rede estadual de ensino utiliza novas Tecnologias

Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2005, às 17h00

Desde o início deste semestre, mais de 57 mil alunos das 5ª e 6ª séries do Ensino
Fundamental da rede estadual paulista contam com uma nova ferramenta para
auxiliá-los na aprendizagem: os Programas Trilhas de Letras e Números em Ação.
O primeiro destina-se aos estudantes com dificuldades de leitura e escrita, enquanto
o segundo é voltado para aprendizagem da Matemática. O projeto propõe a
utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação pelos professores e
alunos, como apoio ao desenvolvimento de ações voltadas às principais dificuldades
existentes em relação as disciplinas de Português e Matemática. E, além disso,
auxilia no processo de Inclusão Digital. Por isso, o reforço escolar destes alunos,
desde agosto, está se desenvolvendo nas salas ambientes de informática. O projeto
é composto pelos aplicativos “Virtus” – Trilha de Letras e Números em Ação para
utilização dos alunos. Além dos softwares educacionais, os professores contam com
material impresso para a sua formação continuada.

Já a escolha pela utilização das novas Tecnologias no Programa de Reforço
Escolar, de acordo com o diretor-executivo da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) – órgão executor da Secretaria – Tirone Chahad, “se deve também
ao fato dos alunos se mostrarem mais motivados quando se utiliza a sala de
informática, mudando muitas vezes o comportamento para melhor, mostrando-se
mais interessados e ativos na própria escola”.

Atualmente, o Trilha de Letras está sendo utilizado por 1.972 turmas de recuperação
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e reforço, envolvendo 1.174 professores, 17.704 alunos de 5ª série e 13.659 de 6ª.
Já o Números em Ação, está sendo trabalhado por 1.643 turmas, envolvendo 1.042
professores, com 14.604 alunos de 5ª série e 11.416 de 6ª série. O reforço acontece
fora do horário normal de aula com a média de 5 horas-aula por semana. Em dupla
nos computadores, com no máximo 18 alunos por sala, enquanto um está
produzindo seu texto o outro está anotando suas observações sobre o ambiente da
sala de informática. Quando os dois terminam, um revisa o texto do outro, que
depois será entregue à professora.
Deste modo, a integração entre as crianças é grande, o que aumenta a auto-estima
deles.

“Os Programas foram desenvolvidos para os alunos do Reforço Escolar, mas
podem perfeitamente serem utilizados em sala de aula pelos professores de Língua
Portuguesa e Matemática, uma vez que os softwares que apoiam as oficinas estão
disponíveis em todas as salas de Informática, enquanto os materiais e o apoio à
distância ficam em sítios específicos na Internet. Além disso, todos os 89 Núcleos
Regionais de Tecnologia Educacional (NRTE´s) distribuídos pelo Estado contam
com professores capacitados para desenvolverem os programas”, avisa o diretor
executivo da FDE, Tirone Chahad.
Em toda a rede estadual de ensino, a Secretaria atende 973.748 mil alunos do
Ensino Fundamental.

http://www.educacao.sp.gov.br/Boa_Noticia/2005_01_14.htm Acesso em 01 de dezembro de

2008.

Segundo os dados do Governo do Estado, tudo funciona dentro das

expectativas, mas na realidade não é bem assim. Como o foco do nosso trabalho não é

a investigação específica do uso, optamos por abordar esse programa, já que foi citado

por uma das professoras entrevistadas, mas não faremos um aprofundamento sobre

esse tema. Fica no entanto uma proposta para a utilização do laboratório de

informática, como um ambiente motivador de aprendizado, diferenciado da sala de aula,

da utilização da lousa, caderno e folhas de atividades. No caso, o computador

propicia ao aluno uma aprendizagem mais significativa, envolvendo outras habilidades

cognitivas, especialmente de interação com o instrumento, o computador.

Em relação à formação para o uso da tecnologia, para essa professora, faltou

também na faculdade essa formação para o uso e as possibilidades que o computador

e a internet podem fazer durante as aulas. E ela descreve como foi seu processo de

familiarização com o instrumento e o uso que faz atualmente: pessoal.
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Não tive oportunidades na faculdade. Eu tinha que usar o computador
para fazer trabalhos, era o ano de 2000. Eu tinha feito um curso antes,
mas não tinha o computador em casa. Agora eu tenho computador, e
acho essencial, a diferença é essa. Não dá para ficar sem. Faço pesquisa,
trabalhos, exercícios, você organiza os trabalhos, está tudo ali,
praticamente toda sua vida. Os planos de aula, tudo organizado ali no
computador. No começo eu não queria nem ver o computador na minha
frente, aquilo me incomodava, eu não entendia nada. Depois você vai
pegando o jeito, realmente é essencial, você precisa dele.
(Professora E - Atualmente na rede particular)

Ela descreve sua experiência profissional na rede pública: O Estado

disponibilizou dois computadores para a sala dos professores e colocou uma

impressora, mas os professores têm uma cota de 80 impressões anuais, o que

praticamente não dá nem para as classes em um mês de trabalho. Então o que eles

utilizam é o mimeografo, porque senão tem que pagar as cópias do próprio bolso.

Existe um treinamento com alguns professores na área de informática, que duram 4

horas, mas refere-se ao uso pessoal e muitas vezes não se pode aplicar o conteúdo do

curso na sala de aula. Ela relata então a experiência de uma professora em particular

que utiliza o DATASHOW da escola toda semana.

Eu conheço uma professora que sempre usa, são duas, que usam o
computador, fazem um trabalho diferenciado, procuram levar o uso do
computador para os alunos, ela até estava atrás de comprar um notebook.
Mas o trabalho dela é bem pessoal, é a parte dela, e não da direção. Ela
gosta e quer. (Professora E - Atualmente na rede particular)

Outra dificuldade relatada pela professora E, é sobre a manutenção dos

computadores. A tinta da impressora acaba e os professores precisam ficar esperando

o Governo mandar a carga. Se um computador quebra, é preciso ficar esperando.

Muitas vezes que ajuda na manutenção dos computadores, era um dos alunos. Às

vezes ele era retirado da sala para ajudar outros professores com o uso do computador,

mostrando que a habilidade dos nativos digitais em relação aos imigrantes, se dá

também em relação ao interesse que têm para compreender melhor esse instrumento.

No caso dessa escola, quando o aluno se formou, a escola ficou ”na mão”, pois não

tinham outra pessoa preparada para realizar essa manutenção.
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Percebemos que nesse caso, a experiência da professora E na rede estadual foi

um pouco frustrante, as experiências com o laboratório e o uso do computador acabam

passando pelo lado pessoal de cada educador e da experiência que tem e que desejam

realizar e tem condições de realizar com os alunos.

Para Oliveira (2005)

Projetos de educação continuada e educação à distância favorecem a
formação e aperfeiçoamento dos professores, que podem desenvolver
habilidades e competências junto à tecnologia. O cuidado com o professor
neste ponto é crucial: é preciso reagir impondo-se com propriedade à
função maior da informática na educação como ferramenta pedagógica
para promover o conhecimento. Caso contrário, só haverá investimento
na ferramenta e não no conhecimento. O professor deve, então, estar
apto a mostra uma linha metodológica que domine a aplicação
computacional e possibilite a prática educacional capaz de conduzir a um
ganho efetivo de conhecimento.(p.132)

Na rede particular, a experiência da professora B com o computador, foi bem

pessoal. O computador foi ganhando espaço na casa dela aos poucos e hoje já faz

parte da rotina, substituindo a enciclopédia, e sendo utilizado basicamente para o uso

da família:
Nós adquirimos o computador em casa, e para tudo usamos o
computador, então veio como algo natural, fui usando, usando e hoje uso
para praticamente tudo: pesquisa, preparar as aulas, me corresponder por
email, MSN, digitar, eu uso bastante e acredito que ele veio para agilizar
no trabalho e no estudo. Deu mais rapidez nas notícias daqui e de fora. É
tão prático que meus filhos ganharam uma coleção da Barsa, mas eles
não usam! Porque no computador é mais prático do que folhear um livro.
(Professora B - rede particular)

Esse discurso sugere que o computador já faz parte da vida da família.

Para Kenski (2006)

As mídias, como tecnologias de comunicação e de informação, invadem
o cotidiano das pessoas e passam a fazer parte dele. Para seus
frequentes usuários, não são mais vistas como tecnologias, mas como
complementos, como companhias, como continuação de seu espaço de
vida.(p.25)

Em relação ao uso profissional, na escola em que a Professora B. leciona, os

alunos utilizam o laboratório de informática, com a professora dessa área, mas existem

planos de mudança para o próximo ano em que as professoras regentes irão ministrar

as aulas no laboratório. Atualmente ela não utiliza com os alunos.
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Os alunos têm um professor que os leva até a aula, dá aula deles e
esporadicamente eu utilizo o DATASHOW para apresentar algum
trabalho, alguma história. (Professora B - rede particular)

O que percebemos nos relatos das entrevistas é o que realmente apareceu em

poucas palavras nos questionários com os 110 professores. A utilização do computador

e da internet está intimamente ligado à experiência pessoal de cada um, não

favorecendo o aparecimento com clareza de uma representação dessa classe

profissional.

Como constatou Oliveira (2005) “Apesar de tantas dificuldades, o professor

procura, muitas vezes por seus próprios meio, sua capacitação para o uso da

informática, pressionado pelo perfil do aluno desta geração das tecnologias e das

relações mundiais.” (p.131)

Os professores, como as pessoas da sociedade, estão se familiarizando e

utilizando o computador de acordo com as suas necessidades e com as suas

possibilidades de acesso e de uso.

É preciso que o professor tenha tempo e oportunidades de familiarização
com as novas tecnologias educativas, suas possibilidades e seus limites,
para que, na prática, faça escolhas conscientes sobre o uso das formas
mais adequadas ao ensino de um determinado tipo de conhecimento, um
determinado nível de complexidade, para um grupo específico de alunos e
no tempo disponível.(KENSKI, 2006, p. 48-49)

Para ela, ”Abrir-se para novas educações – resultantes de mudanças estruturais

nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o

desafio a ser assumido por toda a sociedade.”(KENSKI, 2006, p.27)

4.5 A formação dos professores no curso superior

Sobre a questão da formação, e para aprofundarmos um pouco essa discussão,

como já anunciado, resolvemos trazer relatos de quatro alunos do curso de pedagogia

da Universidade de Taubaté –UNITAU - recém-formados e de cinco alunos do curso de
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pedagogia, que ainda estão no cursando na Universidade Metodista de São Paulo –

UMESP. (anexo 8).

Ao elaborarmos o questionário, nos referimos há dois tipos de formação: uma de

maneira geral sobre o curso e outra de maneira específica sobre o uso das mídias

interativas. Os entrevistados responderam as perguntas de duas maneiras: através de

questionários on-line via email, para os alunos da UNITAU, e as mesmas perguntas

impressas foram entregues pessoalmente aos alunos do curso de pedagogia da

UMESP.

Em relação à formação geral, as opiniões dos nove entrevistados se dividem em

duas categorias: satisfeitos e insatisfeitos.

Para os quatro entrevistados satisfeitos, o curso tem sido uma grande

oportunidade de aprendizado, já que o desempenho depende mais do que você mesmo

faz.

“Eu avalio que fiz um bom curso, pois entrei na universidade para
aprimorar meus conhecimentos. Quem faz o curso ser bom ou não é o
aluno.” (aluno 8)

“Acredito que estou tendo uma ótima formação, pois tudo o que é tido é
cobrado, os trabalhos são avaliados com bastante critério e isto está me
levando a me organizar e desenvolver disciplina no que diz respeito aos
meus estudos.” (aluno 2)

Outros relatam a satisfação com a boa qualidade do conteúdo do curso e o

desempenho dos professores.

“Avalio meu curso de formação como muito bom, é bem estruturado, tem
ótimos professores que são profissionais da educação. Tem teoria na qual
integra com a prática, aborda bons temas que me ajudará na minha
prática pedagógica.” (aluno 3)

“Eu avalio de uma maneira muito importante o meu curso de formação,
pois todos os professores têm um conteúdo muito bom e sabem dominar
bem o que eles passam para a gente.” (aluno 5)

Os futuros professores precisam ter uma visão sobre as dificuldades que

encontrarão e a necessidade de adaptar-se a novas situações.
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Aprender também a conviver com as próprias limitações e com as
frustrações condicionantes produzidos pelo entorno, já que a função
docente se move em contextos sociais que , cada vez mais , refletem
forças em conflito. Isso significa que as instituições ou cursos de
preparação para a formação inicial deveriam ter um papel decisivo na
promoção não apenas do conhecimento profissional, mas de todos os
aspectos da profissão docente, comprometendo-se com o contexto e a
cultura em que esta se desenvolve. Devem ser instituições “vivas”,
promotoras da mudança e da inovação. (IMBERNÓN, 2006, p.61)

Dificuldades serão encontradas no caminho. A despeito da formação não ser

aquela almejada, como assim expressada pelos outros entrevistados, é preciso estar

preparado para lidar com esse tipo de situação, que com certeza os professores

enfrentarão no dia-a-dia.

Para os cinco entrevistados que estão insatisfeitos, os problemas apontados

referem-se a qualidade do curso, que apontam como deficitário, mas não justificam

essa opção.

“Bem avalio o meu curso de formação deficitário.” (aluno 9)

“Neste momento tenho que usar a palavra “razoável”, associada aos
meus sentimentos de que ansiava e esperava mais, do que currículo, dos
conteúdos e do desenvolvimento das aulas. Ainda estou em expectativa,
de que isso venha a modificar a partir do 3° semestre, pois no momento
sinto como se estivesse defasada ou ainda sem saber ou conhecer muita
coisa sobre meu atual curso de formação.” (aluno 4)

Problemas com a organização da grade curricular, revelam um desconforto,

sentimento que não estou aprendendo nada...

“Avalio que ele está deixando muito a desejar pelo que imaginava que
seria. Os professores são qualificados, mas a Instituição é bem
desorganizada no sentido de horários de aula e até mesmo de grade
curricular, pois eu estando hoje no 2° semestre, posso dizer que tive
temáticas completamente defasadas, pois praticamente não tivemos aula
com o professor, diante disto infelizmente estou imensamente
descontente, pois sinto não estar aprendendo nada.” (aluno 1)
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Indicam ainda o caminho da auto-formação para consolidarem seus

conhecimentos:

“Avalio como um curso deficiente. Aumentando a minha sede por
conhecimento, por isso estou numa busca constante para a minha auto-
formação.” (aluno 6)

“Para minha formação faltou muita coisa na prática, pois a teoria tínhamos
bastante. Posso dizer o que me ajudou a ver um pouco a realidade como
ela é, foi através de pesquisa pela internet, pois tudo esta ali em tempo
real e podemos trocar experiência com outros professores.” (aluno 7)

Opiniões opostas sobre o mesmo tema, dentro de um mesmo curso com colegas

da mesma faculdade indicam uma experiência individual que cada aluno desenvolve

com o conhecimento, nas experiências que traz e desenvolve durante seu curso de

formação, e o papel significativo dos professores formadores e das relações que

estabelecem entre a teoria e a prática do curso.

