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O ferrageiro de Carmona 

 

 Um ferrageiro de Carmona 
que me informava de um balcão: 

“Aquilo? É de ferro fundido, 
foi a fôrma que fez, não a mão. 

 
Só trabalho em ferro forjado 

que é quando se trabalha ferro; 
então, corpo a corpo com ele, 

domo-o, dobro-o, até  onde quero. 
 

O ferro fundido é sem luta, 
é só derramá-lo na fôrma. 

Não há nele a queda-de-braço 
e o cara-a-cara de uma forja. 

 
Existe grande diferença 

do ferro forjado ao fundido; ...” 
 

(João Cabral de Melo Neto) 
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RESUMO 

 

 

 Cada vez mais, o computador e programas específicos são usados em muitas áreas e 

atividades de aprendizagem, como ferramentas para facilitar tarefas, melhorar os sistemas ou 

criar ambientes de trabalho nas escolas. Este estudo foi direcionado para discutir e conduzir a 

reflexões sobre o uso do computador, como instrumento facilitador para a criação de um 

ambiente de aprendizagem para professores do ensino fundamental de uma escola particular, 

proporcionando uma maior contribuição e diversificação das atividades em sala de aulas, com 

ênfase nos recursos e facilidades disponibilizadas pelo Colégio. O estudo traz, também, uma 

reflexão sobre o espaço escolar como ambiente de aprendizagem docente e a importância do 

professor reflexivo frente a novos desafios.  A utilização dessa tecnologia, não só perpassa 

nas práticas educativas, como também nos processos formativos dos docentes. A partir do 

espaço aberto pela escola e dos projetos interdisciplinares que foram desenvolvidos pode-se 

construir um ambiente de discussão de troca de experiências, descrevendo as dificuldades 

encontradas pelos professores, e os sucessos vivenciados pelos mesmos. 

 Palavras-chave: Novas tecnologias, Professor reflexivo, Aprendizagem docente, Ambiente de 

aprendizagem e Formação continuada de professores. 
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ABSTRACT 

 

 

 More and more the computer and software are used in many teaching activities and 

areas as a tool to easy tasks, to improve systems or to create facilities for the work 

environment in the schools. This study is aimed to discuss, and to lead for reflections about 

the use of computer as facilitating instrument for the creation of a learning environment for 

teachers of a private secondary school, providing a great contribution and diversification for 

activities developed in class, emphasizing the use of resources and facilities provided by the 

school. It also invites teachers to reflect about the importance of the school space, as learning 

and educational environment, as well as the reflexive teacher’s importance before the new 

challenges. The use of this technology, not only covers the educative practices, but also 

contributes to improve the professors’ graduate processes. From the opportunity created by 

the school and the interdisciplinary projects that were developed, many possibilities were 

opened for discussions, and exchange experiences was made possible, in which, the 

difficulties and the achievements experienced by the teachers were described.  

 
Keywords: New technologies, Reflective teacher, Educational learning, Learning 

Environment and In-service teacher education. 
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I  INTRODUÇÃO 
 

1.1    APRESENTAÇÃO 

O Colégio Albert Sabin, fundado em 1993, localiza-se em um bairro planejado cujos 

moradores são de classe média alta.  

Com um mantenedor não vinculado a organizações ou entidades da área, sua proposta, 

desde o início, foi atender famílias e educandos, compatibilizando expectativas com projeto 

educacional.  

Meu início no colégio deu-se em 1996, como professora de Inglês de 7ª e 8ª séries. Em 

1999, assumi a coordenação pedagógica do Ensino Fundamental II, cargo que ocupo até hoje, 

passando a ser responsável por um grupo de 29 professores.  A função para a qual fui 

destinada tem caráter administrativo e pedagógico, cada segmento com objetivos bem 

definidos. No pedagógico, um dos princípios básicos é oferecer ao docente as melhores 

condições de trabalho, desde o uso de recursos aos cursos de formação continuada. Além 

disso, propiciar-lhe momentos de reflexão e oportunidade para discussão sobre a prática 

pedagógica. É óbvio que, nesse processo, não faltou incentivo ao investimento de meios 

tecnológicos dos mais avançados. Assim, quando a Informática iniciou sua incursão na área 

educacional, a escola revestiu-se da iniciativa, aparelhando-se e dando assistência ao corpo 

docente. 

Diante do interesse do corpo discente pelo uso do computador, era inevitável a 

conciliação desse interesse com o projeto escolar. Houve uma ampliação, em 2005, do 

laboratório de Informática a fim de permitir que o professor especialista, em todos os níveis 

do Colégio, pudesse desenvolver um trabalho diversificado com a sala toda, isto é, 40 alunos, 

utilizando o novo espaço.  Dessa maneira, direcionei minha pesquisa para a formação do 

docente reflexivo e do uso do computador como recurso presente no cotidiano escolar. 
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Considerando o universo diversificado de professores e a disponibilidade de cada um 

quanto à utilização do computador, convidei os interessados do Ensino Fundamental – nível II 

a participarem de uma pesquisa, envolvendo multidisciplinaridade. Convém ressaltar que, 

embora já existisse essa tendência  entre alguns professores, a direção geral facultou esse 

trabalho, promovendo cursos e orientação a todos. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 
 
 

Diante da velocidade das mudanças que hoje envolvem processos de produção, acesso 

a e divulgação de conhecimentos, não só nos aspectos sociais, políticos e econômicos, mas 

também em relação ao uso de tecnologias educacionais, muitas pesquisas têm sido realizadas 

sobre a formação de professores e a construção do sujeito reflexivo, uma vez que tais 

mudanças afetam a escola, o currículo, as práticas pedagógicas e os processos formativos da 

docência.   

Para entender o contexto escolar, a estabilidade e as mudanças nas escolas, e promover 

alterações no processo educacional, é preciso compreender e apoiar a formação de 

professores. É necessário possibilitar ao professor refletir sobre seus valores, suas teorias 

implícitas e ações, condições imprescindíveis para que transformações sejam introduzidas na 

Educação. 

Mudanças inevitáveis e necessárias, que os professores devem efetivar, a fim de 

satisfazer às novas exigências sociais que vão além de conhecer novas técnicas de ensino.  

Implicam revisões da própria prática, atualização constante dos conhecimentos necessários 

para a docência e de conhecimentos de diferentes naturezas de forma que essas mudanças, 

vividas, sejam compreendidas e contextualizadas. 
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É importante que cada docente encontre sua maneira de sentir-se bem, comunicar-se 

bem, ensinar bem, ajudar os alunos a aprender melhor. É importante diversificar as formas de 

dar aula, de realizar atividades, de avaliar (MORAN, 2006, p.32). 

É pertinente pensar em dispositivos que valorizem a prática e a reflexão sobre o 

trabalho docente, sua formação, as competências que deve ter, de que saberes deve tomar 

posse no exercício da profissão. 

O professor é desafiado, por meio de novos paradigmas, a reconstruir suas 

competências em outras relações interativas no processo de ensino-aprendizagem, 

ultrapassando a visão restrita da sala de aula, mudando seu perfil de atuação.  Para Silva 

(2002, p.174), o professor precisa aprender com o “movimento contemporâneo das técnicas”. 

Nessa perspectiva, a relação professor-aluno passa a ser de parceria na construção do 

conhecimento, na elaboração de novas formas de estabelecer relações de pensamento que 

facilitem ao aluno o uso desse conhecimento. Inclui-se, aí, a integração entre pensar, sentir e 

agir. Os professores devem ser a ponte para esse aprender, por meio de seus conhecimentos 

específicos.  

O professor não transmite o conhecimento. Ele disponibiliza domínios de 
conhecimento de modo expressivamente complexo e, ao mesmo tempo, uma 
ambiência que garante a liberdade e a pluralidade das expressões individuais e 
coletivas. [...] O professor não distribui o conhecimento. Ele disponibiliza elos 
probabilísticos e móveis que pressupõem o trabalho de finalização dos alunos ou 
campos de possibilidades que motivam as intervenções dos alunos. Estes constroem 
o conhecimento na confrontação coletiva livre e plural (SILVA, 2002, p. 185-186). 