É preciso que os cursos de formação de professores se preocupem em
lhes garantir essas novas competências. Que ao lado do saber científico e
do saber pedagógico, sejam oferecidas aos professores as condições
para ser agente, produtor, operador e crítico dessas novas educações
mediadas pelas tecnologias eletrônicas de comunicação e informação. (
KENSKI, 2006, p. 49-50)

A formação deve levar em conta os processos cognitivos e afetivos dos alunos,

visto que a aprendizagem é uma via de mão dupla, porque “o processo de formação

não apenas se ensina, mas se aprende.” (IMBERNÓN, 2006, p.63)

É necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um
conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética que conduza
a valorizar a necessidade de uma atualização permanente em função das
mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos de
intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e
investigativo. (IMBERNÓN, 2006, p. 66)
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Desafios frente às mudanças na profissão docente, frente ao uso das mídias

interativas e o uso da internet como recurso de pesquisa e um mundo de possibilidades

para alunos e professores.

Em sua pesquisa, Santos (2003) identificou as características dos professores do

curso de Pedagogia enfrentam ao usar as tecnologias.

Há grande dificuldade dos professores em relação domínio das técnicas e
manejo das ferramentas, mas muitos vem buscando aprimoramento
através de cursos oferecidos pela própria Universidade, a fim de vencer a
insegurança e o medo e procuram integrar essa tecnologia em sua prática
pedagógica.(p93-94)

Para os alunos entrevistados sobre o uso das mídias interativas nos seu curso

de formação, encontramos um consenso sobre a importância do uso e da

aprendizagem, sendo que a faculdade é um espaço utilizado para que essa

aprendizagem ocorra.

“Na faculdade o que nos ajudava eram as experiências que os
professores tinham Eu apoio a faculdade que oferece ao aluno o
instrumento da interne.t” (aluno 7)

“ No ensino Médio não tive muito contato com as mídias, por isso no
primeiro semestre quando me deparei com as salas multimídias e precise
fazer trabalhos usando os recursos de mídia interativa, encontrei algumas
dificuldades que foram sanadas a medida que precisava fazer novos
trabalhos e pesquisas, na minha opinião é muito válido a inserção desses
novos meios pois eles estão em todos os lugares e precisamos dentro da
nossa formação estarmos atentas ao que acontece dentro e fora da
universidade que acredito estar acertando nas aulas virtuais e nos demais
recursos que nos propõe.” (aluno 2)

“Além de trazerem uma dinâmica diferente e nova para a sala de aula,
elaboração de trabalhos, palestras e apresentações, individuais ou em
grupo, esses recursos estão me ajudando ( e muito) a desenvolver um
contato técnico e habilidade bem maior no dia-a-dia. Veja: sou formada
inteiramente na “escola tradicional” Tradicional mesmo, logo em um
primeiro momento, a proposta de aula, com recursos totalmente diferentes
dos quais estudei e fiz o meu percurso formativo, gerou um conflito. Mas
sempre disse , que não devemos dizer que não gostamos de algo, sem
experimentá-lo. Experimentei, gostei, aprovei e hoje utilizo com maior
desenvoltura, agilidade e o que é mais importante, com melhores
resultados no decorrer dos meus estudos.” (aluno 4)
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“Minha formação para o uso de mídias interativas na prática pedagógica
também tem sido muito importante pois tenho aprendido a lidar mais com
o computador na frente tanto na Universidade, como dentro da sala de
aula. Por isso descrevo esse tipo de formação que tenho como uma
formação apropriada para o mercado de trabalho.” (aluno 5)

“No meu curso inteiro lido com informática, para fazer trabalhos,
pesquisas, atividades, o curso aborda também a importância da
informática na pedagogia, pois estamos na era da informática, não
podemos fugir da realidade, pois hoje em dia as crianças dominam o
computador, como ou melhor que os adultos.” (aluno 3)

Nesse sentido, o que os alunos relatam de suas experiências com o uso da

tecnologia nas universidades, combina com a idéia de BEHRENS (2000), que indica o

novo desafio das universidades é dar condições para que os alunos se preparem para

atuar diretamente no processo de educação continuada, que deverá acompanhá-los por

toda a vida. E isso está acontecendo com o uso da internet e todas as possibilidades

que ela oferece em termos de acesso as informações e conteúdos.

O acesso ao conhecimento e, em especial à rede informatizada desafia o
docente a buscar nova metodologia para atender às exigências da
sociedade. Em parceria, professores e alunos precisam buscar um
processo de auto-organização para acessar a informação, analisar, refletir
e elaborar com autonomia o conhecimento. (BEHRENS, 2000, p. 71)

Assim, nesse depoimento o aluno entrevistado, indica o caminho de formação

através do uso das tecnologias para o desenvolvimento pessoal e profissional.

“Em relação a minha formação, eu continuo buscando aprender cada dia
mais, pois como escreveu Sócrates "Só sei que nada sei". A internet e as
Tics6 são ferramentas essenciais para o nosso desenvolvimento
profissional e pessoal.” (aluno 8)

Para três entrevistados, a faculdade não favoreceu a aprendizagem, nem o

desenvolvimento das habilidades necessárias com o computador, ficou tudo muito

teórico. Segundo Santos (2003) “a maior dificuldade para os professores é fazer uma

ponte entre o universo de informações e as possibilidade proporcionadas pelo trabalho

6 Tics – Tecnologia da informação e comunicação.
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com as tecnologias e a prática docente. “(p. 95) . Vejamos os relatos dos alunos em

relação ao uso que os professores fizeram da informática:

“No meu curso o que vimos referente à mídia foi no início do curso em
2005, onde as aulas eram teóricas e visavam muito a mídia em geral,
nada muito específico. Era muito filosófico. Não tivemos acesso a
computadores, pois muitos alunos da minha turma terminaram o curso
sem saber ligar um computador, menos ainda a lidar com a era
tecnológica em sala de aula.” (aluno 9)

“Muitos alunos que entraram analfabetos digitais e saíram da mesma
forma, pois não teve nem um trabalho e nem uma preocupação com
esses alunos.” (aluno 8)

“Bem a minha formação relativa ao uso das mídias interativa foi muito
superficial, não tivemos aulas no laboratório, e ao término do curso muitos
nem sabiam ligar um computador. As aulas que tivemos relacionado à
mídia foi no primeiro ano e todas teóricas. Pouco se fala em computador,
internet, blogs e programas, falava-se somente na influência que a mídia
tem em nossas vidas.” (aluno 6)

Percebemos a importância das experiências vivenciadas pelos alunos durante o

curso de Pedagogia, sendo a faculdade um ambiente que pode ou não, proporcionar

aos alunos uma aproximação do instrumento, favorecendo o processo de familiarização

com o computador e as mídias interativas.

Devido à complexidade desse meio tecnológico e a velocidade com que as

mudanças ocorrem, todas as atividades de aproximação devem acontecer o mais

rapidamente possível, de preferência nos cursos de formação, garantindo uma

familiarização com essa ferramenta.

Novamente Santos(2003), coloca sua sugestão nessa direção.
Desenvolver com os docentes práticas cotidianas de trabalho com as
tecnologias, de forma que tais práticas sejam efetivamente utilizadas
ferramentas tecnológicas para um pensar mais e melhor.(p.96)

Já que o processo é gradual, devemos favorecer diferentes ambientes e

oportunidades de aprendizagem para os futuros professores, tanto na formação e talvez

diferentes experiências de estágio, em escolas que já incorporaram atividades com o

uso da tecnologia, como para professores que atuam na rede privada ou na rede

pública em seu ambiente de trabalho.

Oliveira (2005) concorda quando explicita
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O desafio da assimilação do uso educacional do computador é tão
intrigante quanto vencer a expectativa do primeiro dia letivo em uma sala
de aula: a falta de conhecimento sobre quem é o outro e a ausência de
relacionamento entre as partes produz preconceitos difíceis de superar. A
estrutura escolar e o cronograma de disponibilidades para o estudo e
preparação dos professores fazem parte de um projeto de modificação do
ensino. (p.123)

O processo de familiarização e aprofundamento das habilidades com o uso do

computador e internet, é uma relação que demanda investimento de recursos

financeiros e de tempo além de ser um processo contínuo.

A comparação entre os dados apresentados nessas pesquisas revela que houve

avanços na relação do professor com o computador, mas ainda isso se limita à algumas

escolas e algumas universidades que investem e exigem um novo posicionamento de

seus profissionais. O uso da informática, do computador e das tecnologias é um

processo gradual e exigente por parte do dirigentes, quando se torna obrigatório, os

professores tendem a buscar conhecimento e ferramentas para poder utiliza-lo em sua

prática pedagógica.

Considerações Finais

Comecei essa dissertação falando sobre a minha família, e gostaria de trazer

esse tema novamente, ao fazer as considerações finais.

O que é a nossa família? Aquilo que nos pertence, de quem somos mais

próximos, de quem dependemos e que convivemos diariamente. Tão importante, que a

vida não se perpetuaria sem uma família.

O conceito de familiarização trazido à tona, contribuiu para o entendimento da

relação inicial dos professores do ensino fundamental com a chegada do computador

ligado à rede mundial e com todas as novas possibilidades que foram surgindo com o

uso dessa tecnologia.

Independentemente do nível social, percebemos o quanto essa tecnologia pode

oferecer de mudança e trazer novas perspectivas na vida das pessoas.
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Acompanhei em dois domingos, 16 e 25 de novembro de 2008, uma

reportagem especial7 sobre Lan Houses no Brasil. No levantamento realizado pela

reportagem, existem mais de 900 mil Lan Houses no Brasil, e muitas localizadas em

comunidades carentes. O programa mostrou a diferença que isso está fazendo na vida

daquela comunidade. Nesse sentido, o fato de ser uma população de baixa renda,

mostra que a oportunidade de conhecer o mundo através de um computador está

realmente mudando a vida das pessoas. O ciclo de uso e instalação da rede, que

começa com o uso de antenas, compra de equipamentos, começa a gerar negócios

dentro da Favela, ”Você não está mais isolado” diz o garoto em depoimento. “Comecei

a aperfeiçoar minhas habilidades profissionais através da rede. Agora posso escrever

uma nova história.” diz outro. “Baixei um programa para consertar a injeção eletrônica

do meu carro”. Comenta outro rapaz. “É como se fosse uma empresa gratuita, com

todas as possibilidades que o mundo pode oferecer”. Diz o rapaz, que era porteiro de

um prédio, e que com ajuda dos condôminos, começou a montar uma Lan House na

Favela de Antares , zona sul do Rio de Janeiro, e hoje coordena as ações, levando

tecnologia para os moradores da favela. Ele é conhecido como: Presidente da Internet.

Uma senhora de aproximadamente 50 anos diz que se sente uma criança que nasceu

agora e está descobrindo o mundo ao conhecer a internet.

Citei esses exemplos, porque acredito que a internet realmente está fazendo

essa revolução silenciosa, trazendo oportunidades para todos, e em todas as áreas de

atuação, é possível ir se apropriando dessa tecnologia e incrementado o dia-a-dia.

Voltando a família, fiz uma rápida consulta do Google para a palavra Bechara,

sobrenome do meu avô materno, e a consulta mostrou 566.000 possibilidades:

professores, pesquisadores, loja de móveis, enfim todo o mundo que a internet oferece.

Imagine descrever todas as possibilidades do uso da internet na educação: livros,

artigos e revistas e matérias quase sem fim.

Assim, é quase impossível conhecer toda minha ascendência genealógica, mas

é possível conhecer um pouco, dos que estão mais próximos de mim. Esse trabalho

apresentou uma pequena amostra de experiências que estão sendo desenvolvidas a

partir do uso da internet, dessas novas conexões e interatividades.

7 TV Globo, Programa Fantástico, quadro apresentado por Regina Case.
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No começo desse trabalho, me propus a investigar a relação do professor com o

computador. Percebi que durante toda essa jornada de quase 24 meses, as minhas

próprias experiências com o uso da tecnologia são realmente muito superficiais. O que

no meu entender, parecia ser algo muito importante, conhecer e utilizar o computado

para realizar planos de aula, pareceu agora bem insignificante diante de um mundo de

possibilidades. Fui rasa. Rasa se comparada ao que é possível fazer e o que já está

sendo feito: blogs, cursos à distância, chats, MSN, Orkut, entre tantos outros.

Posso dizer que, em breve, pretendo explorar todas essas possibilidades.

Constatei com a pesquisa que as experiências individuais sobrepõem as coletivas e

profissionais e que todas essas giram em torno da vontade e da necessidade de cada

um. Se profissionalmente preciso aprender algum novo programa, algum novo sistema

de comunicação, com certeza, irei fazê-lo. Se o meu grupo de amigos está envolvido

em algum site, blog de comunicação, com certeza também farei parte. Caso contrário,

as experiências se limitam a vontade de cada pessoa e ao tempo que ela tem

disponível para vivenciá-las.

Analisando as experiências profissionais relatadas dos professores, fica evidente

que os professores em sua maioria já desenvolvem um relacionamento com o

computador e com as possibilidades da internet.

Ao repensar o título do trabalho, procurei palavras que pudessem identificar as

experiência da pesquisa e o título: www.professor.com.br, pareceu indicar o caminho

que a jornada docente está fazendo agora, buscando na internet, atualização dos

temas e assuntos das aulas. O que ainda não está claro são, que experiências

significativas os docentes podem realizar com seus alunos, em termos de aulas e

projetos.

Ao descrever os desafios dos docentes frente às mudanças, vimos que a

tecnologia está cada vez mais associada às tarefas cotidianas como, organização,

planejamento e a pesquisa no preparo das aulas. Muitas vezes as mudanças

dependem de investimentos pessoais e de estrutura para que possam ocorrer. Quantos

professores podem sustentar essa tecnologia que em rapidamente se desatualiza e

necessita de manutenção, conexão, velocidade para funcionar apropriadamente? Como
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manter tudo isso atualizado: programas e equipamentos? Isso tudo tem um custo

elevado, que nem sempre é possível de ser renovado.

Ao discutirmos sobre os caminhos da formação dos professores na rede pública

e privada do Estado de São Paulo, percebemos que a rede pública tem procurado

parcerias e incentivado à participação de seus docentes em programas de uso da

tecnologia. Na rede particular de São Paulo, não chega a ser uma opção, mas os

docentes já veem como uma necessidade estarem conectados com a tecnologia para

despertar mais interesse dos seus alunos.

O processo de familiarização pelo qual os professores passaram, mostra

pequenos “estágios”, como a criação do email, acesso aos sistemas da escola, domínio

de programas e aplicativos entre outros. Isso varia de acordo com a experiência,

iniciativa e necessidade de cada professor.

Para os professores imigrantes digitais, há um aprendizado para toda a vida, já

que esse universo se renova constantemente, e é como aprender um novo idioma: é

preciso praticar e insistir para falar e se relacionar com as pessoas nativas daquela

região.

Para os nativos, o aprendizado passa por experiências, algumas mais dolorosas,

como perder a agenda do telefone e ficar sem o contato dos amigos, já que tudo está

apenas registrado na memória eletrônica. Ou ter sua vida exposta pelo Orkut e

descobrir que talvez isso não seja tão legal quanto aparenta ser.

Para os professores do Ensino Fundamental, o dilema é manter a tradição do

ensino, do uso e costume da escrita, da caligrafia e o uso do teclado e da linguagem do

msn. O uso da sala de aula, com giz e lousa verde, perde muito o atrativo diante de

uma tela de computador, colorida e interativa.