 

Evidencia-se, assim, a necessidade de novas oportunidades na escola, que deve romper 

com paradigmas anteriores; o ensino centrado no professor volta-se para o ensino centrado no 

aluno e na aprendizagem, incentivando sua criatividade. 

Para atender às exigências do mundo atual, é necessário formar cidadãos cada vez 

mais conscientes, ensinar o que eles precisam aprender para ser cidadãos que saibam analisar, 

decidir, planejar, expor suas idéias e ouvir as dos outros. Enfim, para que possam ter uma 
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participação ativa na sociedade em que vivem. Nesse contexto, o principal recurso do 

professor é a postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender 

com os outros, com os alunos, com a experiência, construindo, cada vez mais, situações 

diversificadas nas quais alunos diferentes possam aprender. 

O desenvolvimento da habilidade da observação por meio de profundas apreciações 

requer a capacidade de permanecer aberto e flexível, não se atendo de imediato às primeiras 

impressões, procurando não fazer prejulgamentos, reanalisando o contexto. Nossas verdades 

podem não ser absolutas, quando interpretadas sob um único ponto de vista, em detrimento 

das interações multifatoriais que afetem diretamente nossos resultados, fazendo surgir 

barreiras intransponíveis, ou mesmo criando novos obstáculos. 

Nesse sentido, muito se tem discutido sobre a importância das sessões reflexivas, da 

troca de experiências como oportunidades aos educadores para rever suas práticas, sobre a 

tomada de consciência do seu papel social e sobre o papel do coordenador pedagógico (ou 

outro mediador) na ação reflexiva do professor. 

Rosenholtz1 (1989 apud FULLAN & HARGREAVES, 2000), ao definir as “escolas 

em movimento” como aquelas enriquecidas em termos de aprendizagem, mostrou também 

que os professores, nessas escolas, trabalham mais em união, buscam aperfeiçoamento 

contínuo, têm os colegas como apoiadores e comunicam-se mais com eles acerca do que 

fazem. A colaboração está associada a normas e oportunidades de aperfeiçoamento contínuo e 

aprendizagem ao longo da vida. 

Para Fullan & Hargreaves (2000, p. 67), “As escolas caracterizadas por culturas 

colaboradoras são também lugares de trabalho duro, de compromisso forte e compartilhado, 

de dedicação, de responsabilidade coletiva [...]” 

                                                
1  ROSENHOLTZ, S. (1989) Teachers Workplace: The Social Organization of  Schools, Nova York: Longman 
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Pretendemos com este trabalho estudar, conhecer e investigar novos espaços na 

formação docente. Sob esse aspecto, optamos por considerar o processo de aprender formas 

diferentes de ensinar a alunos com necessidades diferentes o conhecimento específico, 

adicionado à integração do uso da Informática como potencializadora das práticas 

pedagógicas diferenciadas no papel docente. 

Acreditamos ser de grande importância a criação de oportunidades no contexto da 

escola e, por isso, trabalharemos, entre as ações de qualificação do corpo docente, com cursos 

e orientações da professora de Informática. Essa investigação centra-se na formação 

continuada de professores no local de trabalho como uma estratégia de desenvolvimento 

profissional e a utilização da informática como recurso de aula. 

É nesse contexto que se insere o presente trabalho.  

 

 

1.3  O PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

“Devemos compreender que, na busca da verdade, as atividades auto-observadoras 
devem ser inseparáveis das atividades observadoras, as autocríticas, inseparáveis 
das críticas, os processos reflexivos, inseparáveis dos processos e objetivação”  
(MORIN, 2000, p.31). 

 
 

A questão de pesquisa a ser respondida com essa investigação pode ser explicitada 

como segue:  

Quais contribuições o projeto Informática na Escola – concebido como criação de um 

espaço de aprendizagem e de reflexão sobre as práticas pedagógicas – são reconhecidas 

como importantes para o desenvolvimento profissional dos professores e de suas 

práticas? 

Essa questão é investigada, considerando como participantes da pesquisa os 

professores do Ensino Fundamental - nível II, a coordenação pedagógica e a administração da 

escola.  
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Neste trabalho, temos como objetivos:  

a) analisar o espaço criado pela escola cujo eixo é a ampliação da Informática 

Educacional, aproximando professores e pesquisadora para, juntos, aferirem em que medida a 

utilização do computador, como mais um recurso de aula, influencia efetivamente as práticas 

docentes e suas aprendizagens, contribuindo para o processo de construção do conhecimento 

discente; 

b) avaliar a proposta formativa; 

c) analisar os tipos de dificuldades, dilemas, problemas, sucessos e características dos 

processos de desenvolvimento profissional vividos pelos professores na escola, vista por eles 

como local de formação. 

d) acompanhar os registros efetuados pelos professores ao longo do processo como 

forma de valorizar e analisar os projetos. 

O que se deseja é a participação em um processo de mudança das modalidades de 

ensinar e aprender, buscando repensar objetivos e resultados que se desejam alcançar com a 

atuação do professor, uma mudança de ações enraizadas para uma consciência desejada.  

Para atingir esses objetivos, foram usados os seguintes instrumentos de pesquisa: 

� questionário inicial, para  se fazer um levantamento do uso do computador 

pelos professores no que diz respeito ao uso pessoal e à aprendizagem (Ver Apêndice 1); 

� questionário, após a participação em projetos que se utilizam da Informática 

Educacional, buscando caracterizar a importância dessa prática e saber como o conteúdo da 

disciplina seria abordado sem esta ferramenta em sala de aula (Ver Apêndice 3); 

� depoimentos de  professores (em diferentes momentos da aplicação do 

projeto); 

� depoimentos de alunos  (após o término do projeto). 
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1.4  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Cada vez mais rápido, a Informática vem fazendo parte de nossas vidas, oferecendo a 

todos os campos do saber a sua possibilidade interativa do conhecimento. A sociedade tem, 

hoje, outras prioridades e exigências, em que a ação é o elemento-chave. Apresentar o 

conteúdo e esperar que ele seja reproduzido não forma o indivíduo que a sociedade e o 

mercado de trabalho exigem. A grande maioria dos pensadores da Educação admite que a 

criança só interioriza o que lhe ensinamos se estiver, de alguma forma, ligada ao conteúdo por 

um desafio, uma motivação, ou se perceber a importância e a aplicação de tudo aquilo que 

queremos transmitir.  A motivação pode ser criada pela geração de conflitos, e resolver um 

desafio é estimulante. Para Perrenoud,  

 A competência do professor é essencialmente didática. Ajuda o aluno a 
fundamentar-se nas representações prévias, sem se fechar nelas, a encontrar um 
ponto de entrada em seu sistema cognitivo, uma maneira de desestabilizá-lo apenas 
o suficiente para levá-lo a restabelecer o equilíbrio, incorporando novos elementos 
às representações existentes, reorganizando-as se necessário  (2000, p.29). 

 

Nesse contexto, a criação de situações desequilibradoras / equilibradoras  investe-se de 

grande importância.  

As novas tecnologias apresentam-se ao processo educacional como instrumentos que 

podem ser eficazes e adequados à realidade social. As sociedades contemporâneas tornam a 

informação acessível a um número cada vez maior de pessoas. A expressão mais avançada 

desse processo é a internet. Essa tecnologia vem provocando uma mudança de paradigma na 

produção e na divulgação do conhecimento, levando a novas exigências, estratégias e ações, 

tendo em vista o contexto escolar e o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional docente. 
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Diante de tantas possibilidades de busca oferecidas pela internet, a utilização do 

computador tornou-se uma forma mais sedutora de os alunos realizarem as pesquisas 

solicitadas pelos professores.  

A internet pode facilitar a motivação do aluno pela novidade e pelas possibilidades 

inesgotáveis que oferece em termos de sistemas de busca e informações variadas sobre 

diferentes conteúdos. 

A Internet pode ajudar a desenvolver a intuição, a flexibilidade mental, a adaptação 
a ritmos diferentes. A intuição, porque as informações vão sendo descobertas por 
acerto e erro, por conexões escondidas. As conexões não são lineares, vão 
“linkando-se” por hipertextos, textos interconectados, mas ocultos, com inúmeras 
possibilidades diferentes de navegação. Desenvolve a flexibilidade, porque a maior 
parte das seqüências são imprevisíveis, abertas. A mesma pessoa costuma ter 
dificuldades em refazer a mesma navegação duas vezes. Ajuda na adaptação a 
ritmos diferentes: a Internet permite a pesquisa em grupo, em que se desenvolve a 
aprendizagem colaborativa (MORAN, 2006, p.53). 

 

Trata-se da criação de novas formas de viver, de relacionarmo-nos, de comunicarmo-

nos. Trata-se, sobretudo, da criação de novos valores que vão caracterizando uma nova 

sociedade e um novo homem. 

A pesquisa realizou-se em uma escola da rede particular da cidade de São Paulo, 

Colégio Albert Sabin, cujas características serão descritas no Capítulo 3.  A escolha da escola 

deveu-se ao fato de a pesquisadora já conhecer a instituição e estar iniciando um projeto de 

ampliação do laboratório de Informática para estimular docentes e discentes a uma postura 

mais participativa no que se refere à utilização da tecnologia como fator de ampliação do 

conhecimento, ou seja, explicitar uma proposta formativa de seus docentes no local de 

trabalho. 

A intenção de verificar como o projeto de ampliação da Informática vem sendo 

introduzido e motivar o seu desenvolvimento faz parte da nossa crença de que, hoje, devemos 

ser eficientes no processo de ensino-aprendizagem e, para isso, não podemos mais abrir mão 

de uma tecnologia pertinente.  



 23 

Uma vez iniciada a pesquisa, solicitamos autorização da direção, dos professores e 

alunos envolvidos (Ver Anexo 1). 

Nesse trabalho, contamos com a participação voluntária de seis professores de 5ª série, 

envolvidos em um único projeto multidisciplinar, uma professora de 6ª e 7ª séries,  dois 

professores de 8ª série, a professora de Informática e esta pesquisadora, como colaboradora, 

observadora e facilitadora do desenvolvimento dos projetos, com o intuito de realizar uma 

pesquisa em que pudesse analisar o processo de formação e mudança das práticas  docentes 

diante de um novo desafio e perceber o espaço escolar como ambiente desse processo de 

mudança.  Além dos professores, foram alvo da pesquisa 120 alunos de cada uma dessas 

séries; selecionamos apenas alguns trabalhos e depoimentos para apresentação e análise. Os 

dados foram coletados com base em depoimentos e questionários, com questões semi-abertas.  

A fim de preservar a identidade dos alunos envolvidos nos depoimentos da pesquisa, 

seus nomes foram substituídos por números e, neste trabalho, serão identificados apenas como 

aluno 1, aluno 2, ... 

Considerando a estrutura física e equipamentos oferecidos pela escola e o interesse por 

parte de alguns professores em vivenciar a utilização do computador, a pesquisa visou a 

experienciar e analisar os efeitos da utilização desse suporte como um recurso que pudesse 

ampliar ainda mais a aprendizagem docente e a construção do conhecimento. Vale ressaltar 

que os alunos do Ensino Fundamental – nível II já possuem conhecimento prévio em 

Informática, uma vez que essa disciplina faz parte da grade curricular desde a Educação 

Infantil.  Os sujeitos da pesquisa foram os professores inseridos no processo desenvolvido sob 

a intervenção da professora de Informática em conjunto com os alunos e a pesquisadora, 

como colaboradora contínua, facilitando, favorecendo e motivando a participação dos 

professores na utilização da Informática. 
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1.5  METODOLOGIA 

 

Esse trabalho constitui um estudo de caso, de natureza qualitativa-colaborativa.  

No entender de Chizzotti (2001, p.52), as pesquisas qualitativas fundamentam-se em 

dados coligados nas interações interpessoais, na co-participação das situações dos 

informantes, analisadas com base na significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador 

participa, compreende e interpreta. 

Nisbett e Watts2 (1978 apud ANDRÉ, 2005 caracterizam o desenvolvimento dos 

estudos de caso em três fases: exploratória ou de definição dos focos de estudo (momento de 

definir o caso, localizar os participantes e estabelecer mais precisamente os procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados); coleta dos dados ou delimitação do estudo (coleta 

sistemática de dados, utilizando fontes variadas, instrumentos mais ou menos estruturados, em 

diferentes momentos e em situações diversificadas); e fase de análise sistemática dos dados 

(presente em todas as fases, torna-se mais formal após a coleta de dados). 

Segundo Chizzotti (2001, p.102), o estudo de caso é uma estratégia eficaz e 

abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um 

caso particular, ou de vários casos, a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma 

experiência, ou avaliá-la analiticamente objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor 

uma ação transformadora. O caso é tomado como unidade significativa do todo e, por isso, 

suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno quanto para propor uma 

intervenção. 

Com referência ao desenvolvimento do estudo de caso, Chizzotti (2001, p.102-103) 

supõe três fases: 

 
                                                
2 NISBETT,J; WATTS,J. Case Study: guides in educational research. University of Nottingham School of 
Education, 1978. 
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a) seleção e delimitação do caso 

      O caso deve ser uma referência significativa e, por comparações aproximativas, 

apto para fazer generalização em situações similares, ou autorizar inferências em relação ao 

contexto da situação analisada. 

      A delimitação deve precisar os aspectos e os limites do trabalho, a fim de reunir 

informações sobre um campo específico e fazer análise sobre objetos definidos  mediante os 

quais possamos compreender uma determinada situação. 

b) trabalho de campo 

      O trabalho de campo visa a reunir e organizar um conjunto comprobatório de 

informações. As informações são documentadas, abrangendo qualquer tipo de informação 

disponível, escrita, oral, gravada, filmada, que se preste a fundamentar o relatório do caso. 

c) organização e redação do relatório 

     O relatório poderá ter um estilo narrativo, descritivo, analítico, ser ilustrado ou não, 

filmado, fotografado ou representado. Seu objetivo é apresentar os múltiplos aspectos que 

envolvem um problema, mostrar sua relevância, situá-lo no contexto em que acontece e 

indicar as possibilidades de ação para modificá-lo. 

Tendo como base as orientações da pesquisa qualitativa desenvolvida por meio de 

estudo de casos, buscamos compreender e ampliar a utilização do Projeto Informática na 

Escola como meio para melhoria das aulas. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter colaborativo, uma vez que considera, 

como contexto, um projeto mais amplo de formação de professores, por meio de cursos e 

palestras de caráter formativo, e, para os participantes focais desta pesquisa, de conversas 

reflexivas com a pesquisadora. 
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1.6  PROCEDIMENTOS 

 

   Essa iniciativa surgiu com a idéia de que o trabalho colaborativo, em conjunto, 

redunda em melhores resultados. Embora não seja uma especialista em  Informática, apóio e 

incentivo os professores a fazerem uso dessa tecnologia no dia-a-dia, entendendo que não 

podemos mais distanciar o processo pedagógico do uso da tecnologia, em uma abordagem 

integradora de conteúdos. 

 A coleta de dados na escola teve início com um levantamento do que os professores do 

Ensino Fundamental – nível II conheciam de Informática e quais suas expectativas. De vinte e 

oito questionários entregues, recebemos vinte e três respondidos. Foram feitas apenas quatro 

perguntas, semi-abertas, cujas respostas se encontram relatadas a seguir: 

 
 

Tabela 1 – Experiências em projetos com uso de Informática 

Sim 17 

Não 05 

Sem resposta 01 

Total 23 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 2 – Uso pessoal da Informática 

Sim 23 

Não 0 

Total 23 

   Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 3 – Tipos de uso da Informática 

Power point                                               09 
E-mail 05 
internet 17 
Consulta bancária 03 
Word 19 
Excel 11 
Pacote microsoft office completo 01 
Access 01 
Photofiltre 02 
Scanner 02 
Fotos e imagens 02 
Música 01 
MSN 01 
Superpro 02 
Agenda 01 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4 – Temas sugeridos pelos professores para capacitação em Informática 

Não respondeu 02 
Scanner 06 
Power point 09 
Edição de imagens 08 
Banco de dados 01 
Jogos educativos relacionados ao 
conteúdo 

02 

Cabri géomètre 01 
Torres de Hanói 01 
Mathlab 01 
Winplot 01 
Mupad 01 
Webquest 01 
Blogs 01 
Formatação de planilha 01 
Excel 05 
Word 03 
internet 02 
Superpro 01 
Organização das pastas do departamento 01 

   Fonte: Elaborado pela autora 
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 Após levantamento do conhecimento prévio dos professores e suas expectativas em 

relação à utilização da Informática, o primeiro passo foi elaborar uma proposta de formação 

docente, procurando uma forma de tornar viável o acesso freqüente de professores e alunos ao 

novo laboratório de Informática, oferecendo, ao mesmo tempo, assistência técnica e 

pedagógica.  Os grandes desafios foram: fazer com que algumas práticas se renovassem, 

desenvolver um projeto de formação de professores para a utilização da Informática na aula, 

desenvolver uma prática pedagógica que permitisse o acesso à rede informatizada. Os 

recursos da Informática não são fins da aprendizagem, mas são meios que podem levar o 

aluno a buscar o conhecimento, com interesse e autonomia. 