A pesquisa mostrou que os professores revelam a importância que dão à

facilidade que esse instrumento trouxe para: pesquisa, organização, comunicação e

entretenimento na vida pessoal e profissional, quando utilizam palavras como: o

computador é fundamental, necessário, imprescindível, importante...

As escolas, assim como as empresas, procuram utilizar as facilidades trazidas

pela capacidade do computador e da rede de organização e armazenamento de dados,

e oferecem serviços através da sua homepage. É possível consultar as notas e
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desempenho dos alunos, mandar emails para o professor, coordenador e diretor da

escola, e em algumas escolas ainda é possível acompanhar por vídeo on-line a sala de

aula dos alunos.

As tendências apresentam o uso da tecnologia como um facilitador de

aprendizagem, criando ambiente mais estimulantes e envolventes. Dizia-se que os

livros iriam desaparecer depois que as pessoas pudessem acessa-los virtualmente.

Hoje, as grandes livrarias continuam existindo e vendendo pela internet seus títulos.

Os dados da pesquisa referente aos alunos do curso de Pedagogia revelam o

que desejam e esperam durante seu curso: aproximar-se ainda mais desse universo

tecnológico, aprendendo e criando novas oportunidades e novas maneiras de contribuir

para o aprendizado de seus futuros alunos. Nesse sentido o curso de Pedagogia à

distância já apresenta um modelo diferenciado da relação da tecnologia e da

aprendizagem.

Para os professores que estão atuando nas Séries Iniciais, é preciso estar atento

as mudanças que estão ocorrendo diante de seus olhos com os alunos que vivem e

interagem nesse mundo digital com muito mais facilidade que seus eles e que interagir

nesse universo poderá trazer benefícios para ambos.

Esse trabalho é um pequeno passo que pode ser o início de uma reflexão e

busca constante de aperfeiçoamento e desenvolvimento na vida profissional e pessoal

dos professores.
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ANEXOS

1. Síntese de trabalhos pesquisados sobre o tema da tecnologia

2. Transcrição das entrevistas: Coordenadora M e Professora de Informática V

3. Plano de aula on-line.

4. Questionário

5. Registro das perguntas do questionário 1-3

6. Tabulação dos dados do questionário

7. Entrevista com os professores da rede pública e privada

8. Questionários dos alunos de Pedagogia
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ANEXO 1 – Trabalhos pesquisados sobre o tema da tecnologia e das

representações sociais

A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: As Representações Sociais e o Grande Desafio

do Professor Frente ao Novo Paradigma Educacional

Bernardete Maria Andreazza Gregio

Mestranda / Programa de Mestrado em Educação/UCDB

Este artigo foi elaborado a partir do estudo realizado na disciplina de Novas

Tecnologias e Educação Escolar do Programa de Mestrado em Educação/UCDB, sob a

orientação da Drª Claudia Maria de Lima durante o primeiro semestre de 2003.

“O artigo discute as exigências da sociedade contemporânea na mudança de um novo
paradigma educacional, que impõe a demanda de cidadãos mais autônomos e competentes.
Busca compreender o processo de construção do conhecimento escolar mediado pelas
Representações Sociais dos professores, quanto à utilização do computador como recurso
didático, a função da escola e do professor. Analisa as contribuições e limitações do uso das
novas tecnologias na educação escolar e pontua algumas idéias sobre as modificações nos
paradigmas educacionais de ensino-aprendizagem desencadeados pela transposição da
sociedade de informação para o conhecimento. “

Acesso em 26/10/2008: http://www.ricesu.com.br/colabora/n6/artigos/n_6/pdf/id_02.pdf

A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFESSOR SOB O PONTO DE VISTA DO

ALUNO : UM ESTUDO INTRODUTÓRIO

Lúcia Martins Barbosa

Rio de Janeiro. v. 30/31, n. 159/160, p. 107-117, mar., 2002
“O trabalho faz parte do NIP - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa da Universidade Veiga de
Almeida, que tem como objetivo o estudo das Novas Tecnologias em Educação a partir de
Indagações sobre questões apresentadas do percurso no magistério que, embora com
possíveis interpretações, não nos satisfazem com suas explicações. Uma delas refere-se ao
comportamento do professor que, com toda a fundamentação teórica adquirida em cursos de
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licenciatura, ainda no século XXI continua com práticas voltadas à transmissão de informações.
A construção do conhecimento há muito faz parte de um conjunto de saberes trabalhados em
instituições educacionais, mas acabam incorporando-se aos discursos pedagógicos com pouca
apresentação em práticas cotidianas. Esta indagação nos remeteu a buscar desenvolver um
estudo sobre o pensamento do aluno de licenciatura à luz da teoria das representações sociais.
Para entendermos o significado de representação social, estudamos primeiramente, A
Representação Social da Psicanálise, de Serge Moscovici, assim como outros autores que
também se dedicam a pesquisas nesta área, num esforço conjunto de esclarecimento desta
teoria.”

Acesso em 26/10/2008:http://www.inep.gov.br/PESQUISA/BBE-ONLINE/det.asp?cod=57584&type=P

A representação social dos professores das séries iniciais do ensino fundamental

do município de Cáceres-MT sobre aprender com o uso da tecnologia digital

Tânia Maria Maciel Guimarães

“O presente estudo integra a linha de pesquisa Práticas pedagógicas e suas relações com a
formação docente, objetivando compreender a representação social do professor que atua nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, do município de Cáceres/ MT, sobre o seu
aprender por meio do uso da tecnologia digital em situação de formação contínua. A pesquisa
foi realizada em uma escola pública estadual, tendo como critério de seleção das instituições ter
recebido o laboratório de informática do Programa de Informática na Educação, e os
professores terem participado do curso de formação contínua de professores em Informática
Educativa, ministrado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional. :O uso das tecnologias na
educação: novas formas de ensinar e aprender e uma entrevista semi-estruturada.Três
temáticas foram apresentadas: a) a formação contínua do professor com a tecnologia digital, b)
o aprender com a tecnologia digital e c) a mudança do ensinar e educar com as tecnologias
digitais. A análise possibilitou chegar aos seguintes resultados: as representações reveladas na
primeira temática estão ancoradas no conhecimento, domínio tecnológico e manuseio do
computador. Em relação à segunda temática, as representações revelam que a concepção de
aprendizagem que o professor tem se restringe unicamente ao processo do aluno, ou seja, ele
(professor) não se identifica como sujeito de aprendizagem, ele considera somente as práticas
formais de sala de aula. Quanto à terceira temática, as representações reveladas referem-se à
ocorrência de um trabalho verdadeiramente interdisciplinar entre professores, alunos e
comunidade, como conseqüência da introdução de tecnologias digitais. Dessa forma,
concluímos que os professores aprendem pela aprendizagem experiencial e autônoma,
sinalizando que os cursos de formação devem acontecer no contexto escolar, a partir da
demanda apresentada pelos docentes.”

Acesso em 206/10/2008: http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=37103766
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A INFORMÁTICA EDUCATIVA COMO OBJETO DE SENTIDOS

Margot Campos Madeira e Luiz Fernando Rangel Tura (Professores do PPGEd / UCP).

Heloisa Abad Ferreira (Mestranda do PPGEd / UCP)

“O texto pretende contribuir para a discussão dos questionamentos postas à introdução da
informática nas escolas, através da apreensão e da análise dos sentidos que professores de
escolas públicas atribuem à informática educativa.
No conjunto do material é possível constatar, sobretudo pela análise das entrevistas, o valor
positivo atribuído à informática e a familiaridade dos sujeitos com a mesma,inclusive por parte
daqueles que não tem computador ou afirmam não saber manuseá-lo. Em contrapartida,
apreende-se a dificuldade de relacionar a informática à prática pedagógica concreta que
desenvolvem. Nos discursos surgem, com nitidez, dois conjuntos disjuntos: a informática e a
informática educativa em sua sala de aula. O primeiro, positivo, concreto, associado a exemplos
do cotidiano que ratificam esta positividade; o segundo, enquanto a argumentação consegue
mantê-lo distanciado do próprio cotidiano, no plano de afirmações gerais, sem vínculos com a
atividade pedagógica, configura-se como positivo: é valorizada a informática educativa, desde
que limitada à capacitação dos alunos para o manuseio de determinados programas ou a sua
preparação para o mercado de trabalho. Se esta delimitação é questionada ou atingida, a
informática educativa torna-se negativa. As condições de trabalho, as características dos alunos
são argumentos que pretendem corroborar a impossibilidade de incorporá-la à prática docente.
No conjunto apreende-se entretanto, a perplexidade do professor frente a uma novidade ainda
não efetivamente apropriada.”

Acesso em 20/10/2008:http://www.lab-eduimagem.pro.br/frames/seminarios/pdf/12.pdf
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ANEXO 2 – Transcrições das entrevistas

Transcrição da entrevista da Coordenadora M.
Dia 05/09/2007

Pesquisadora: Hoje é dia 5 do 9 vou entrevistar a professora M., ela vai contar um pouquinho da história

dela, pessoal depois como ela se tornou coordenadora e das idéias que ela teve sobre o projeto.

Entrevistada:

Bom eu sou coordenadora agora mas eu sempre fui vocacionada para o magistério. Então desde

pequena eu já tinha decidido que iria ser professora.

E quando eu procurei a formação então procurei o magistério e me formei no magistério. Logo em

seguida que eu me formei, eu comecei a trabalhar, três anos depois, comecei a trabalhar no magistério

Dando aula em uma escola numa série multiseriada de primeira e segunda série junto e foi uma

experiência assim traumatizante mas muito rica porque eu tive que alfabetizar e ao mesmo tempo dar

conta do início da alfabetização para as crianças de segundo ano.

E o grande sonho era voltar a estudar, fazer uma faculdade, mas casando tendo filhos, a gente foi dando

prioridade para os filhos, pra família e deixando o estudo para um segundo plano. Mas assim que os

filhos cresceram procuraram o caminho deles então eu acabei procurando o meu caminho também e fui

fazer a faculdade que eu queria. Comecei fazendo Ciências físicas e biológicas Porque eu queria dar

aula de matemática de quinta ao nono ano. Fiz seis meses de ciências físicas e biológicas fiquei doente,

tranquei a faculdade , parei e fui retornar uns dois três anos depois de novo com ciências físicas e

biológicas na faculdade Senador Fláquer . Porém o curso que era de licenciatura curta se tornou

licenciatura plena e o curso que eu faria em dois anos e meio levaria quatro anos e para mim que sou

adventista levaria um pouco mais por causa das matérias de sexta feira, então em resumo eu gastaria

seis anos para terminar a faculdade. Ai eu resolvi mudar para Pedagogia, e voltei a fazer pedagogia,
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voltei não, iniciei fazendo pedagogia e gostei muito porque tudo que eu tinha na faculdade eu usava

muito em sala de aula aproveitei muito, muito muito a faculdade.

E já quando eu estava cursando a pedagogia eu fui convidada para vir para a coordenação pedagógica.

Terminei a faculdade fui fazer pos graduação em didática. Queria muito fazer um curso numa instituição

adventista que até então nunca tinha estudado em uma instituição adventista fui fazer o curso de pos

graduação numa instituição adventista cresci muito também, gostei muito do curso, aproveitei muito o

curso para minha atual função e no momento eu sou autodidata, ( risos ) o grande sonho era fazer

mestrado, seguir carreira, mas tudo tem um tempo, né? e o meu tempo agora é estudar meus livros.

Quem sabe pro futuro? Tá nas mãos de Deus. ( risos )

Pesquisadora: então agora fala do plano de aula que você imaginou, usando o computador, online, como

foi que surgiu essa idéia , para que você pensou nisso.

Entrevistada:

Bom desde que fazia magistério no Colégio Santa Catarina um colégio de freiras muito rígido eu via o

semanário das professoras que era um caderno extremamente completo . Elas tinham todos os

exercícios que elas faziam que elas aplicavam para os alunos eram todos escritos no caderno, mesmo

porque naquela época não havia xérox, era o uso do mineógrafo estava iniciando. E Era um caderno

muito bonito, que elas tinham tudo nesse caderno. Meu sonho quando começar a trabalhar a fazer um

caderno tão bonito quanto aquele, tão completo quanto aquele. E realmente quando eu comecei a dar

aula eu comecei a fazer o meu semanário , né, da maneira mais completa que eu achava que poderia

ser, mas sempre com uma insatisfação isso é um pouco do meu perfil , ao mesmo tempo que eu vou

avançando eu vou me sentido insatisfeita e eu quero avançar mais, acho que aquilo não tá bom , aquilo

tem que ser melhor , então eu fazia mas eu percebia que não era aquilo e sempre uma busca, olhando

um caderno aqui, um caderno ali, né . Mas o grande questionamento do semanário era que ano após ano

, eu fazia caprichado , colava selinho, fazia borda , botava objetivo, só que a grande inquietação

enquanto professora é que todo ano eu tinha que o mesmo caderno, escrever as mesmas coisas, né e

as vezes não batia porque de ciência as vezes estava mais adiantado, matemática mais atrasado, em

resumo, nunca usava o semanário anterior. Então parecia um retrabalho. Todo ano tem que fazer aquele

caderno, gastar um tempo, toda semana fazendo aquilo.

( Interrupção pelo telefone )

Pesquisadora: o retrabalho você estava falando...

Entrevistada:

Então o semanário, era assim, fazer tudo de novo o que você tinha feito no ano anterior e isso gerava

muito trabalho, e esse muito trabalho te poupava, te poupava não, te é... não dava margem nem tempo

pra você fazer novas pesquisas , né , se aprofundar, ver aquilo com mais aprofundamento , então isso

ficou sempre na minha cabeça, né , procurando , tentando pensar em alguma coisa que o professor
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tivesse a mão e dali pra frente ele só aprofundava o que ele já havia feito, a partir da onde ele já tinha

feito no ano anterior e no ano seguinte, aprofundar o que ele tinha realizado.

Pesquisadora: aí você teve a idéia de fazer, eu me lembro que você deu um papel e pedia pra gente

preencher no papel um assunto depois daquilo a gente começou a fazer no computador, tinha que digitar

e mandar. Como que foi assim que as professoras do seu grupo, são 16 professoras , que trabalham sob

sua coordenação , sentiram quando você começou a mudar o jeito de fazer o semanário ?

Entrevistada:

Bom , pra começar, a idéia não foi minha, lá na pós graduação, eu tive uma professora , e essa

professora era uma professora de metodologia, se eu não me engano ,e ela pediu que nós fizéssemos

um plano de aula de um conteúdo que a gente tinha programado, e eu tinha feito aqui no colégio , uma

série de estudos sobre, estudos não, um preparativo para as crianças sobre orientação de estudos, então

os meus planos foram em cima desse, desse tema, orientação de estudo, e ela ofereceu um papel,

assim como um roteiro desse plano de aula, e eu amei isso aí, porque assim, era realmente tudo aquilo

que achava sobre, que eu pensava sobre um planejamento, né. E foi interessante porque essa

professora, a professora Dalva, além dela apresentar , ela seguiu passo a passo como deveria ser feito

aquele plano. De um ponto até uma virgula, tudo, então várias vezes, acho que mais de cinco ou seis

vezes, eu tive que devolver o plano para ela porque ela era assim uma pessoa muito exigente e eu

gostei muito disso porque eu realmente queria aprender , eu queria que fosse, estivesse assim, bem

efetivo, para eu aprender para poder passar, então eu aprendi bem a fazer quando eu fiz a pos

graduação, e ai eu trouxe para o colégio e apresentei para as professoras.