 O laboratório, que até o ano de 2005 se localizava no prédio do Ensino Fundamental - 

nível II –, atual Monet, com capacidade para 20 alunos, trabalhando em duplas, foi transferido 

para a biblioteca, ampliado e equipado com modernas máquinas, para atender 40 alunos, 

também trabalhando em duplas. A descrição dos equipamentos encontra-se no Capítulo 3.  

 Esse novo formato teve como objetivo atender a sala toda, isto é, 40 alunos, 

acompanhada do professor de área, conforme suas necessidades para desenvolvimento de 

aulas mais dinâmicas e como oportunidade de uma aprendizagem mais significativa. 

 Para ajudar os discentes na familiarização com o computador, com seus aplicativos, na 

utilização de programas aplicados à Educação e eventuais problemas técnicos, a professora de 

Informática, acompanhada por um técnico/ estagiário, ficava no laboratório. Ora os dois 

juntos, ora alternados. 

 O segundo passo foi oferecer curso de capacitação, conforme a necessidade do grupo. 

Os departamentos de Matemática, Física e Informática participaram do curso sobre o uso do  
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software Cabri Géomètre3 ministrado pela professora Leda Maria Bastoni Cavalera4 . Além 

disso, a professora de Informática ficava à disposição dos demais docentes, em horários 

livres, para orientá-los e ajudá-los no uso de programas e recursos, conforme a necessidade de 

cada um. Os cursos e as orientações encontram-se descritos no Capítulo 3. 

 Foi oferecido, também, aos professores de todas as áreas um curso de formação 

docente com o Prof. Dr. Marcos T. Masetto5, tendo por objetivo buscar na reflexão os 

pressupostos teóricos e práticos das abordagens pedagógicas e ajudar o docente a 

esquadrinhar novos caminhos metodológicos.  

 Percebemos a impaciência e a insegurança por parte de alguns docentes, que temiam o 

insucesso ou uma aula perdida. Por outro lado, outros, com conhecimento prévio em 

Informática e mais entusiasmados, conseguiram integrar o uso do computador às 

metodologias já conhecidas. Eles estimulavam os colegas a fazer uso dessa nova 

possibilidade, mostrando o resultado do trabalho. De maneira gradativa, foram conquistando 

novos adeptos.  

 Como tudo que se inicia, houve problemas de ordem técnica, necessidade de ajustes; e 

isso também contribuiu para que os professores não se entusiasmassem de imediato. Foram 

feitas, então, algumas reuniões envolvendo esta pesquisadora, a professora de Informática e o 

responsável pelo Departamento de Informática do Colégio para definição de alguns 

procedimentos, tais como: permissões de uso, orientação do estagiário, multimídia, 

necessidades e ajustes.  

                                                

3 Cabri-Géomètre é um software de construção em geometria desenvolvido pelo Institut d'Informatiqe et de 
Mathematiques Appliquees em Grenoble (IMAG). É um software de construção que nos oferece “régua e 
compasso eletrônicos”, sendo a interface de menus de construção em linguagem clássica da Geometria. Os 
desenhos de objetos geométricos são feitos a partir das propriedades que os definem.  

4 Profª Leda Maria Bastoni Talavera é graduada em Matemática com especialização em Educação Matemática e 
mestranda em Educação. 
 
5 Prof. Dr. Marcos T. Masetto é graduado em Filosofia, mestre e doutor em Psicologia Educacional, especialista 
em questões universitárias e na formação pedagógica de professores do Ensino Superior. 
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 À medida que as experiências de sucesso avançavam, crescia o número de professores 

interessados na utilização do laboratório. 

 Portanto, para a pesquisa, contamos com reuniões presenciais, suporte técnico e 

pedagógico aos professores, registros fotográficos e escritos, além da estrutura disponível no 

Colégio. 

 Para a coleta de dados, utilizamos questionários com os professores e depoimentos 

com professores e alunos. Os questionários encontram-se nos apêndices 3 e 4 inseridos ao 

final deste trabalho. 

 Nosso trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos com se segue. 

 No capítulo 1, apresentamos a justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos, a 

delimitação do problema, a metodologia e os procedimentos. 

 No capítulo 2, escrevemos o referencial teórico que serve de base a esta pesquisa. 

Nele, buscamos a fundamentação teórica: a formação docente, em especial, o professor 

reflexivo, e a importância do uso da tecnologia na educação. 

 No capítulo 3, descrevemos o Colégio Albert Sabin, o contexto onde essa pesquisa foi 

realizada. 

 No capítulo 4, descrevemos os projetos interdisciplinares desenvolvidos no período de 

março/2006 a maio/2007, com as produções dos alunos. 

 No capítulo 5, apresentamos  os resultados e a conclusão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De forma a fundamentar essa investigação, o presente capítulo é constituído pelos 

seguintes eixos: espaço escolar como ambiente de aprendizagem e contribuições da 

Informática para a aprendizagem docente e discente. Tanto a escola como espaço para 

desenvolvimento profissional de seus professores quanto as contribuições da Informática são 

referências fundamentais para a compreensão da questão sob investigação quanto para o 

delineamento metodológico da pesquisa e análise dos dados. 

Segundo Pretto (1999), a escola que temos está calcada em paradigmas da 

modernidade “ainda que envelhecida”; está fundamentada no discurso oral, centrada em 

procedimentos dedutivos e lineares, praticamente desconhecendo o universo audiovisual que 

domina o mundo contemporâneo. 

Nesse contexto, é fundamental pensar no novo papel do professor e da escola, que não 

se reduzem às únicas fontes de informação dos jovens.  O professor  deixa de ter a função de 

mero transmissor de conhecimento, e torna-se um orientador / mediador para ressignificar o 

campo da informação e considerar a possibilidade de interação entre os diferentes campos do 

conhecimento proporcionados pelas novas tecnologias. O educador assume, agora, a função 

de conectar os conteúdos curriculares com os conhecimentos que vêm de fora da escola e de 

ajudar os alunos a relacionar o aprendizado com o mundo das instituições de ensino. 

Em um mundo em constante mudança, a capacidade de analisar uma situação sob 

vários pontos de vista é extremamente significativa. É por meio de vários prismas que se cria 

uma gama de possibilidades de soluções e ações. Se as nossas resoluções não forem 

transformadas em ações, não modificarão nada. As vitórias advêm de atitudes e muita luta; os 

resultados são frutos de nossas escolhas. O desafio posto constantemente é o de ser capaz de 

mudar, superar barreiras de ordem pedagógica e administrativa, criar, inovar, mesmo em 
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situações adversas, compreender continuamente a dinâmica das relações intra e extra - 

escolares, criar ações pela formação profissional contínua e pelas possibilidades oferecidas 

pelas instituições de ensino.  

 

Tajra (2001) representa o processo de mudança da seguinte forma: 

            
  Quadro 1 – Representação do processo de mudança 
                     Fonte: TAJRA (2001, p.77) 
 

A etapa “descongelamento” refere-se ao momento em que nos deparamos com a 

necessidade de mudar; conscientizamo-nos dessa necessidade de mudança e, se não nos 

lançarmos a ela, corremos sério risco de ficarmos marginalizados em resultado do que 

acontece ao nosso redor. 