Nós temos professoras aqui, jovens, de mais idade, estavam muito acostumadas a fazer o seu

semanário, estavam muito apegadas a isso. Então de início não foi nada obrigatório, foi alguma coisa

assim pra começar e algumas mais jovens , se empolgaram, gostaram, acharam prático, e começaram a

fazer, dentre essa professoras, a professora Letícia ( risos ) , né , que tem uma visão avançada, que

entendeu o projeto, né, e na verdade foi a pessoa que me deu força para poder ir ajudando as outras

professoras. Mas aí chegou num momento que eu , dei um espaço , mas eu tive que dar uma forçadinha,

né, olha gente, é plano de aula que nós vamos fazer agora, e não é mais semanário. Vocês já tiveram

um período de adaptação, de transição, agora todo mundo vai fazer o plano de aula. Só que o plano de

aula, se ele fosse escrito no papel também, já era um avanço é claro, mas seria um avanço muito grande

se ele estivesse no computador das pessoas, isso gravado, no ano seguinte ela iria lá , no computador,

abriria veria o seu plano, o plano pronto, do seu conteúdo, aí ela teria condições de fazer uma pesquisa

na internet , procurar em revistas e aprofundar o seu plano. E ai então nós começamos com o plano

online que inclusive foi uma idéia da coordenadora da associação , a coordenadora geral , a professora

R., sugeriu que a gente fizesse o plano de aula online, e aí com a ajuda da professora Valéria do nosso

colégio, ela montou um plano online. Ela gravou tudo em disquete, demos para as professoras, e elas

começaram a trabalhar com o plano online. Então, é, se a gente vai colocar, de dois anos que a gente

está trabalhando com o plano de aula , eu diria que a maioria está trabalhando bem e até se adaptou. E

as pessoas que tem dificuldade com a ferramenta ,com computador , são as pessoas que mais tem
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dificuldade com o plano, isso é claro, né obvio, já tem dificuldade de mexer no computador, vai ter

dificuldade de fazer o plano. Mas atualmente todas fazem o plano e toda tem seus planos prontos no

computador.

Pesquisadora: E você acha que isso trouxe um ganho, em termos de sala de aula, organização dos

professores, e enquanto como coordenadora você observa que as professoras evoluíram nos seus

conteúdos, nos seus saberes elas cresceram por causa dessa ferramenta? Ou não ?

Entrevistada:

Com certeza, porque as pessoas que não estavam muito familiarizadas com o computador, tiverem que

se familiarizar, então elas tiveram que começar a mexer,... então tinha pessoas que não sabiam ligar o

computador, e hoje está digitando seu plano no computador, né. Então , eu acho que aconteceram

muitos avanços mas eu espero que eles vão acontecer muito mais ainda, porque agora elas passaram

pelo domínio do instrumento, claro que não a maioria, porque muita gente já tinha domínio, então essas

que estão passando pelo domínio do instrumento, agora vão passar para o domínio da pesquisa, agora

vão começar a pesquisar conteúdos, novos caminhos, explorar bastante essa ferramenta para sua

habilidade em sala de aula, né, agora as pessoas que já tinham domínio do instrumento, já estão se

aprofundado , pesquisando na internet, trazendo assuntos importantes para o colégio.

Pesquisadora: Muito obrigada professora, por esta entrevista.

Transcrição da entrevista com a professora de informática . V

Pesquisadora: Hoje é dia 10 de setembro de 2007, eu estou entrevistando a professora V.. Ela trabalha

aqui no Colégio Adventista.

Primeiro V. eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua carreira profissional, como você chegou

aqui o que você já estudou, conta um pouquinho.

Entrevistada:

Bom, Eu me formei em 96 em processamento de dados com técnica, e comecei a minha carreira

fazendo estágio na ZF, uma empresa lá em São Caetano eu fazia programas lá, mas naquela época que

eu estudava , não tinha nada do Office então era só programação mesmo, você fazia o programa

específico para a área que a pessoa precisava. E Lá na empresa que eu comecei a ter o primeiro contato

com o Word, o Excel com esses programas que hoje eu trabalho. Então a minha grande experiência que

eu tive foi nessa primeira empresa, e depois de lá para cá eu comecei a trabalhar em duas empresas que

também me ajudaram muito, mas que foi só lapidação do que eu já sabia, né, mas a maioria da parte que

eu aprendi foi mexendo sozinha e pesquisando. Porque numa empresa grande você não tem ninguém

que te ajude. Ou você se ajuda ou é mandado embora. Ou você se ajuda sozinha ou você não fica.

Então foi muita curiosidade, eu tinha muita vontade de aprender, e de aprender a ver o que tinha de

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


82

diferente que eu não tinha na escola, que eu não tinha aprendido. Então isso fez eu crescer muito e foi o

que abriu a porta para muitos outros empregos inclusive aqui.

Pesquisadora: então aqui você é professora de informática.

Entrevistada: é.

Pesquisadora: Você trabalha com alunos de Jardim I ao quinto ano, com aulas de informática.

Entrevistada: Isso.

Pesquisadora: E quanto tempo que você está aqui, nessa função ?

Entrevistada: Faz um ano e oito meses que eu estou trabalhando aqui. Antes de vir para cá eu já

trabalhava no SENAI, eu fiquei quatro anos como professora também, nessa mesma área mas com

outra faixa etária, dos 16 aos 20 anos e dos 35 aos 60 anos, então uma faixa bem diferente. Mas aqui eu

tenho aprendido mais do que lá. É bem diferente elaborar a aula para essa faixa etária que eu estou hoje.

(interrupção pelo telefone)

Pesquisadora: a gente estava falando sobre a diferença da faixa etária...

Preparar aulas para essa faixa etária.

Entrevistada: É, a diferença da faixa etária é bem grande, porque eu sinto que quando eu entrei aqui, eu

senti uma diferença enorme e dificuldade. Quando a M. me convidou eu sabia a parte técnica, eu sabia a

parte de execução, sabia montar as aulas para os adultos, porque você fala uma vez , não precisa

repetir, você pode ser mais direto, agora com a criança não. Você precisa de detalhar a aula. Então eu

senti muita dificuldade no começo mas depois eu consegui tomar o rumo e entender o que eles

precisavam e fazer, o que era o mais certo para eles, mas a maior dificuldade foi no começo mesmo para

elaborar uma aula mais dinâmica, que eles entendessem porque não era tão simples assim, eles são

pequenos para entender informática , então eu tinha que procurar softwares ou programa que me

ajudasse a montar essas aulas, foi difícil , mas não foi impossível. Eu fiz, né?

Pesquisadora: E você também fez parte do projeto da M. quando ela resolveu implantar o plano de aula

online. Ela teve a idéia na cabeça dela e daí ela veio conversar com você. O que ela pediu para você?

Entrevistada: Ela estava sentindo a necessidade que o plano de aula tivesse um roteiro. Que eles fossem

elaborados de uma forma bem parecida para todas as salas. Então ela me passou o que ela queria, o

que deveria de ter o plano de aula e aí eu elaborei um formulário no Word, bem prático, em que o

professor saberia os itens que ele iria fazer na aula, ia ser a mesma coisa de escrever na mão, mas ele

teria o lugar certo para escrever e seria no computador.

Pesquisadora: E o treinamento para o pessoal conhecer, os professores, foi você que fez?

Entrevistada: foi. Foi uma dificuldade...

Pesquisadora: Fala um pouquinho como é que foi.
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Entrevistada: No início teve uma reação assim, bem dividida. Digo que 30% aceitou e os outros 70%

rejeitaram na primeira vista, logo de cara. Porque aquela idéia que professor tem que fazer as coisas na

mão, que fazer no computador é muito complicado, demora muito, e eu não entendo, eu não sei, então

houve uma certa resistência.

Pesquisadora: Eu me lembro que a primeira coisa foi o email. A M. exigiu que todas as professoras

tivessem um email.

Entrevistada: é

Pesquisadora: Tinha uma parte delas que não tinha nem email.

Entrevistada: É . Até porque o plano de aula ia ser passado por email. Aí já juntou duas coisas: primeiro

a gente anunciou o plano de aula, como ia ser, eu demonstrei, expliquei como ia ser muito simples era

entrar e digitar , só ia mexer com o teclado , ia apertar o botão salvar e fechar e teve aquela revolução. Ai

veio a idéia de que teria que passar por email e cada uma ia ter que criar o seu email e criar hábito de

abrir todos os dias, aí piorou mesmo. Mas está funcionando. Elas vieram aqui, algumas as que tinham

mais dificuldade a gente explicou, e teve uma que engatou a primeira e conseguiu fazer o trabalho dela,

enviar os planos de aula por email e tudo, mas a maioria delas ainda sentem muita dificuldade.

Pesquisadora: E qual você acha que é a dificuldade? É lidar com o computador? Com a ferramenta? É

esse relacionamento com o computador? O que que é? Onde você acha que “pega” ?

Entrevistada: Eu sinto que é a resistência em mudar.

Pesquisadora: não é nem o teclado.

Entrevistada: é o aceitar mudar: do papel para o computador, porque eu falo da minha área. Eu acho

muito mais prático hoje, muito mais proveitoso, o professor pegar e fazer seus planos de aula no

computador, porque ele vai fazer uma vez e vai digitar por exemplo a aula de matemática. Ele vai lá

digita tudo o que ele vai passar, passa por email aquilo para o seu coordenador, em cinco minutos se o

coordenador estiver conectado a internet, ele já pode te responder se está bom ou não, então é muito

rápido e prático, e e tiver alguma alteração você consegue ter a alteração. Mas a dificuldade é, é de , eu

sinto a resistência de entender isso e compreender, é , eu sinto que elas , as que não aceitaram até

hoje , porque tem gente que não aceitou isso ainda, é porque cria uma barreira contra o computador,

com a evolução do computador mesmo. O negócio é ficar ali no papel. Ela quer ficar escrevendo no

papel. Então mesmo hoje, tendo que fazer o plano de aula e mandando o email, ela ainda continua

presa ao papel. Então, e creio que não seja só uma, seja mais. Que eu saiba só tem uma por enquanto ,

mas eu suspeito de outras.

Eu creio que, resumindo aí, o problema seja a resistência seja o mexer com a ferramenta desconhecida.

Pesquisadora: tornar a ferramenta conhecida...

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


84

Entrevistada: a falta um pouco de interesse, não sei se seria a palavra correta, mas , de se interessar um

pouco mais , pra evoluir junto com aquela tecnologia.

Pesquisadora: não sei se é medo do novo, de não saber fazer, de errar...

Entrevistada: não sei..de fazer errado e não saber consertar, porque no papel você pega o lápis e a

borracha e apaga, a caneta com o corretivo e apaga, agora aqui e se eu apagar tudo? E não conseguir

mais voltar? E ter que fazer tudo de novo?

Pesquisadora: Em termos de aula, quando o professor ele se apropria do computador , da ferramenta,

da internet, a gente nota uma evolução daqueles que estão andando, e daqueles que não estão

querendo andar. Você percebe isso?

Entrevistada: Percebo e muito . Há um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer algumas provas

para alguns professores. E há uma diferença imensa em quem usa o computador e quem não usa.

Porque, vou dar um exemplo, se você pegar uma prova falando sobre os animais, e você colocar ali, o

que são animais vertebrados, o que são animais invertebrados, e você colocar um texto pesquisado na

internet antes, uma figura, é , pegar uma aula diferente, que você consiga montar pela ajuda da internet,

ou até mesmo do seu plano de aula que você consiga montar uma estrutura diferente , porque dá uma

visão diferente quando você está fazendo no computador, você enxerga de forma diferente, eu pelo

menos enxergo de forma diferente, quando eu faço na mão e quando eu faço no computador, e muda a

cara da aula. Ela fica muito mais criativa, ela é mais dinâmica, as provas também ficam diferentes , então

tem uma diferença muito grande.

Pesquisadora: Você acha que isso que está acontecendo, essa tecnologia, não tem mais volta. O que

será que vai acontecer com esses professores que de uma forma são tão resistentes a essa mudança?

Entrevistada: Olha, a área tecnológica, aqui no Brasil a gente já tá muito atrasado, porque tem

ferramentas maravilhosas fora do Brasil, e na educação também. A educação está acompanhando a

tecnologia. Então o professor que não se dispõe da internet hoje para estar pesquisando suas aulas,

você dispõe do computador para estar elaborando uma prova melhor, um plano de aula melhor, eu acho

que vai ficar para trás,porque a cobrança vai começar a chegar. Uma prova de vestibular hoje, cobra que

você tenha uma pesquisa de internet, cobra que o seu professor tenha pesquisado também, tenha te

passado essas atualidades, e essas atualidades não está só no jornal. É mais rápido você ver a internet

que é instantânea a mensagem, do que você esperar o repórter à noite, o jornal, então isso muda o

professor, e aquele que não se atualizar vai ficar para trás, na minha opinião vai ficar para trás, porque

daqui para frente vai mudar.

Pesquisadora: É verdade. Você queria comentar mais alguma coisa sobre isso?

Entrevistada: Bom, eu acho que não é impossível, eu ainda tenho fé que vou conseguir fazer minhas

amigas entenderem ainda um pouco mais, não ter aquelas frases que eu já ouvi várias vezes:
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“ A minha mão é mais rápida que o computador ! “

“ Prefiro escrever na mão, do que no computador. “

Eu acho que tem chance ainda de aprender, quem não conseguiu ainda tem como correr atrás, se

atualizar , porque esse é o rumo da educação.

Pesquisadora: é esse o caminho...

Entrevistada: é o caminho da educação, é entrar na tecnologia.

Pesquisadora: muito obrigada , professora V., por essa entrevista.

Entrevistada: De nada.

ANEXO 3 – Plano de aula online

DISCIPLINA: Matemática

1. Identificação: PLANO Nº:

Professora: Letícia Franco Série: 4° ano

Período a ser trabalhado: 1 semana 11-15 de fevereiro/ 2008.

2. Conteúdo:
Sistema de numeração Decimal

3. Objetivos:
Ler e escrever números maiores que 999.
Organizar os numerais por ordem crescente e decrescente.
Ler e representar numerais com o material dourado
- .

4.Desenvolvimento:

DATA: ____/______/ 2008
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1- Números no dia-a-dia: Pedir que os alunos observem a sala de aula: onde é possível ver os
números? Para que eles servem? Avaliar com eles a importância dos números para:
organização, contagem, medidas, ordem e códigos.

2- Leitura da pág. 7 do livro e completar a pág. 8.

5. Bibliografia:

Http://revistaescola.abril.com.br/planos/matematica/material_dourado.shtml

Material dourado planificado- anexo
Material dourado planificado.
Caso a escola não possua Material Dourado industrializado, é possível construir com papel
quadriculado e cartolina (material dourado planificado).
Faça quadriculados de 1 cm de lado em folha de papel sulfite e cole em cartolina para ficar mais
resistente (ou quadricule uma folha de cartolina). Recorte esta folha de maneira a obter, para
cada dupla:
30 quadradinhos de 1 cm de lado;
30 retângulos de dimensões: 10 cm por 1 cm;
10 quadrados de 10 cm de lado.