A etapa “mudança” dá-se quando já estamos no processo da mudança propriamente 

dita, assimilando os novos conceitos, os novos paradigmas. A mudança é concluída quando 

estamos aptos para a nova realidade proposta. 

A etapa “recongelamento” dá-se quando reiniciamos um novo processo de mudança. 

A informática educacional oferece recursos ao professor para planejar atividades e 

utilizá-las no processo de ensino-aprendizagem. Basta analisar quais estratégias são 
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adequadas ao uso desses recursos, em quais contextos, com quais conteúdos, em quais 

momentos e com quais objetivos.  

 

2.1  ESPAÇO ESCOLAR: AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

[...] toda a atividade mental está situada em um ambiente cultural mais ou menos 
capacitador, sendo apoiada pelo mesmo (BRUNER, 2001, p. 72). 

 

  Com base nessa afirmação de Bruner, podemos dizer que o conhecimento do aluno, o 

desenvolvimento de sua capacidade, o uso de suas habilidades dependerão de um ambiente 

que favoreça a aprendizagem e do desempenho do professor que deverá proporcionar um 

“conjunto de ferramentas” culturais que favoreçam o progresso mental. 

 
2.1.1   Algumas considerações  sobre o professor reflexivo 
 

Atualmente, o conceito de prática reflexiva surge como um modelo de atuação 

profissional por meio do qual os professores são estimulados a refletir sobre as suas práticas. 

A premissa básica do ensino reflexivo considera que as crenças, os valores, as hipóteses que 

os professores têm sobre o ensino, a matéria que lecionam, o conteúdo curricular, os alunos, a 

aprendizagem estão na base de sua prática de sala de aula (MIZUKAMI, 2003, p.33). 

A ação reflexiva visa a possibilitar a esses professores uma avaliação constante do seu 

trabalho, transformando-os em sujeitos ativos e participativos, discutindo e refletindo sobre 

suas próprias ações (Schön, 1983), modificando o seu papel de transmissores de 

conhecimentos. Leva-os a questionar suas concepções sobre diferentes aspectos do ensino e 

da aprendizagem. 

 Os professores que são práticos reflexivos desempenham notáveis papéis na produção 

de conhecimento no ensino. O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a 

riqueza da experiência que reside na prática dos bons professores. “Reflexão significa o 

reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira 
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do professor” (ZEICHNER,1993, p.17). A reflexão implica intuição, emoção, paixão; não é 

um conjunto de técnicas que possa ser ensinado. 

Vários pesquisadores, dentre eles Schön (1983) e Dewey (1989), têm investigado o 

pensamento e o conhecimento profissional do professor, dando  ênfase  , particularmente, ao 

modo pelo qual ele se desenvolve e se relaciona com o processo ensino-aprendizagem. 

Dewey (1989), um dos pioneiros no estudo da reflexão crítica, conceituou-a como o 

processo ativo, persistente e cuidadoso de qualquer opinião no tocante ao conhecimento, 

refletindo sobre o assentimento dado a essa opinião formada, tendo como principal objetivo 

pensar em ações e em como mudá-las. 

Para Dewey, o modo pelo qual cada professor vê a realidade serve de barreira, 

impedindo-o de reconhecer e experimentar pontos de vista alternativos. 

A primeira atitude necessária para um ensino reflexivo é a mentalidade aberta, que 

Dewey define como: 

[...] a ausência de preconceitos, de parcialidades e de qualquer hábito que limite a 
mente e a impeça de considerar novos problemas e de assumir novas idéias e que 
integra um desejo ativo de escutar mais do que um lado, de acolher os fatos 
independentemente da sua fonte, de prestar atenção sem melindres a todas as 
alternativas, de reconhecer o erro mesmo relativamente àquilo em que mais 
acreditamos (1989, p. 43). 

 

Essa atitude obriga, portanto, a escutar e respeitar diferentes perspectivas, a prestar 

atenção às alternativas disponíveis, a indagar sobre possibilidades de erro, a examinar as 

razões daquilo que se passa na sala de aula, a investigar evidências conflituosas, a procurar 

várias respostas para a mesma pergunta, a refletir sobre a forma de melhorar o que já existe. 

A segunda atitude do ensino reflexivo consiste na responsabilidade. Trata-se, 

sobretudo, de responsabilidade intelectual, e não de responsabilidade moral. Dewey 

prossegue:  
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Ser intelectualmente responsável quer dizer considerar as conseqüências de um 
passo projetado, significa ter vontade de adotar essas conseqüências quando 
decorram de qualquer posição previamente assumida. A responsabilidade 
intelectual assegura a integridade, isto é, a coerência e a harmonia daquilo que se 
defende (1989, p. 44).  

 

Significa, também, procurar os propósitos educativos e éticos da própria conduta 

docente, e não apenas os utilitários.  

A terceira e última atitude a que se refere Dewey é o entusiasmo, descrito como a 

predisposição para afrontar a atividade com curiosidade, energia, capacidade de renovação e 

de luta contra a rotina. Essas atitudes constituem objetivos a serem alcançados pelos 

programas de formação de professores, mediante estratégias e atividades que possibilitem a 

aquisição de um pensamento e de uma prática reflexivos. 

Schön foi, sem dúvida, um dos autores que tiveram maior peso na difusão do conceito 

de reflexão. Seus livros, The Reflective Practitioner (1983) e Educando o Profissional 

Reflexivo (2000), contribuíram para popularizar e estender ao campo da formação de 

professores as teorias sobre a epistemologia da prática, uma epistemologia que objetiva 

explicar como o professor conhece, como constrói conhecimentos sobre o ensino e sobre a 

profissão, servindo-se de diferentes fontes, inclusive a da prática profissional.  

Esse autor propôs o conceito de reflexão-na-ação, definindo-o como o processo 

mediante o qual os profissionais (os práticos), nomeadamente os professores, aprendem com a 

análise e a interpretação de sua própria atividade. Implica a compreensão, a reformulação e a 

reorganização simultânea da ação durante sua execução, e a reflexão sobre a ação, processo 

posterior à ação empreendida. 

Ao observar o processo de ação, tentando fazer como vi uma pessoa habilidosa 
fazer, reflito-na-ação tanto sobre o processo que observei quanto sobre minhas 
tentativas de reproduzi-lo. [...]. Posso quebrar em partes todo o gesto que imitei, 
tentando ver o que, em cada parte, torna minha tentativa de reprodução certa ou 
errada. [...] sou capaz de refletir sobre os critérios que guiam minhas percepções de 
adequação ou inadequação (SCHON, 2000, p. 92, grifo do autor). 
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A importância da contribuição de Schön consiste no fato de ele destacar uma 

característica fundamental do ensino: é uma profissão em que a própria prática conduz 

necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado à ação, que só pode ser 

adquirido por meio do contato com a prática, pois trata-se de um conhecimento tácito, pessoal 

e não sistemático. Na visão de Perrenoud, “[...] o conjunto da experiência do aluno, tudo o 

que lhe acontece na escola e que, em sentido lato, gera aprendizagens: a aquisição de 

conhecimentos, o saber-fazer e o saber-ser, a formação de atitudes” (PERRENOUD, 1995, p. 

172,  grifo do autor). 

Transformar as didáticas no sentido de métodos ativos, do trabalho com projetos, das 

situações de comunicação ou descoberta, do trabalho em equipe, do estudo independente, da 

aprendizagem de estratégias, é modificar o “contrato” pedagógico e didático, propor outras 

atividades aos alunos, ajudar na construção da autonomia. É necessário falar também da 

relação com o saber, dos valores que a escola põe em prática implicitamente. 

 A esse respeito Perrenoud comenta: 

[...] de repente, as estratégias que tinham dado boas provas tornam-se ineficazes e 
os alunos devem inventar outras novas: pedia-se-lhes para se calarem, agora pede-
se-lhes que se exprimam; convidavam-nos a não se aventurarem a falar a não ser 
quando tivessem certezas, agora dá-se valor aos seus ensaios e erros; insistia-se 
sobre a precisão e o conformismo, agora elogia-se a imaginação; elogiava-se o 
trabalho solitário, agora insiste-se na cooperação (1995, p. 22-23).   