A relação entre as peças do material dourado industrializado e o planificado é:
Sistema de numeração decimal Material industrializado Material planificado unidade
cubinho quadradinho dezena barra retângulo centena cubo quadrado

Anexo 4 - Questionário

Prezado amigo professor:

Estou muito interessada em conhecer e investigar um pouco melhor os processos educativos e
tecnológicos que estão diante de nós, professores,e que se ampliam, avançando sobre nós a
cada dia.
Para isso, gostaria de pedir que você participasse dessa pesquisa, respondendo essas
questões abaixo.
Sua participação é fundamental !
Faço parte do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista e como
mestranda, desenvolvo um trabalho de investigação e pesquisa.
Conto com a sua colaboração, porque acredito que no processo de educação, somos a peça
fundamental.

Obrigada.

A pesquisadora.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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Você está sendo convidado a participar desta pesquisa. Ao integrar este estudo estará
permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos. Todas as informações coletadas neste
estudo são estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora terá acesso as suas
informações e após o registro destas, o documento será destruído.

Consentimento Livre e esclarecido:
Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu , manifesto livremente o meu
consentimento em participar da pesquisa.
Nomes do participante:______________________ Ass. _________________

Parte I – Perfil

1. Instituição em que trabalha:
a. ( ) pública b.( ) privada

2. Anos de carreira:
a. ( ) 1-3 anos b. ( ) 4-6 anos
c. ( ) 7 – 25 anos d. ( ) 25-35 anos

3. Qual sua faixa de idade:
a. ( ) entre 20 e 30 anos
b. ( ) entre 31 e 40 anos
c. ( ) acima de 41 anos

4. Qual é a renda mensal de sua família? ( Para esse cálculo considere a soma dos ganhos de
todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a renda familiar, inclusive o
seu. )

a. ( ) entre 3 a 10 salários mínimos ( R$ 1.140,00 até R$ 3.800,00 )
b.( ) acima de 11 salários mínimos ( R$ 4.180,00 )

Parte II
Complete as frases:

Para mim o computador é___________________________________________

Ele serve para ___________________________________________________

Eu o uso para _________________________________________________

Parte III – Planejamento e organização das aulas.

1. Que instrumentos de consulta você utiliza para planejar e organizar suas aulas:
Assinale quantas opções desejar.

( ) livros ( ) semanários antigos/atuais ( ) PCN
( ) planejamento anual ( ) conteúdo programático ( ) internet
( ) outros( especifique ) ____________________________

2. Você tem computador em casa ?
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( ) sim. Desde _______ ( ano ) ( ) não

3. Você tem acesso ao computador no trabalho?
( )trabalho ( ) escola ( ) outros lugares _____________________

4. Você tem acesso à internet?
( ) casa ( ) escola
( ) outros lugares (especifique) ______________________

5. Observe essa lista de palavras e assinale com as letras D, C e U:
D - desconheço
C - conheço e não uso
U - uso

( ) email ( ) msn ( ) orkut ( ) blog ( ) skype
( ) google ( ) wikipédia ( ) powerpoint ( )excel ( ) word

( ) outros que conheço e uso: ( especifique )
________________________________________________________________________

6. Você utiliza o computar para preparar suas aulas?
( ) sempre ( ) às vezes ( ) raramente ( ) nunca

7. Onde você registra suas aulas?
Assinale quantas opções desejar:

( ) no diário de classe ( ) numa pasta ou caderno especial
( ) semanário ( ) não registro
( ) anoto na agenda
( ) Outros ( especifique ) __________________________________________

8. O que você faz com o registro depois que o ano letivo se encerra:
( ) guardo tudo ( ) guardo algumas partes importantes
( ) não guardo nada ( ) outros ____________________

ANEXO 5 – Registro das perguntas 1 – 3

Complete a frase: Para mim o computador é...
Sujeito Frase
1 Uma forma de alcançar o mundo.
2 Essencial.
3 Algo essencial par nosso mundo que está com uma tecnologia super avançada.
4 Equipamento que eu não tenho afinidade. Não suporto.
5 Essencial.
6 De extrema importância, porém ainda conseguimos viver sem ele.
7 Um instrumento que se bem utilizado pode ser bastante útil.
8 Ferramenta para meu trabalho, faculdade, pesquisa.
9 Bastante útil para o trabalho que realizo.
10 Avanço.
11 Indispensável.
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12 Ainda que muito antigo, ainda não me familiarizo muito, mas procuro utilizá-lo no máximo
que possa.

13 Essencial
14 Essencial.
15 Importante.
16 Um instrumento muito útil e indispensável.
17 Um equipamento de extrema, aliás de grande importância, é um bem necessário.
18 Fundamental.
19 Tecnologia avançada.
20 Uma forma de facilitar minha vida e um excelente meio de comunicação.
21 Fundamenta nos dias de hoje.
22 Essencial.
23 Importante.
24 A melhor tecnologia par aos dias atuais.
25 Um instrumento de auxílio para nós professores, cada momento da aula.
26 Instrumento de apoio e recurso pedagógico e audiovisual.
27 Instrumento muito útil de pesquisa para a sala de aula.
28 Uma ferramenta muito útil para a sociedade atual.
29 Essencial.
30 Fundamental na atualidade.
31 Super útil, mas não tenho tanta habilidade com ele.
32 A ferramenta indispensável para o dia-a-dia.
33 Um excelente instrumento para pesquisas e trabalhos.
34 Útil.
35 Um veículo pelo qual podemos trabalhar de maneira mais rápida e eficaz.
36 Ferramenta a mais.
37 Algo novo que me ajuda muito no trabalho com os alunos.
38 Importante para a comunicação e agilidade, pesquisa e informação, além de estética ao

elaborar textos, provas, etc.
39 Um instrumento de trabalho.
40 De extrema importância para a educação.
41 Muito importante no meu dia-a-dia.
42 Uma máquina.
43 Fundamental.
44 Fundamental.
45 Fundamental.
46 Um instrumento de comunicação que facilita e acrescenta no meu trabalho.
47 Indispensável para pesquisa diária, contatos comerciais e entretenimento.
48 Uma tecnologia indispensável nos dias atuais.
49 Imprescindível.
50 Essencial.
51 Indispensável. Não vivo sem olhar meu emails, pesquisar assuntos e preparar minhas

aulas.
52 Um instrumento de trabalho usado esporadicamente. Não uso semanalmente.
53 Uma ferramenta, um recurso riquíssimo.
54 Essencial.
55 Instrumento de trabalho.
56 Uma ferramenta a mais para o meu trabalho.
57 Essencial no dia-a-dia.
58 Um instrumento que auxilia no preparo de minhas aulas.
59 Importante para o crescimento profissional.
60 Um instrumento a mais para ser usado no meu trabalho.
61 Uma excelente ferramenta no auxílio das tarefas profissionais.
62 Fonte de informação, conhecimento e um instrumento facilitador.
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63 Uma necessidade para muitas atividades complementares do meu trabalho e estudo.
64 Um instrumento de trabalho e entretenimento.
65 Útil no dia-a-dia em todos os aspectos da vida.
66 Um instrumento de trabalho indispensável e de organização no cotidiano. Pasta com fotos,

músicas, atividades...
67 Indispensável, um aparelho muito importante.
68 Indispensável, meio de organização das tarefas cotidianas e informações, pastas, fotos,

pesquisa.
69 Importante.
70 Uma máquina onde as pessoas utilizam para várias coisas. Uns usam para trabalhar,

outras para se divertir e brincar.
71 Uma ferramenta de trabalho.
72 Eficaz par ao meu dia-a-dia.
73 Um instrumento global de grande valia.
74 Uma ferramenta de trabalho.
75 Imprescindível.
76 Algo que ainda preciso dominar.
77 Fundamental para realizações de minhas atividades.
78 Um excelente meio de comunicação.
79 Uma fonte de mistérios e segredos a serem desvendados.
80 Mão na roda, ferramenta útil.
81 Muito importante pois facilita o meu trabalho, além de trazer conhecimento viajando pela

internet e é uma forma de lazer.
82 Um mal necessário.
83 Útil.
84 Não respondeu.
85 Não respondeu.
86 Não respondeu.
87 Agilizar documentos, estudos e facilitar a vida das pessoas.
88 Essencial par pesquisa e consultas.
89 Uma ferramenta fundamental para aprendizagem se dar de forma prática e uma ótima

ferramenta para o ensino se eficaz quando trabalhado em sala de aula.
90 Um instrumento que pode auxiliar muito na aprendizagem.
91 Algo que me auxiliar demasiadamente no contado com as atividades dos alunos.
92 Um instrumento de trabalho e pesquisa.
93 Essencial em meu trabalho e nos meus estudos.
94 Importante, nos auxilia em varias coisas.
95 Um meio facilitador que auxilia nosso trabalho e nossa vida no dia-a-dia.
96 Indispensável para o meu trabalho.
97 Uma máquina como qualquer outra.
98 Importante.
99 Um cérebro eletrônico.
100 Importante.
101 Um meio de comunicação importante.
102 Um componente importante, mas não a fonte mais importante. Temos que priorizar o home

acima da máquina.
103 Um instrumento essencial para o trabalho nos dias atuais.
104 Útil, porém nem sempre necessário.
105 Cérebro eletrônico.
106 Fundamental.
107 Útil, pois todo suporte que necessito no meu dia-a-dia, ele me oferece.
108 De suma importância para enriquecer minhas aulas com pesquisa.
109 A janela para o mundo
110 Uma máquina.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


91

Complete a frase: Ele serve para….

Sujeito Frase
1 Nos ajudar em conhecer novas coisas.
2 A vida.
3 Quase tudo em nossa vida:pesquisar, compras, vendas , investigações, comunicação e etc.
4 Atrapalhar, perder tempo.
5 Pesquisar.
6 Pesquisa, dar aula, compras, fazer trabalhos, etc.
7 Consultas sobre assuntos diversos, correspondências, diálogo, atualização.
8 Facilitar as pesquisas dos conteúdos previstos no trabalho e na faculdade.
9 Facilitar meu trabalho e organizá-lo.
10 Aprimorar meus conhecimentos, melhorar os meus trabalhos.
11 Pesquisa, entretenimento.
12 Pesquisar, digitar, preparar planejamentos, atividades.
13 Consultas, trabalhos, comunicação.
14 Comunicação, divertimento, pesquisa.
15 Pesquisa e comunicação.
16 Muitas atividades e apoio aos professores.
17 Comunicar com as pessoas, pesquisas, comprar , negócios informações e lazer.
18 Todos os aspectos trabalho, escola, família , lazer.
19 Sistematizar o trabalho, rápido e necessário para o século XXI.
20 Me comunicar.
21 Meu trabalho, informação e entretenimento.
22 Trabalhar e comunicar.
23 Tudo.
24 Tudo.
25 Ajudar em vários momentos da vida tanto do professor como do aluno.
26 Enriquecer as aulas.
27 Pesquisa, jogos.
28 Pesquisar e realizar atividades.
29 O meu crescimento intelectual.
30 Comunicação e pesquisa.
31 Auxiliar.
32 Pesquisar, digitar e elaborar os conteúdos, aulas, avaliações, projetos.
33 Pesquisar, trabalhos, comunicação com pessoas distantes.
34 Pesquisar, conversa, bate papo.
35 Estudar, pesquisar, trabalhar, entretenimento.
36 Enriquecer minhas aulas.
37 Fazer atividades, pesquisas e conhecimento próprio.
38 Busca de informações, pesquisa, entretenimento, comunicação, trabalho.
39 Me ajuda a montar minhas aulas e as atividades dos alunos.
40 Desenvolver habilidades nos alunos que não são desenvolvidas em sala e também para

ensiná-los a utilizar um dos meios de comunicação mais usado.
41 Desenvolver vários tipos de habilidades.
42 Facilitar.
43 Todos os tipos de informações e utilizações.
44 Complementação das minhas aulas.
45 Uso de muitas atividades e comunicação.
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46 Comunicação com amigos distantes, instrumento de trabalho, diversão da família,
pesquisas variadas.

47 Auxiliar no desenvolvimento dos planos de aula, pesquisas, correspondências, negócios e
compras.

48 Digitar provas e trabalhos extras, constas na internet.
49 Informar, atualizar, comunicar-se, conectar-se com as novas tecnologias do momento no

mundo inteiro.
50 Informar.
51 Assistir filmes, serve como meu instrumento de trabalho.
52 Digitar, pesquisar e preparar materiais.
53 Auxiliar sua vida.
54 Informar, pesquisar, distrair, preparar atividades.
55 Fazer pesquisar, prepara projetos, aulas, avaliações.
56 Pesquisa e comunicação.
57 Se comunicar, organizar, interar-se com o mundo.
58 Enriquecer, é indispensável.
59 Pesquisar, comunicar.
60 Pesquisas.
61 Pesquisar, preparo de atividades e até entretenimento.
62 Pesquisar, trazer novos conhecimentos.
63 Complementar as atividades escolares para mim e para os meus filhos, para o meu

trabalho.
64 Pesquisar, divertir, conversar, fazer novos amigos, trabalhar.
65 Informar, comunicar, ferramenta de trabalho, lazer, comércio.
66 Pesquisar, digitar textos, correio eletrônico, internet, Orkut, MSN, cd, fotos, música.
67 Comunicar, trabalhar, outros.
68 Fazer pesquisa, digitar trabalhos, enviar email, uso d MSN, Orkut.
69 Facilitar minha comunicação com o mundo.
70 Facilitar a vida das pessoas, principalmente para mim, que uso especialmente para o meu

trabalho.
71 Interagir com o mundo.
72 Pesquisas e informações dos acontecimentos do mundo.
73 Formar, informar, comunicar.
74 Ajudar e entreter.
75 Pesquisa, se atualizar, entre várias outras coisas.
76 Pesquisar.
77 Pesquisar, comunicação , diversão, ampliação de conhecimentos.
78 Tanta coisa, que eu mesma não sei a dimensão.
79 Nos ligar ao mundo.
80 Agilizar trabalhos, pesquisas, jogos.
81 Trabalhar, se divertir, conversar com pessoas.
82 Obter novas informações, ter acesso a várias fontes, encontrar pessoas conhecidas.
83 Suprir algumas necessidades.
84 Não respondeu.
85 Não respondeu.
86 Não respondeu.
87 Agilizar documentos, estudos e facilitar a vida das pessoas.
88 Consultar para preparar aulas e para atualização.
89 Não respondeu.
90 Muitas coisas, porém é preciso saber utilizá-lo, pois se for usado de modo não sistemático,

se torna prejudicial.
91 Deixar um trabalho limpo, caprichado e de fácil utilização.
92 Pesquisar, escrever, elaborar planilhas e apresentações
93 Pesquisar, estudar e informar.
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94 Pesquisar, digitar meus relatórios.
95 Comunicarmos com colegas, realizar pesquisas e fazer trabalhos.
96 Pesquisas e realizações de atividades escolares.
97 Pesquisar.
98 Pesquisar, comunicar, fazer trabalhos.
99 Agilizar o meu trabalho.
100 Pesquisar.
101 Pesquisar sobre todos os assuntos que gostaríamos de saber, digitar trabalhos.
102 Ajudar na pesquisa, na confecção dos trabalhos.
103 Complementar as áreas de trabalho, para pesquisas e comunicação entre países.
104 Trabalhar e divertir.
105 Auxiliar, pesquisar facilitar a vida de todos.
106 Fazer declaração de Imposto de Renda, marcar consulta, ver resultado de exame, preparar

aula.
107 Nos ajuda em tudo, não passando dos limites e nem desrespeitar o direito dos outros.
108 Enriquecer minhas aulas.
109 Contribuir
110 Trabalho , pesquisa, mais conhecimento, lazer.