 

Ensinar é um processo reflexivo, complexo, que envolve, entre outros, fatores 

cognitivos e afetivos. As práticas profissionais devem ser revisitadas para não corrermos o 

risco da cristalização de práticas inadequadas.  

O professor reflexivo é capaz de analisar sua própria prática, avaliar diferentes 

situações de ensino que não podem ser resolvidas por meio de aplicações de regras, tomar 

decisões e responsabilizar-se por elas, ajudar seus alunos a desenvolverem compreensões 

refletidas e criar oportunidades para novas compreensões das matérias.   



 37 

É pertinente, também, ressaltar a importância do trabalho colaborativo como um 

espaço de reciprocidade, contribuição e base de potencialização do desenvolvimento 

profissional. “Aprendemos muitíssimo não apenas sobre o mundo, mas sobre nós mesmos 

pelo discurso com os Outros” (BRUNER, 2001, p. 94). 

 

2.1.2  Como dar sentido aos saberes e às atividades escolares 
 
 

  A eliminação da distância física entre educadores e pesquisadores de diferentes 

instituições, áreas, países e regiões põe em cena novas formas de sociabilidade, sem eliminar / 

afastar as diferenças e especificidades de cada saber ou realidade. Os limites passam a ser 

fluidos, e há possibilidades de compartilhamento de inúmeras naturezas.  

A virtualização pode ampliar as potencialidades humanas, criando novas relações, 

novos conhecimentos, novas maneiras de aprender e de pensar. 

É importante que se reflita sobre o uso das tecnologias na mediação pedagógica para o 

processo de aprendizagem, como aponta Masetto: 

[...] a tecnologia se apresenta como meio, como instrumento para colaborar no 
processo de desenvolvimento da aprendizagem. A tecnologia reveste-se de um 
valor relativo e dependente desse processo. Ela tem sua importância como 
instrumento significativo para favorecer a aprendizagem de alguém (2000, p.139). 

 

O professor deve ter consciência do que pretende (objetivos claros) e refletir 

constantemente sobre as conquistas e dificuldades de seus alunos, para, assim, melhor 

intervir, ajudando-os a progredir em seu aprendizado. 

Os educandos desenvolvem-se enquanto aprendem; e para que a aprendizagem e o 

desenvolvimento sejam intencionais, é preciso que haja um ensino intencional (LUCKESI, 

2000, p.130). 

Uma questão essencial é a mudança de postura da escola, que se organiza para garantir 

a aprendizagem de todos, comprometendo-se com ela e preservando-a, construindo um novo 
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vínculo pedagógico, resgatando o sentido do estudo, mediante uma proposta pedagógica 

significativa e participativa. 

Rosenholtz6 (1989 apud Hargreaves & Fullan, 2000) fala sobre escolas “em 

movimento”, onde os professores trabalham em união, reconhecem que ensinar é difícil e que 

dar e receber ajuda não implica incompetência: faz parte da busca comum de aperfeiçoamento 

contínuo. Ter os colegas como colaboradores e comunicar-se mais com eles traz maior 

confiança e a certeza de que se conseguirá atingir um objetivo. O hábito de valorizar e 

legitimar e partilhar conhecimento, buscar conselhos, oferecer e pedir ajuda tanto dentro 

como fora da escola, faz com que o professor se torne cada vez melhor em sua profissão. 

Hargreaves & Fullan destacam: 

As culturas cooperativas em termos de se sentir parte de um grupo de trabalho em 
equipe possibilitam que a diversidade seja valorizada e esteja acessível, ao mesmo 
tempo em que a interdependência entre as pessoas seja estimulada, uma vez que 
elas aprendem, umas com as outras, identificam preocupações comuns e trabalham 
em conjunto na solução de problemas (2003, p.69). 

 

Além disso, é importante ressaltar que a escola deve garantir segurança na construção 

de um projeto político-pedagógico, num trabalho coletivo e participativo, que inclua reuniões 

pedagógicas constantes, conscientização de alunos e pais, oferecendo, sobretudo, condições 

adequadas de trabalho aos professores.   

Na escola, vivemos e agimos, estamos na vida ativa. “É vivendo e agindo na escola 

que nos preparamos para viver e agir fora da escola, independentemente dos programas e dos 

objetivos pedagógicos” (Perrenoud, 1995, p.28).  

Esse autor recomenda: 

a centração no programa, a avaliação, os métodos ou os meios de ensino ofuscam a 
realidade da vida quotidiana da escola, que é feita de tudo o que fundamentalmente 
interessa aos seres humanos: ser amado, aprovado, encontrar o seu lugar, exercer 
uma influência, arquitectar e realizar projetos, falar de si  (1995,p.29). 

 

                                                
6 ROSENHOLTZ, S. (1989) Teachers Workplace: The Social Organization of  Schools, Nova York: Longman 
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A escola é um meio de vida social tão rico como a maior parte dos meios 

profissionais; é o lugar de uma vida relacional intensa. 

 Se o professor não consegue mobilizar a atenção, se as atividades propostas não são 

sempre tão significativas como desejaria, é porque crianças e adolescentes estão diante de 

outros desafios, de outros projetos que os mobilizam muito mais. 

A escola, além de seus agentes remunerados, professores, diretores, inspetores, 

diversos especialistas, conta com um público: alunos e, de certa forma, seus pais. 

Para Perrenoud (1995), a aprendizagem depende sobremaneira da atividade, da 

participação do aluno. O papel do professor passa de distribuidor do saber a criador de 

situações de aprendizagem, organizador do trabalho escolar; da imagem de um saber 

transmitido por meio de um discurso, passa à imagem de um saber construído por meio de 

uma atividade.  

Falamos de desenvolvimento, realização pessoal, identidade, autonomia, criatividade, 

gosto e capacidade de comunicar e cooperar. Aqui, aparece o conceito de educação 

convidativa. 

Em um nível mais amplo do que a sala de aula está a escola como instituição. Sua 

função de socialização vai muito além da aquisição de uma cultura geral. Seus efeitos sobre o 

comportamento refletem-se mais nos sentimentos e na percepção sensorial do que nos 

processos racionais, como os proporcionados em ambientes controlados, por exemplo, a sala 

de aula.  

Purkey e Novak7 (1984 apud YUS, 2002, p. 141) desenvolveram a noção de escola 

acolhedora sob o conceito de educação convidativa, definida como “o processo que faz com 

que as pessoas tomem consciência da ausência relativa de fronteiras”. 

                                                
7 PURKEY, W .y NOVAK, J. (1984), Inviting school success: a self-concept approach. Wadsworth Publishing, 
Belmont (US) 
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Nessa perspectiva, há a necessidade de algumas relações de comunicação interpessoal 

que levem a uma escola acolhedora. 

Os mesmos autores abordam quatro níveis de educação convidativa: 

a) intencionalmente não-convidativa: afirmações deliberadamente não-
convidativas, como por exemplo, “você não usa a cabeça”; 

b) sem intenção de ser não-convidativa: afirmações ou gestos intencionais, mas 
de efeitos não convidativos como, por exemplo, “é fácil, qualquer um pode fazer”; 

c) sem intenção de ser convidativa: comportamentos que têm um efeito positivo 
sobre os estudantes, sem que o próprio professor possa explicar o porquê de ele 
ensinar ou atuar de determinada maneira; 

d) intencionalmente convidativa: os educadores, por meio de um esforço 
contínuo, integraram um comportamento convidativo em suas vidas, trabalhando 
com os estudantes e não simplesmente fazendo por eles simples gestos convidativos 
como dar bom dia, agradecer, parabenizar  (p. 141) 

 

Se os docentes e as pessoas da escola trabalham juntos, podem desenvolver um 

ambiente convidativo, possibilitando ao estudante interagir com o pessoal da escola de 

maneira mais satisfatória, sentir-se confortável, crescer intelectual e socialmente. 

Uma escola convidativa e acolhedora tem as seguintes características: o respeito à 

singularidade do indivíduo, o espírito cooperativo; o sentido de pertencer, o ambiente 

agradável e as expectativas positivas. 