Complete a frase: Eu o uso para...

Sujeito Frase
1 Trabalho.
2 Pesquisa.
3 Pesquisas, digitações, investigações, entretenimento e outros e além de arquivos , a

apresentação da minha aula.
4 Não uso. Meus filhos são os meus intermediários.
5 Trabalhar.
6 Pesquisas, comprar , dar aula, fazer trabalhos, jogos.
7 Consultas sobre assuntos diversos, correspondências, diálogo, atualização.
8 Elaborar atividades para meu trabalho e faculdade, comunicação, msn, Orkut.
9 Organizar dados, recursos visuais, elaboração de dados.
10 Trabalhos escolares, comunicação e pesquisa.
11 Quase tudo!
12 As atividades escolares, pesquisas.
13 Consultas, trabalhos, comunicação.
14 Pesquisa e comunicação.
15 Pesquisa, me comunicar.
16 Digitar textos, preparar avaliações, pesquisar, obter imagens, fazer jogos.
17 Comunicar com amigos, pesquisar e preparar aulas.
18 Fazer todo meu trabalho e comunicação que tenho com pessoas que moram longe de mim.
19 Pesquisa e trabalho.
20 Trabalho, diversão, utilidades em geral.
21 Tudo.
22 Trabalhar e comunicar e divertir.
23 Aulas.
24 Conversar, planejar aulas, fazer trabalhos, pesquisar.
25 Preparar e pesquisar aulas.
26 Auxílio e facilidade na obtenção e manutenção do interesse do aluno.
27 Enriquecer as aulas com material diversificado e como instrumento de pesquisa.
28 Fazer trabalhos da faculdade, preparar aulas.
29 O meu dia-a-dia.
30 Pesquisar, comunicar e digitar.
31 Fazer avaliações, preparar aulas.
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32 Todas as atividades relacionadas ao trabalho.
33 Trabalho e uso pessoal.
34 As avaliações, pesquisa.
35 Trabalhar, pesquisar, falar com amigos, contatos profissionais, conhecimento de novos

cursos e capacitações.
36 Adquirir novos conhecimentos, digitar atividades, organizar o meu dia-a-dia.
37 Trabalho.
38 Comunicação.
39 Pesquisa e digitação de atividades.
40 Dar aulas, pesquisas diversas, procurar mapas e figuras, email, preparar exercícios e

provas, MSN, me manter informada acerca de todas as noticias do mundo.
41 Preparar provas, email, internet, pesquisas, MSN, ler notícias.
42 Pesquisas e no meu trabalho.
43 Elaborar planos de aula, lançar notas, preparar aula no Power point, apresentações em

programas especiais, pesquisas, comunicar-me com pais.
44 Planejar aulas, pesquisas, anexar arquivos para usar no cotidiano.
45 Trabalhos, lazer e informação.
46 Comunicação com amigos distantes, instrumento de trabalho, diversão da família, pesquisa

variadas.
47 Pesquisa, preparar atividades, aulas, uso para compras, negócios, correspondência, para

ver os amigos, entretenimento.
48 Digitar provas e trabalhos extras, consultas na internet.
49 Preparar aulas, trocar idéias, colher sugestões para aperfeiçoar meu trabalho, ver cursos

de aperfeiçoamento.
50 Planejar e prepara minhas atividades, pesquisar e trocar idéias.
51 Tudo. Pagar contas, fazer encomendas, pesquisas.
52 Preparar atividades variadas, textos.
53 Planejar aulas, auxílio em recursos audiovisuais, internet, comunicação, planilhas Excel.
54 Preparar atividades, pesquisa, distração, informação.
55 Fazer pesquisas, trabalhos, aulas.
56 Fazer avaliações, planos de aula, digitação de notas, comunicação com amigos, jogos.
57 Pesquisa, para trabalhar e para me comunicar.
58 Complementar meu trabalho.
59 Digitar as atividades.
60 Digitar, pesquisar.
61 Trabalho e pesquisa.
62 Pesquisar, fazer trabalho, comunicar, informa e atualizar conhecimentos.
63 Trabalhos e pesquisa da faculdade e trabalho.
64 Pesquisar e trabalhar.
65 Informar, comunicar, ferramenta de trabalho e lazer.
66 Pesquisar, digitar trabalhos, avaliações, email, Messenger, internet.
67 Digitar atividades pedagógicas, pesquisas, outras.
68 Pesquisar, correio eletrônico, digitar trabalhos, provas, MSN, Orkut, informações.
69 Preparar atividades, estudar, me comunicar com pessoas.
70 Preparar atividades diversificadas para os meus alunos.
71 Pesquisar, trocar informações.
72 Pesquisar, meio de comunicação e informações sobre várias áreas.
73 Buscar informações, como meio de comunicação e formação, também como diversão que

é muito legal.
74 Entretenimento e pesquisa.
75 Lazer e pesquisa.
76 Quase nada.
77 Pesquisa.
78 Email, MSN.
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79 Estudar e pesquisar.
80 Montar atividades, bilhetes.
81 Pesquisar assuntos e desenhos para o meu trabalho, comunicar-me via email e ampliar

meus conhecimentos.
82 Me informar e me distrair.
83 Atividades escolares, trabalhos de pós-graduação, digitação e acesso a internet.
84 Não respondeu.
85 Não respondeu
86 Não respondeu
87 Eu não uso sempre, mas quando necessário digito notas.
88 Preparação de aulas e atualização.
89 Fins pessoais e profissionais, utilizo bastante em sala de aula para tornar a aula mais

dinâmica.
90 Elaborar atividades, avaliações e para uso pessoa. Na escola em que trabalho não há

laboratório de informática, temos uma empresa tercerizada que dá aulas de informática.
Porém, eu indico sites para consultas dos alunos e comento o que viram na sala de aula.

91 Pesquisar os assuntos a serem trabalhados, digitar textos para ampliar o repertório.
92 Trabalho e lazer.
93 Estudar, pesquisar e me informar dos acontecimentos do dia-a-dia.
94 Pesquisar, digitar.
95 Pesquisar e realizar atividades para o trabalho e para faculdade, enviar email.
96 Realizar pesquisas e atividades.
97 Trabalho e divertimento.
98 Digitar trabalhos, pesquisas.
99 Preparar atividades, internet.
100 Me atualizar de assuntos ligados à educação, elaboração de atividades e para me distrair

também.
101 Pesquisar algum trabalho, para conversar com amigos, digitar trabalhos.
102 Elaborar atividades, pesquisas e entretenimento.
103 Pesquisar, criar trabalhos.
104 Pesquisar, digitar, trabalhar.
105 Trabalhar, estudar e pesquisar.
106 Preparar aula, declaração do imposto de renda, marcar consulta, ver resultado de exame e

mais.
107 Todas as minhas necessidades como trabalhos escolares, exames médicos, marcação de

consultas, exames. Comunicação com os amigos, email, é muito vasto o meu uso.
108 Pesquisas e montagem de atividades.
109 Ampliar os meus conhecimentos de uma forma prática e rápida.
110 Trabalhos, pesquisas mais conhecimento, lazer.
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ANEXO 6 - Tabulação dos dados do questionário

PESQUISA PARTE III
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS AULAS.
Total de entrevistados: 110 professores

1. Que instrumentos de consulta você utiliza para planejar e organizar suas aulas:

Assinale quantas opções desejar:

Número relativo porcentagem

1º Livros 103 94%

2º Planejamento anual 92 84%

3º Internet 81 74%

4 º Conteúdo programático 67 61%

5º PCN 48 44%

6º Semanários

antigos/atuais

41 37%

7º revistas e jornais 8 7%

8º músicas, DVDs 3 3%

8º colegas de trabalho 3 3%

9º livros paradidáticos 1 1%

9º material de outra escola 1 1%

Não respondeu 3 3%

2. Você tem computador?

sim 97 88%

Não 10 9%
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Não respondeu 3 3%

110 100%

Desde:

2008 2 De 2001 até 2008= 27

2007 2

2006 6

2005 3

2004 3

2003 2

2002 5

2001 4

2000 20 Recorde: 20

1999 5 De 96 – 99= 20 (sendo

98 o ano mais elevado )

1998 9

1997 2

1996 4

1995 7 De 90-95 = 11

1994 1

1993 1

1992 2

1986 1 Até 1990 = 2

1985 1
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80 - professoras informaram corretamente

12 - não informaram.

4 - informação errada.

1 – não lembra

Temos a partir de 1998 um aumento substancial, e em 2000, o grande “boom” com 20

computadores adquiridos e a partir daí, até o 2008, mais 27 professores adquiriam um

computador.
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3. Você tem acesso ao computador?

casa 95 86%

trabalho 86 78%

faculdade 5 5%

Outros lugares 4 4%

Casa da mãe 1 1%

igreja 1 1%

Todos os lugares que

freqüento

1 1%

Não respondeu 2 2%

4. Você tem acesso à internet?

casa 86 78%

escola 76 69%

Outros lugares 6 5%

faculdade 4 4%

Lan house 3 3%

Casa de amigos 1 1%

Casa da mãe 1 1%

igreja 1 1%

Não respondeu 2 2%

6. Você utiliza o computador para preparar suas aulas?

Às vezes 49 45%

sempre 48 44%

raramente 6 5%

nunca 4 4%

Não respondeu 3 3%

110
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7. Onde você registra suas aulas: Assinale quantas opções desejar:

semanário 89 81%

Diário de classe 87 79%

Anoto na agenda 10 9%

computador 5 5%

Agenda para a internet (

net tarefa)

2 2%

fichário 1 1%

Não respondeu 2 2%

Não anoto 0 0

8. O que você faz com o registro depois que o ano letivo se encerra:

Guardo tudo 64 58%

Guardo algumas partes

importantes

33 33%

Não guardo nada 6 6%

Entrego na escola 3 3%

Arquivo no pc 1

Guardo por um ano 1

Guardo por algum tempo 1

Uso como forma de

pesquisa

1

dou 1

Não respondeu 2
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5. Assinale : ( análise da familiaridade com o computador )

uso Conheço e não

uso

desconheço Não respondeu

google 91 83% 15 14% 0 4 4%

email 86 78% 19 17% 0 5 5%

word 84 76% 21 19% 2 2% 5 5%

power point 63 57% 38 35% 2 2% 7 6%

excel 50 45% 47 43% 5 5% 8 7%

msn 48 48% 46 42% 1 1% 15 14%

orkut 46 42% 51 46% 1 1% 12 11%

wikipédia 43 39% 31 28% 22 20% 14 13%

skype 13 12% 35 32% 39 35% 23 21%

Blog 10 9% 59 54% 17 15% 24 22%

Outros

programas

Fotoshop 1

Coreldram 1

Nero 1

Scanner 1

Banco de

dados

1

Os nomes apresentados se referem a diferentes grupos:

Grupo de programas do Windows, utilizados para digitar, fazer planilhas e trabalhos,

apresentações e gráficos: word, excel e powerpoint.

Grupo de programas utilizados para comunicação: email, msn, orkut, skype e blog.

Grupo de programas utilizados para pesquisa: google e wikipédia.

Os outros programas citados se referem :
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- fotoshop : utilizado para editar fotos .

- coreldraw: utilizado para desenhos gráficos.

- Nero: utilizado para gravação de arquivos digitais, como músicas, fotos, e dados.

- Scanner: aparelho utilizado para reprodução de imagens e documentos. Digitaliza e

arquiva os documentos/imagens.

- Banco de dados: não se refere a nenhum tipo de programa específico, e sim a um tipo

de armazenamento utilizado para trabalhar informações.

ANEXO 7 - Entrevistas com professores de 1ª à 4ª série da rede pública e privada

do estado de São Paulo

Entrevista da professora V.
Rede particular
3ª série do Ensino Fundamental
Data: 31/outubro/2008
Horário: 16:50- 17:20

Pesquisadora:
Descreva as atividades que você faz com o computador, como você planeja suas aulas, como utiliza com
seus alunos no laboratório, como você começou:

Professora V.:
Desde já ...faz 22 anos que eu leciono. De 17 anos para cá, eu uso o computador direto para
tudo.Comecei com aquele computador arcaico, aquele grandão, eu era digitadora de banco, tal e
lecionava também.
Quando eu comecei a dar aula, era o mimeógrafo ainda, era a máquina de datilografar, tal. Quando
começaram a sair as primeiras máquinas de computador, para mim foi mais fácil, porque como eu já
trabalhava no banco, eu já usava o computador de lá. A resistência era muito grande com as professoras
antigas. E até hoje nós temos aquelas que já estão para aposentar que têm aquela resistência. Questão
de 6 anos atrás, aqui no Colégio mesmo, eles fizeram um grupo de estudos com o pessoal de informática
passando para nós para nós aprendermos a mexer com todos o PowerPoint, Excel, todos os tipos de
programas de computador, como um treinamento. Em seguida nós tivemos o uso da lousa digital, alguns
professores foram selecionados para aprender a lidar com a lousa digital e passar para os outros
professores, então nós tivemos um trabalho como o de formiguinhas para estarmos espalhando. Todas
as aulas nossas, a cada 15 dias nós sentamos com a orientadora de informática, passamos o nosso
planejamento e aí nós direcionamos: vamos trabalhar em cima do nosso plano de curso de aula, ou nós
vamos trabalhar alguma atividade extra, alguma coisa que envolva aprender a informática, mexer com a
internet, mas o primeiro de tudo, o basicão de tudo no começo do ano, todos os nossos alunos daqui já
mexem com a informática desde a pré-escola, só que como nós temos alunos que vem de fora, as duas
primeiras semanas de aula, é assim, para eles aprenderem a mexer no teclado, quais os recursos que o
computador tem, então os nossos já ensinam os outros. É uma troca que eles fazem entre eles.
O segundo passo é eles aprenderem a digitar, e o terceiro passo é como mexer na internet, como fazer?
Como ver a utilidade? Como pesquisar, assimo moleque, a pesquisa, abre diferentes possibilidades de
todos aqueles temas que aparecem no Google, qual é importante, qual é que vai se encaixar no que eu
vou precisar agora? Aquela coisa, ter que ler e resumir, que é difícil para uma 3ª série . Aí então nós
começamos percebemos a dificuldade deles em resumir, aí nós começamos a trabalhar com texto,
selecionando textos variados da internet. Eles começaram a perceber que a internet não era só aquela
coisa, ou só jogo, ou só aquela pesquisa chata, tinha outros recursos.
Nós começamos a trabalhar também com a linha do Ziraldo, no ano passado nós começamos a trabalhar
com a Bossa Nova, gêneros assim que não tem nada a ver com o currículo da escola, mas que eles
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abram assim e comecem a perceber que a história tem que estar plugado com tudo. Daí toda vez que
nós precisamos montar alguma coisa, que nós temos alguma idéia, mesmo que não tenha essa reunião,
que não seja o dia dessa reunião com a orientadora, nos sentamos as professoras, olha, vamos levar
para a Fabiana, vamos ver o que ela pode oferecer para a gente. Então tem sempre uma pessoa que
pode estar dando uma ajuda para a gente da informática, por exemplo, o computador desliga de uma
hora para outra, não tem como largar trinta crianças e resolver aquilo ali. Tem essa pessoa que fica ali
para assessorar. Mas assim, o contato desde de montar a prova, montar a atividade, tudo somos nós
que fazemos. E vai tudo pronto.