Os professores, conjuntamente com os pais, são os adultos que mais convivem com 

crianças e adolescentes e contribuem, evidentemente, para fazê-los interiorizar, além de 

conteúdos específicos, valores implícitos. A escola não é uma condição necessária na 

formação do senso comum, mas desempenha um papel da maior importância na aquisição de 

certos aspectos do senso comum, na formação das rotinas intelectuais, graças às quais 

consideramos adquiridas múltiplas facetas da realidade e a forma de descrevê-las, de 

organizá-las e transformá-las. 
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2.1.3 Processos de aprendizagem 
 
 

Em vez de o fracasso escolar ser atribuído apenas ao aluno, vários fatores devem ser 

considerados. O aluno é responsável pela construção de seu conhecimento e ao professor cabe 

mediar essa construção de forma responsável, competente  e intencional.  

“Ensinar não é só falar, mas se comunicar com credibilidade. É falar de algo que 

conhecemos intelectual e vivencialmente e que, pela interação autêntica, contribua para que 

os outros e nós mesmos avancemos no grau de compreensão do que existe” (MORAN, 2006, 

p. 62). 

Se ao professor é atribuída a função da mediação, é decisivo que assuma uma atitude 

reflexiva em relação ao ensino e às condições sociais que o influenciam. 

Os conceitos de L.S. Shulman8 (1987, 1986 apud MIZUKAMI, 2003, p.51) sobre base 

de conhecimento pessoal e o processo de raciocínio pedagógico implicam os diferentes tipos 

de conhecimento para a docência, assim como processos pelos quais tais conhecimentos são 

construídos e utilizados. 

Shulman preceitua que a base de conhecimento compreende conhecimentos, 

habilidades e disposições necessárias para atuação efetiva em situações de ensino-

aprendizagem.  

O conhecimento do professor transcende os domínios particulares da área específica 

de conhecimento, que é aperfeiçoado e enriquecido pelo conhecimento dos alunos, do 

currículo, dos conteúdos relacionados a outras áreas, do conteúdo pedagógico etc.  Incluem-se 

nesse conhecimento: o  domínio de sala de aula, as estratégias para conduzir as aulas e, 

principalmente, a criação de um ambiente de aprendizagem.  

                                                
8 SHULMAN, L. S. (1986) Those who understands: Knowledge growth in teachin. Educational researcher, 17 
(1), P. 4-14 
Id. Knowledge and teaching: foundations of a new reform. Harvard  Educational Review, 57 (1) 
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Nesse contexto, o processo de raciocínio pedagógico é o meio pelo qual os 

conhecimentos profissionais são construídos. Abrange seis aspectos comuns ao ato de ensinar: 

compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão. 

Na perspectiva de Shulman, a base de conhecimento do professor significa muito mais 

do que o conhecimento do conteúdo específico. Significa tentar identificar rotinas nas quais o 

conhecimento proporciona a condição de criar um ambiente de aprendizagem efetivo. O 

professor é um parceiro que auxilia o aprendiz a refletir sobre o seu processo de 

aprendizagem.  

O autor dedica-se a compreender os processos de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional da docência. A base de conhecimento, ou seja, o repertório que o professor deve 

ter para ensinar e para que os alunos aprendam bem, envolve conhecimentos de diferentes 

naturezas além do domínio da área específica em que atua. Envolve conhecimentos sobre os 

alunos, sobre fins e metas educacionais, sobre currículo, sobre políticas públicas, sobre teorias 

educacionais e fundamentos da educação, sobre avaliação, sobre interação professor-aluno, 

sobre o contexto etc. 

Os modelos propostos por Shulman são relevantes para esse trabalho na medida em 

que se fundamentam nos processos pedagógicos de reflexão e na ação envolvidos no exercício 

da docência e nos processos de desenvolvimento profissional dos professores, foco de 

investimento da política de formação do Colégio Albert Sabin.  

O educador precisa identificar as dificuldades de seus alunos e tentar superá-las. Pode, 

por exemplo, fazer uso do feedback fornecido pelos alunos, o qual constitui uma imensa e 

pouco valorizada fonte de desenvolvimento para o professor. 

Hoje em dia, ninguém pode pensar em adquirir um repertório inicial de conhecimentos 

que lhe baste para toda a vida, porque a evolução rápida do mundo exige atualização contínua 

de saberes. As possibilidades de aprendizagem oferecidas pela sociedade exterior à escola 
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multiplicam-se. Uma educação permanente, dirigida às necessidades das sociedades 

modernas, não pode definir-se em relação a um período particular da vida. 

O Informe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), (1995 apud HERNÁNDEZ, 1998,  p. 49) assinala, com respeito à Educação, que: 

 A rápida mutação da economia e da técnica torna inútil a formação orientada 
exclusivamente para a formação profissional, já que a evolução dos conhecimentos 
e das técnicas e a própria transformação das empresas torna rapidamente obsoleto 
seu conteúdo. Além disso, a grande diversidade de estruturas familiares e a 
composição pluricultural das sociedades industrializadas se opõem a um conceito 
das escolas como entidades homogêneas. Diante desse panorama, o papel do 
sistema educativo consistiria em ajudar cada aluno a adquirir uma série de saberes e 
competências gerais básicas, inculcar-lhes a capacidade de adaptar-se à mudança e, 
sobretudo, a aptidão e o gosto por aprender e reaprender durante toda sua vida. 

 

Esse continuum educativo torna-se cada vez mais necessário para que as diferentes 

formas de ensino e aprendizagem possam ser consideradas sobrepostas ou concorrentes entre 

si. 

O progresso tecnológico e a transformação dos processos de produção impõem o 

desenvolvimento da formação profissional permanente. A escola só proverá as demandas da 

vida humana se acompanhar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que darão ao 

aluno a oportunidade de se adaptar e de se atualizar continuamente. Tendemos para uma 

educação pluridimensional, aprimorada ao longo da vida. 

Trata-se de um poder de sedução bem real, e é importante levar isso em conta. O 

sistema escolar tem condição de servir-se da tecnologia para despertar nos alunos o interesse 

pela aprendizagem. 

Delors assevera: 

O conceito de educação ao longo de toda a vida é a chave que abre as portas do 
século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional entre educação inicial e educação 
permanente. Aproxima-se de um outro conceito proposto com freqüência: o da 
sociedade educativa, onde tudo pode ser ocasião para aprender e desenvolver os 
próprios talentos  (1998,  p.117). 
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Sem dúvida, a tecnologia permite ampliar o conceito de aula, estabelecendo um novo 

vínculo professor-aluno. Porém, é preciso ter claro o uso que se faz dessa tecnologia, visando 

à aprendizagem dos alunos e não apenas à transmissão de informações. 

Perrenoud assim se expressa: 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a 
imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos 
e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de 
comunicação (2000, p.128). 

 

 “A tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem” (Masetto, 2006).  Nesse sentido, o papel e a 

função do professor é  escolher as informações verdadeiramente importantes e torná-las 

significativas, é estabelecer pontes entre a teoria e a prática.   

 

2.1.4  Formação docente: o profissional da sociedade contemporânea 
 
 

De acordo com Delors et al., nas orientações da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, feitas para a UNESCO, a educação ao longo de toda a vida 

baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos, aprender a ser. 

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral suficientemente vasta com a 
possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que 
também significa aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades 
oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 

Aprender a fazer, a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional, 
mas de modo mais amplo, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar em equipe. Ainda mais aprender a fazer, no 
âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens 
e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer 
formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção 
das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos 
– no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 
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Aprender a ser, para melhor desenvolver a personalidade e estar à altura de agir 
com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 
responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das 
potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 
capacidades físicas, aptidão para se comunicar  (1998, p.101,102, grifo do 
autor). 

 

 Nesse mesmo sentido, Dewey (1989) afirma que “se não se compreende o que se 

aprende, não há uma boa aprendizagem”.  Uma das idéias que dá sentido à palavra 

compreensão é aquela que relaciona aprendizagem com vida. 

Todos os processos de aprendizagem, englobados, levam as pessoas, desde a infância 

até o fim da vida, a um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmas, 

combinando, de maneira flexível, os quatro pilares já descritos. 