Pesquisadora: Quando você tem uma aula no laboratório, você já tem uma aula programada, a pesquisa
na internet, as atividades que eles irão fazer...

Professora: Sim, a indicação de trabalho. Assim, por exemplo, cada indicação de trabalho é por aula.
Então vamos supor, o corpo humano que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos 5 aulas. As duas
primeiras aulas foram para reconhecimento do corpo humano, há um programa que tem que é chamado
“visita ao corpo humano”, é super legal, porque eles visitam mesmo o corpo humano por dentro e depois
tem jogos interativos. A terceira aula são jogos desse programa.

Pesquisadora: É um programa da escola?

Professora: É sim. Aí a quarta aula são questionamentos, perguntas para eles pesquisarem na internet,
tipo assim : Você sabia?... Qual é o maior osso do corpo humano? Como eles já reconheceram a parte
física, a estrutura, tanto quanto por dentro como por fora, já fizerem jogos, já estão mais familiarizados,
quando eles entram na internet para pesquisar o corpo humano, para eles já não é mais um bicho de
sete cabeças. Ai a finalização é sempre a conclusão, a conclusão que eles fazem é um fechamento, o
que foi bom na aula, o que não foi, o que eles gostaram de fazer melhor, o que eles poderiam ter se
aprofundado, e aí em sala de aula eles registram no caderno o trabalho pessoal ou no próprio cd que é
montado e que no final do ano vai para casa para aos pais.

Pesquisadora: E você percebe que nesse momento, nesse tema, chama mais atenção deles estarem
mexendo no computador, é como se fosse um outro recurso audiovisual? Primeiro a gente tinha
mimeógrafo, depois a gente tinha transparência, o computador, ele fica nesse lugar? Como se ele fosse
uma evolução disso?

Professora: Sim! Ele é um recurso muito importante, para você ver, agora não é só o computador. Nós
temos o computador, no próprio computador nós podemos ....é.. aquela lousa, a gente fala mimeógrafo, a
gente põe na lousa, como é que chama?... os slides, a gente projeta direto do computador para a parede,
lá na sala de informática, então tudo que a gente vai fazer , para eles é um instrumento, é a nossa aula.
A gente programa a aula de ciências na lousa digital, eles adoram porque é tudo interativo, você vai
perguntando e eles mesmos podem clicar, eles já estão começando a aprender a mexer com a própria
lousa digital. E a gente sente que a criançada já está vindo muito mais aguçada. Hoje em dia não dá mais
para ficar na aula só escrevendo no quadro.
Outra coisa que foi muito interessante, foi o seguinte: do computador para o real. Nós fomos lá para a
chácara, e no bimestre passado nós trabalhamos com os animais, os seres vivos. Quando nós chegamos
na chácara, no computador nós vimos várias imagens desses animais, formigueiro, cupim, colméia, né.
Chegando lá, assim eles descobriram assim : olha o que a gente viu no computador!! Olha aí !! Eles
viram na vida real. Então passa a ser o que? Uma coisa que está sempre interagindo com a vida deles
mesmo, né?

Pesquisadora: O que você acha que vai acontecer daqui para frente?em relação a essa tecnologia, ela
vai avançar mais, cada vez mais os computadores e menos professores? Como você vê isso?

Professora: Não. Nunca vai dar para substituir o professor, essa parte humana, essa parte física, essa
parte do toque, da acolhida, essa parte do estar presente, o ser humano necessita disso. O que está
facilitando muito por exemplo, o aluno falta, você tem como jogar todo o conteúdo no computador de
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casa, ele vai e acessa e tem tudo ali para ele pode fazer em casa. Uma prova , tudo tem como você
mandar pelo computador. Isso eu acho que facilita muito.
Eu não acredito como educadora que o computador vá terminar com a nossa profissão,pro
exemplo.Porque, em todo o lugar que você vai, por exemplo, na agricultura, na pecuária, tem a máquina,
tudo bem tirou vagas de um monte de gente, mas tem a pessoa para pilotar a máquina, para comandar
aquela máquina. E na escola não é diferente. Eu acho que vai chegar uma época aqui, que a gente não
vai ter mais caderno, a gente vai ter um laptop em cima da mesa. A gente não vai ter uma lousa com giz
para a gente escrever, a gente vai ter uma lousa digital. Eu acho que vai ser muito mais fácil para a
gente. É, Só que você não pode ter medo dessas novidades. Se você tiver medo, barra tudo e você não
vai conseguir fazer nada.

Pesquisadora: como você sente o grupo das outras professoras? Eu percebo que você já tinha mais
facilidade, porque você já conhecia lá do seu primeiro trabalho...

Professora: Então, o outro colégio que eu trabalhei, era um colégio do estado.
Então quando eu vim trabalhar num colégio particular, de manhã no colégio do estado, à tarde no banco
e à noite colégio particular, quer dizer três ambientes completamente diferentes. Depois eu saí do banco
e fiquei com o colégio do estado e com o colégio particular. No estado, eu sentia assim: para que, que
eu vou aprender isso, imagine que vou aprender isso, eles não tem nem computador na casa deles! Quer
dizer, que as pessoas não tinham a dimensão que hoje em dia em qualquer lugar que você vai tem
computador. Você vai no boteco, vai no shopping, vai na lanhouse, vai no supermercado, em qualquer
lugar que você vai tem computador.

Pesquisadora: então você acha que o próprio professor não se interessava?

Professora: ele não se interessava. Aí com o passar do tempo, eu vi assim, aquelas que eram muito
resistentes foram ficando para trás. E aquelas professoras que foram atrás de curso, atrás de
aperfeiçoamento, beleza. E aí sim, foi bem difícil para esse grupo que era das professoras veteranas,
para esse grupo foi muito difícil para elas agüentarem até o final da aposentaria com aquele progresso
todo. Uma ficou irredutível, ela não quis saber mesmo, mas as outras acabaram aderindo e depois
relaxou.
Já na escola particular não foi assim. Porque nos começamos.. quando eu entrei aqui a gente fazia tudo
manualmente, as provas,tal e mandava para a mecanografia. Eles digitavam, devolviam para nós, para
nós corrigirmos os erros e depois mandava de novo para o xerox. Agora não, nós já fazemos tudo. Só
vai para o Xerox para reproduzir.

Pesquisadora: Aqui na escola particular todas as professoras utilizam o computador?

Professora: Aqui na escola particular não tem resistência.

Pesquisadora: Agora, para usar o laboratório, como você falou, é o grupo de professores aqui da escola,
todas tem que fazer? Preparar a aula, Todo mundo tem que usar, não tem como falar não gosto...

Professora: Sim, todo mundo tem que usar, por exemplo essa sala que a gente está aqui, você pode vir
a qualquer hora. Suponha que o seu computador deu problema, você está sem computador, não tinha
como digitar a prova, você não tem desculpa, está ligado o computador aqui 24 horas por dia. É uma sala
de apoio só para aos professores utilizarem o computador. Aqui está ocupado, não dá para você usar,
então você vai para sala de informática lá de cima leva o pen drive e já usa lá. Foi a história do disquete,
do cd, e agora o pen drive. O pen drive quando saiu, todo mundo: Oh, como vai ser? Eu mesma falei,
Meu Deus, como é que vou mexer com nisso agora? Eu já estou na terceira geração do pen drive. Eu
comprei um notebook, e ele já está obsoleto. Eu comprei não faz nem oito meses, é assim, você tem que
acompanhar. Eu era meio apavorada no começo, eu ficava com medo quando eu apagava, Meu Deus,
eu vou perder todo o trabalho! E tal... depois de um tempo, o computador é aquilo, você tem que ir
fuçando também. Mas é isso... os recursos que eu uso em casa, direto para pesquisa, para ver os meus
emails, o Orkut foi a maior briga... foi assim, a primeira vez que eu fiz o meu Orkut mesmo, choveu de
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aluno no meu Orkut, eu tive que parar, eu não agüentava mais , eu não queria mais nada disso, era mãe
perguntando de lição, o Orkut é uma coisa particular, de brincadeira.

Pesquisadora: Virou um blog da professora...

Professora: é, é...E aí agora eles abriram isso mesmo aqui, para o ano que vem, todo semanário, tudo
que a gente for fazer, é tudo pelo computador.

Pesquisadora: Mas já tem alguma coisa disso, do pai poder falar com o professor, mandar mensagem?

Professora: Aqui pode também. Cada aluno tem uma senha. No registro de matricula, se você perceber,
tem o nome do Gustavo, e embaixo um mumerozinho, esse numerozinho é a senha dele, que o pai pode
mandar email para cá. E a gente tem que ter um horário para estar abrindo e respondendo esse email.

Pesquisadora:Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?

Professora: não é isso.

Pesquisadora: muito obrigada.

Entrevista da professora M.
Idade: 42
Tempo de docência: 23 anos
Rede pública: 23 anos ( professora alfabetizadora )
Data: 05/ novembro/2008
Horário: 18:30-18:45

Pesquisadora:
Para você falar um pouco sobre a sua relação com o computador. Como foi que você começou?O que
você faz com o computador agora? Como você usa ele?

Professora:quando eu comecei foi difícil, eu tive que fazer curso, quando eu fiz o curso de pedagogia,
teve um ano de informática, ai e fui me familiarizando, mas hoje é essencial. Eu uso para email, MSN,
Orkut, pesquisa... eu não sei viver sem o computador.

Pesquisadora: E na escola que você trabalha? Você trabalha na rede pública municipal de Santo André?

Professora: sim.

Pesquisadora: Como funciona na escola lá? Eles tem um laboratório de informática? Os alunos tem aula?
É você que vai com os alunos para o laboratório?

Pesquisadora: E as crianças, o que elas acham de ir ao laboratório?

Professora: Gostam muito! Cobram ! Cobram!

Pesquisadora: Elas se relacionam muito melhor com o computador, facilmente ou elas tem dificuldade a
primeira vez?

Professora: Mais do que a gente espera. Eles são da periferia, muitos não têm em casa, mas a
curiosidade deles é maior, então um vai explicando para o outro, quando um domina, já quer ajudar.
Então...
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Pesquisadora: Então vai bem... O primeiro momento é aquela curiosidade, depois eles vão se
adaptando...

Professora: e a dificuldade deles também no primeiro momento, mas depois já vão se acostumando. Já
sabem entrar, fechar...

Pesquisadora: Então você usa para aulas, o computador, tem a rede, usa a internet, pesquisa, digitar no
Word, fazer listas, palavras, porque é a alfabetização, uma vez por semana.

Professora: e ás vezes eu deixo livre para joguinhos, às vezes, uns 10, 15 minutos no final de cada aula,
de listagem , assim que termina, de produção de texto, quando termina, aí eles passam para os jogos.

Pesquisadora: e é eles que escolhem. Entra na internet....

Professora: é , eu e o monitor ficamos auxiliando... senão, eles clicam em muita coisa lá....

Pesquisadora: tem algum tipo de site que é protegido, alguma coisa que eles não podem entrar, tem
filtros? Tem isso?

Professora: Já está na rede, só o conteúdo que eles podem acessar mesmo.

Pesquisadora: Muito obrigada pela entrevista.

Entrevista da professora E.
Idade: 30
Tempo de docência: 11 anos
Rede particular: 3 anos
Rede pública: 11 anos ( como professora de Língua Portuguesa – 5ª – 8ª )
4º ano/3ª série do Ensino Fundamental
Data: 04/ novembro/2008
Horário: 9:40 – 10:20

Pesquisadora:
Você pode me falar como é sua relação com o computador?
Com foi a primeira vez que você começou a utilizar o computador, a internet, como você usa, o que você
faz com ele? O que você acha importante, o que não acha? Conta um pouco da sua experiência...

Professora:
O computador é muito importante. Meu primeiro contato com o computador foi na faculdade, na
realidade, e eu achei que fosse uma coisa muito difícil, porque eu não tinha bagagem nenhuma, antes eu
tinha feito um curso, só eu não tinha computador em casa, eu achei muito difícil, muito complicado, aí
depois eu fui me adaptando, hoje em dia é essencial, sem o computador eu vejo que é difícil, você
preparar aula, você dar uma aula, eu uso o computador para preparar atividades, preparar aula, na
realidade, e assim vai...

Pesquisadora:
Aqui na escola vocês não vão com os alunos para o laboratório, mas em algum momento você chega a
preparar alguma atividade para apresentar, ou você os leva para alguma atividade especifica?

Professora: Não., aqui na escola nós não levamos eles. O ano que vem, o projeto é que no ano que vem,
nós é que vamos com eles para o laboratório, esse é o comentário.

Pesquisadora:
Fale-me um pouquinho do seu trabalho na rede estadual. Como era o seu trabalho lá?
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Professora:
Eu era professora de 5ª à 8ª no colégio. Eu dou aula de Língua Portuguesa, lá o que acontece.. tem a
sala de informática, mas nem todos os alunos tem contato com o computador, infelizmente, eles são
apaixonados, eles tem uma visão que é algo incrível para eles, porque é um bairro muito carente (
periferia de Mauá – Grande São Paulo ) , então eles não tem tanto contato, e são selecionados alguns
alunos que tem um grau de dificuldade grande mesmo, e é trabalhado alfabetização ou então matemática
com esses alunos. Existe um professor para isso, que é um projeto chamado “ Números em ação”, de
matemática, e o de língua portuguesa chamado “ Trilhas e Letras “.
E lá é feito de seguinte maneira. O aluno vai, tem fora do horário de aula, ele vai, e lá a professora tem já
todo o projeto, e apresenta o computador para eles, e ensina como usar, o que é o teclado, o mouse,
como que acessa a internet, só que o foco é o que, é o projeto. Porque através desse projeto alfabetiza
o aluno, ensina mais o aluno e o aluno tem um horário de uma hora e meia, quase duas horas de aula.

Pesquisadora: E os outros alunos? Como eles ficam com isso?

Professora: Eles não têm contato, infelizmente. Eles podem ter contato assim: se marcarem um horário
para eles estarem indo para a biblioteca, ou para a sala de informática para fazer uma pesquisa. Mas
participar do projeto não. Porque é ordem da direção, são selecionados 22 alunos, no máximo, nem isso.

Pesquisadora: Esse é um projeto da rede estadual de São Paulo?

Professora: Sim, da rede estadual.

Pesquisadora: Para crianças não alfabetizadas?

Professora: Crianças “não alfabetizadas”, para crianças que têm mais dificuldade. Cada turma tem em
média 20 alunos.

Pesquisadora: São esses 20 alunos que formam a turma à tarde, no período contrário as aulas?

Professora: Alguns, sim e outros não.

Pesquisadora: Essa turma à tarde é escolhida?

Professora: Sim, é escolhida. Eles são pinçados de várias classes a partir da 5ª série. Eu não conheço o
projeto de 1ª à 4ª série. Depois de quatro anos para serem alfabetizados, eles ainda não conseguem, e
quando chegam para o projeto, é impossível eles serem alfabetizados em um mês e meio, a professora
não conseguir fazer nenhum milagre, que em duas aulas semanais de 30 minutos, que seja 45 minutos,
mas até você organizar tudo....

Pesquisadora: Então é um projeto que já está funcionando há mais de três anos, mas vocês ainda não
conseguiram acompanhar o resultado do projeto?

Professora: O projeto de informática já está funcionando há três anos, só que esse projeto de reforço já
tem quase 8 anos, mas antes era um reforço normal.
A entrada do computador no reforço foi em 2005. Os alunos com mais dificuldade freqüentam o reforço,
duas vezes por semana, aulas de 45 minutos, com professores, de preferência que sejam pedagogos,
como no meu caso, fui procurada, por ter feito magistério e depois Letras. Eu trabalhei com o reforço dos
alunos, conheço também outra professora que trabalhou com o reforço dos alunos. Para o reforço com a
informática, é outro professor, eu não cheguei a trabalhar nesse projeto. Eles dão preferência para
professores de Língua Portuguesa, independente de outra formação, magistério eles não focam muito na
parte de informática. A escola interessada no projeto, procura os professores que tenham uma formação
de magistério e outra graduação, para que possam estar ajudando esses alunos . Porque não pode se
fazer muita coisa... Funciona assim:
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E feito um projeto pela escola, a escola tem que levar esse projeto até a diretoria de ensino, a
supervisora de ensino tem que aceitar esse projeto, olhar, aprovar esse projeto, e se o projeto foi
aprovado, aí sim, volta para a escola, as escola faz a atribuição, manda para a diretoria de ensino, a
diretoria de ensino vê lá, coloca o edital, lá no edital tem um data, eles marcam um data para a
atribuição, aí a pessoa vai naquela determinada data, os professores que querem aquela vaga, vão para
atribuírem as aulas. O maior número de pontos que é por pontuação, a pessoa pega a vaga.

Pesquisadora: E quanto tempo leva tudo isso?

Professora: Olha, sobre a escola em que eu trabalhava, eu desconheço o reforço no primeiro semestre.
Teria que ter. Mas não dá tempo, então os alunos não tiveram reforço no primeiro semestre. Mas assim,
depende muito da coordenação. A outra coordenação teve, ela conseguiu organizar tudo em março, o
reforço já estava funcionando, no mais tardar em abril. Então você ficava de março a junho para ficar com
as crianças e estar trabalhando. Com esse período, deu um pouco de resultado, o desempenho dos
alunos, melhorou. Alguns alunos conseguiram aprender, a ler e escrever. Teve uma aluna que não sabia
nada, nada, ela conseguiu, com certa dificuldade, mas ela já reconhece as palavras.
As salas de recuperação têm no máximo 20 alunos, mas um agravante dessas salas, é que elas
funcionam depois do horário de aulas, então os alunos já estão cansados, porque eles já estão lá desde
do começo da tarde, e a recuperação é da 17:30-18:20. Eles seguram a carterinha do aluno para ele não
ir embora, mas muito vão embora, porque já estão cansados, já ficaram 5 horas na escola, os que ficam,
ficam só por ficar, ficam desinteressados, e cansados, estão com sono, já ficaram fazendo matéria, e
ainda mais no calor, eles não vão ter mais estrutura para ficar fazendo lição, para prestar a atenção.

O projeto da recuperação com o uso do computador, o “ Trilhas e Letras” , a atribuição aconteceu em
julho, então ficou muito tarde. Apesar do esforço da escola, o programa ainda não está dando resultados,
quem trabalha dentro da rede estadual, percebe que ainda tem muitas falhas: falta dedicação, tem
professores que levam mais a sério, mas tem outros que nem se mexem.

Pesquisadora: Você falou que teve contato com o computador na sua faculdade de Letras, teve alguma
formação específica, alguma disciplina, para o uso da informática aplicado nas atividades com os
alunos?

Professora: Não teve. O que teve foi que eu tive que aprender a usar o computador para fazer os
trabalhos, o ano era o de 2000. Eu tinha feito um curso antes, mas não tinha o computador em casa.
Agora eu tenho computador, e acho essencial, a diferença é essa. Não dá para ficara sem.. Faço
pesquisa, trabalhos, exercícios, você organiza os trabalhos, está tudo ali, praticamente toda sua vida. Os
planos de aula, tudo organizado ali no computador. No começo eu não queria nem ver o computador na
minha frente, aquilo me incomodava, eu não entendia nada.Depois você vai pegando o jeito, realmente é
essencial, você precisa dele.
Na rede estadual alguns professores tem computador, só que também utilizamos o mimeografo. Porque o
Estado mandou para a sala dos professores dois computadores e uma impressora. Só que o número de
cotas para o xerox são 80 cópias por bimestre, para uma escola que tem 50 professores. São 80 cópias
para todos os professores, então não dá, o professor acaba tendo que tirar do bolso dele, então não dá.
O mais barato é o mimeográfo, então não dá, e é por isso que ainda tem o mimeografo. O governo não
manda o dinheiro para comprar a tinta da impressora.... Olha o que aconteceu: no ano passado nós
tivemos que colocar as notas todas no computador, lançar as notas, digitar e colocar no disquete, não
tinha nem o pen drive. Era muito fácil, lançar as notas e pronto. O que aconteceu: na hora do conselho, ia
para o computador, dependendo da sala que estava reunida ali, eles iam para o computador, só que deu
errado, faltou organização e acabou que voltou a nota para a papelada, na hora, a nota não abriu, estava
errada, não tinha uma pessoa qualificada para estar instruindo e ajudando os professores, faz alguma
coisa errada, e não tem ninguém para ajudar. Existe uma capacitação onde alguns professores são
chamados para a ir, 4 horas, lá existe algum tipo de capacitação, mas não está diretamente ligado à
prática, tem coisa, que nem dá para fazer em sala de aula. O uso do computador, fica mais ligado à
matemática. Esse ano tem um data show na escola. Eu conheço uma professora que sempre usa, são
duas, que usam o computador, fazem um trabalho diferenciado, procuram levar o uso do computador
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para os alunos, ela até estava atrás de comprar um notebook. Mas o trabalho dela é bem pessoal, é a
parte dela, e não da direção. Ela gosta e quer.
O governo fez uma promoção para os professores comprarem o computador, e descontasse na folha de
pagamento. Alguns aderiram, outros não. Mas acho que a grande maioria tem o computador em casa,
mas ainda não sabe usar adequadamente. Outra coisa que eu vejo é o suporte, acontece que não fica
uma pessoa na escola preparada, para estar atento para arrumar o computador. Um aluno que sabia,
tinha feito um curso sobre isso , muitas vezes ele era chamado, saía da sala para ajudar, porque ele
entendia muito sobre isso, tinha feito um curso, mas a escola nem se preocupava em pagar ou ter
alguma pessoa, quando ele se formou, ele foi embora, a escola ficou sem nada, uma outra escola o
chamou e a escola ficou sem ninguém.

Pesquisadora: Muito obrigada pela entrevista, foi bem produtiva.

Entrevista da professora B.
Idade: 42
Tempo de docência: 7 anos
Rede particular: 4 anos
Rede pública: 3 anos ( como professora eventual )
2º ano/1ª série do Ensino Fundamental
Data: 04/ novembro/2008
Horário: 9:15-9:30

Pesquisadora:
Como você vê o computador, você usa o computador? Para que você usa o computador na sua vida?

Professora B:
Sim , eu o computador para tudo praticamente, para pesquisas, para preparar as aulas, para me
corresponder através de emails, msn, então se eu for contar quanto tempo eu fico no computador, por
exemplo por dia, eu fico bastante tempo, porque seu eu tenho alguma coisa para pesquisar é o
computador, se eu quero me corresponder com alguém, é o computador, então eu uso bastante.

Pesquisadora: E desde quando você começou a usar o computador, você consegue lembrar as primeiras
vezes que você usou o computador, como foi isso, foi difícil, como foi?
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Professora: é uma cosia que vem, é até natural, você vai se envolvendo hoje em dia, porque tudo você
usa o computador, então veio algo como natural, fui usando, usando e depois nós adquirimos em casa o
computador, então você vai fazendo isso naturalmente.

Pesquisadora: E aqui na escola? Como é o uso do computador? Você usa com as crianças, com seus
alunos?

Professora: Não com as crianças diretamente não, porque eles têm um professor que os leva até a aula,
dá aula deles e esporadicamente para apresentar algum trabalho, alguma história.

Pesquisadora; Então você não usa com os alunos diretamente.

Professora: não.

Pesquisadora: Você gostaria de falar mais alguma coisa? Da importância do computador para os alunos?
Você percebe alguma coisa que eles falam do computador?

Professora: Nós até, no livro de história falamos sobre os benefícios, os malefícios do computador, da
televisão, dessas coisas todas. Então o computador veio, falando dos benefícios veio para agilizar a
nossa vida. Agilizar no trabalho, no estudo, deu mais rapidez para que a gente saiba das noticias que
estão acontecendo aí afora, igual , meus filhos ganharam uma coleção da Barsa, mas eles não usam!
Porque é mais difícil você folhear um livro, você procurar, o computador é muito mais prático. Então veio
para ajudar, no que não ajudar.

Pesquisadora: muito obrigada pela entrevista.

ANEXO 8 - Questionário dos alunos de Pedagogia do estado de São Paulo

Pesquisa com os alunos do curso de Pedagogia
Data: 05/novembro de 2008.

SUJEITO QUESTÃO 1: Como você avalia de maneira geral seu curso de formação?
1 Avalio que ele está deixando muito a desejar pelo que imaginava que seria. Os professores são

qualificados, mas a Instituição é bem desorganizada no sentido de horários de aula e até mesmo de
grade curricular, pois eu estando hoje no 2° semestre, posso dizer que tive temáticas completamente
defasadas, pois praticamente não tivemos aula com o professor, diante disto infelizmente estou
imensamente descontente, pois sinto não estar aprendendo nada.

2 Acredito que estou tendo uma ótima formação, pois tudo o que é tido é cobrado, os trabalhos são
avaliados com bastante critério e isto está me levando a me organizar e desenvolver disciplina no que
diz respeito aos meus estudos.

3 Avalio meu curso de formação como muito bom, é bem estruturado, tem ótimos professores que são
profissionais da educação. Tem teoria na qual integra com a prática, aborda bons temas que me
ajudará na minha prática pedagógica.

4 Neste momento tenho que usar a palavra “razoável”, associada aos meus sentimentos de que ansiava
e esperava mais, do que currículo, dos conteúdos e do desenvolvimento das aulas. Ainda estou em
expectativa, de que isso venha a modificar a partir do 3° semestre, pois no momento sinto como se
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estivesse defasada ou ainda sem saber ou conhecer muita coisa sobre meu atual curso de formação.
5 Eu avalio de uma maneira muito importante o meu curso de formação, pois todos os professores têm

um conteúdo muito bom e sabem dominar bem o que eles passam para a gente.
6 Avalio como um curso deficiente. Aumentando a minha sede por conhecimento, por isso estou

numa busca constante para a minha auto-formação.

7 Para minha formação faltou muita coisa na prática, pois a teoria tínhamos bastante. Posso dizer o que
me ajudou a ver um pouco a realidade como ela é, foi através de pesquisa pela internet, pois tudo esta
ali em tempo real e podemos trocar experiência com outros professores.

8 Eu avalio que fiz um bom, pois entrei na universidade para aprimorar meus conhecimentos. Quem faz
o curso ser bom ou não é o aluno. Contudo, a Unitau tem muito nome e o que nos ofereceu no
campus de Ubatuba não foi o melhor que poderia nos oferecer, pois os melhores professores saíram
do Campus.

9 Bem avalio o meu curso de formação deficitário

SUJEITO QUESTÃO 2: Descreva como tem sido(foi) sua formação par ao uso da mídias interativas
( computador, internet, blogs e programas) na prática pedagógica .

1 Os recursos são muito bons, mas por conta de desorganização da própria instituição , deixamos de
usá-los. Já houve aulas em que o professor necessitou, mas não teve acesso. É fato que quando os
utilizamos não temos do que reclamar, mas nem sempre conseguimos seguir o cronograma previsto
pelo professor.

2 No ensino Médio não tive muito contato com as mídias, por isso no primeiro semestre quando me
deparei com as salas multimídias e precise fazer trabalhos usando os recursos de mídia interativa,
encontrei algumas dificuldades que foram sanadas a medida que precisava fazer novos trabalhos e
pesquisas, na minha opinião é muito válido a inserção desses novos meios pois eles estão em todos
os lugares e precisamos dentro da nossa formação estarmos atentas ao que acontece dentro e fora da
universidade que acredito estar acertando nas aulas virtuais e nos demais recursos que nos propõe.

3 No meu curso inteiro lido com informática, para fazer trabalhos, pesquisas, atividades, o curso aborda
também a importância da informática na pedagogia, pois estamos na era da informática, não podemos
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fugir da realidade, pois hoje em dia as crianças dominam o computador, como ou melhor que os
adultos.

4 Além de trazerem uma dinâmica diferente e nova para a sala de aula, elaboração de trabalhos ,
palestras e apresentações, individuais ou em grupo, esses recursos estão me ajudando ( e muito) a
desenvolver um contato técnico e habilidade bem maior no dia-a-dia. Veja: sou formada inteiramente
na “escola tradicional” Tradicional mesmo, logo em um primeiro momento, a proposta de aula, com
recursos totalmente diferentes dos quais estudei e fiz o meu percurso formativo, gerou um conflito.
Mas sempre disse , que não devemos dizer que não gostamos de algo, sem experimentá-lo.
Experimentei, gostei, aprovei e hoje utilizo com maior desenvoltura, agilidade e o que é mais
importante, com melhores resultados no decorrer dos meus estudos.

5 Minha formação para o uso de mídias interativas na prática pedagógica também tem sido muito
importante pois tenho aprendido a lidar mais com o computador na frente tanto na Universidade, como
dentro da sala de aula. Por isso descrevo esse tipo de formação que tenho como uma formação
apropriada para o mercado de trabalho.

6 Bem a minha formação relativa ao uso das mídias interativa foi muito superficial, não tivemos
aulas no laboratório, e ao termino do curso muitos nem sabiam ligar um computador. As aulas que
tivemos relacionado à mídia foi no primeiro ano e todas teóricas. Pouco se fala em computador,
internet, blogs e programas, falava-se somente na influencia que a mídia tem em nossas vidas.

7 Na faculdade o que nos ajudava era a experiências que os professores tinham
Eu apoio a faculdade que oferece ao aluno o instrumento da internet.

8 Em relação a Unitau, péssimo, pois ela somente oferecia um laboratório com computadores velhos e
uma internet muito lenta. Em relação aos professores da Unitau, utilizamos umas duas ou três vezes
junto com eles durante os três anos de curso, ou seja, teve muitos alunos que entraram analfabetos
digitais e saíram da mesma forma, pois não teve nem um trabalho e nem uma preocupação com
esses alunos.

Já em relação a minha formação, eu continuo buscando aprender cada dia mais, pois como escreveu
Sócrates "Só sei que nada sei". A internet e as Tics são ferramentas essenciais para o nosso
desenvolvimento profissional e pessoal.(Tics é abreviação de Tecnologias da informação e
comunicação. Essa abreviação esta sendo muito utilizada nas discussões e trabalhos científicos
apresentados sobre os ambiente virtuais de aprendizagem (AVAs) e também de EaD.)

9 No meu curso o que vimos referente à mídia foi no inicio do curso em 2005, onde as aulas eram
teóricas e visavam muito a mídia em geral, nada muito especifico. Era muito filosófico. Não
tivemos acesso a computadores, pois muitos alunos da minha turma terminaram o curso sem
saber ligar um computador, menos ainda a lidar com a era tecnológica em sala de aula.
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