Essa meta deve ser perseguida de forma permanente e deve orientar as reformas 

educativas para a educação contemporânea. Não podemos privilegiar o acesso ao 

conhecimento em detrimento de outras formas de aprendizagem. A educação é um todo, que 

deve ser considerada em sua plenitude. Os primeiros conhecimentos são enriquecidos e 

aprofundados, para que as pessoas possam adaptar-se a um mundo de mudanças. 

O papel do professor, nessa perspectiva, também se reveste de um outro caráter. 

Para Gimeno Sacristán ( apud MIZUKAMI, 2003), a competência do professor 

   […] está em saber se desempenhar em situações complexas, embora uma 
determinada rotinização do comportamento profissional simplifique tudo isso, de 
modo que o que parece complexo e dificilmente governável desde esquemas 
conscientes de atuação profissional se torna fácil e quase automático ou “rotineiro’ 
para o professor... A competência dos professores tem a ver muito mais com sua 
capacidade para prever, reagir e dar soluções às situações pelas quais transcorre seu 
fazer profissional num campo institucionalizado. Sua competência profissional se 
expressa melhor no como enfrenta as situações que lhe são dadas. Trata-se de ver 
mais a originalidade no modelar pessoalmente as situações que lhe são dadas 
prefiguradas ou ver como se choca com elas, driblando os limites impostos ou 
adotando uma posição de submissão (p.204  e 244, grifo do autor).  

 

Diante dessas afirmações, deduzimos que o desenvolvimento docente é contínuo e 

ocorre ao longo da vida. A formação inicial não é a única responsável pelo processo de 

formação profissional. 
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Ainda por solicitação da UNESCO, Edgar Morin sistematizou um conjunto de 

reflexões como ponto de partida para se repensar a educação do século XXI: as cegueiras do 

conhecimento; o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento pertinente; ensinar a condição 

humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; ensinar a compreensão; a ética 

do gênero humano. 

São eixos e, ao mesmo tempo, caminhos que se abrem a todos os que pensam e fazem 

educação e que se preocupam com o futuro das crianças e adolescentes.  

 Morin (2000, p.41), pioneiro na abordagem do pensamento complexo, opõe-se a 

qualquer forma de reducionismo e de determinismo, procurando mostrar a limitação do 

conhecimento do todo ao conhecimento de suas partes, a restrição do complexo ao simples. 

[...] o recorte das disciplinas impossibilita apreender “o que está tecido junto”, ou seja, 

segundo o sentido original do termo, o complexo.   

Morin enfatiza a idéia de que a realidade é, ao mesmo tempo, biológica, psíquica, 

social, afetiva e racional, e que cada dimensão integra a complexidade do real. Defende a 

complexidade presente na relação do aluno com o professor como ponto que amplia e 

enriquece o conhecimento diante da multiplicidade e diversidade que essa relação pode 

assumir. Para ele, o uso do computador como ferramenta pedagógica pode aumentar, 

dependendo das formas de utilização, as chances de interatividade real do aluno com o 

professor e com os objetos do conhecimento. 

A melhoria da qualificação profissional dos professores vai depender do 

fortalecimento dos vínculos entre a instituição formadora e o sistema educacional, suas 

escolas e seus professores, entre outras ações. 

O inesperado, no dizer de Morin, “surpreende-nos”; nós nos acostumamos, de maneira 

segura, com nossas teorias, crenças e idéias, sem deixar lugar para  acolher o “novo”. 

Entretanto, o “novo” brota sem parar...  
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Quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e idéias, em vez 

de deixar o fato novo entrar à força em um ambiente (ou instância, ou teoria) incapaz de 

recebê-lo.      

 

 2.1.5  A importância e a abrangência do diálogo 

 

Paulo Freire (1983) entende que o diálogo, como fenômeno humano, pressupõe a 

palavra. Porém, é necessário buscar seus elementos constitutivos, que nos levam a duas 

dimensões: ação e reflexão: “[...] ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação 

tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a 

outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis [...]” (Freire, 1983, p. 91). 

Freire defende a idéia de que o uso do diálogo solidariza o refletir e o agir de seus 

sujeitos e facilita a resolução de problemas. Porém, estabelece algumas condições para que o 

diálogo exista: 

a) amor ao mundo e aos homens:  se não amo o mundo, se não amo a vida, se 
não amo os homens, não me é possível o diálogo; 

b)   humildade: o diálogo, como encontro dos homens se rompe, se uma das partes 
perde a humildade. [...] não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há 
homens que, em comunhão, buscam saber mais; 

c)    fé: o diálogo requer uma fé nas pessoas, fé no seu poder de fazer e refazer, fé 
de criar e recriar, fé na vocação de ser mais. [...] Estar convencido de que este poder 
de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer 
[...]; 

d)  confiança: a confiança se instala com o diálogo, não pode existir se a palavra, 
descaracterizada, não coincide com os atos. [...] Dizer uma coisa e fazer outra, não 
levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança;  

e)   esperança: o diálogo não pode ser realizado em um clima de desesperança. [...] 
Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero; 

 

f)  pensamento crítico: não há diálogo sem um pensamento crítico. Para o pensar 
crítico a questão fundamental é a continuidade da transformação da realidade em 
nome da humanização contínua das pessoas.  Somente o diálogo, que implica um 
pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo (1983, p. 94-98).  

 



 48 

Essas condições são necessárias para o diálogo e também fundamentais para a criação 

de uma comunidade escolar acolhedora. 

 

2.2   CONTRIBUIÇÕES DA INFORMÁTICA PARA A APRENDIZAGEM DOCENTE  E 
DISCENTE 

 

[...] Esta formação não pode se restringir à passagem de informações sobre o uso 
pedagógico da Informática. Ela deve oferecer condições para o professor construir 
conhecimento sobre técnicas computacionais e entender por que e como integrar o 
computador em sua prática pedagógica. (VALENTE, p.3)  

 
 
 A introdução da Informática no ambiente educacional é, para muitos, “um mal 
necessário”. De fato, o computador e, em especial, a Internet, se apenas considerados como 
meios de lazer ou de busca indiscriminada de informações, perdem o seu caráter educativo e 
passam a ser meros instrumentos de alienação. Contudo, ignorar a sua importância na escola 
como ferramenta preciosa na construção do conhecimento, na aquisição de habilidades, na 
interação indíviduo-mundo / indivíduo-sociedade é fechar as perspectivas do futuro para 
professor e aluno. Para que essa interação ocorra, é imprescindível que a escola ofereça aos 
professores formação contínua que lhes permita interagir com o computador em sua prática 
pedagógica. 
  
 
2.2.1  Breve histórico da informática 
  

A nova sociedade informacional pode ser entendida como uma economia centrada na 

informação, que teve seu início no período pós-guerra, entre 1945 e 1970, época em que o 

computador começou a ser usado intensivamente em grandes projetos, como na defesa 

nacional e na exploração espacial. Os Estados Unidos lideraram esse estágio e aceleraram o 

que podemos denominar de revolução da tecnologia da informação.  

Com o advento da microinformática em 1975, quando foi construído o primeiro 

microcomputador nos Estados Unidos, verificou-se um grande aumento do uso de 

computadores para fins pedagógicos. Isso se deu em razão de seu custo mais acessível às 

escolas, como também à utilização de uma linguagem mais simples, como o Beginner´s All 

Purpose Simbolic Instruction Code (BASIC). 
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 Lévy comprova: “[...] um verdadeiro movimento social nascido na Califórnia na 

efervescência da contracultura apossou-se das novas possibilidades técnicas e inventou o 

computador pessoal” (LÉVY, 1999, p.31). 

O uso do computador na Educação é um fenômeno que se iniciou na década de 1960. 

Até o final dos anos 1970, aproximadamente, o uso do computador estava mais ligado 

à área administrativa. As tentativas de utilização didática, segundo pesquisadores, 

apresentavam uma série de dificuldades. 

Benjamim (1987, p.107), ao analisar a relação do homem com a tecnologia que surgia 

nos anos trinta do século passado (a fotografia e o cinema), postulava que “[...] o analfabeto 

do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar”. Hoje, pode-se 

dizer que o analfabeto do futuro será quem não souber ler as imagens geradas e veiculadas 

pelas tecnologias da informação e da comunicação. 

As diferentes redes de computadores formadas desde o final dos anos 1970 uniram-se, 

e o número de pessoas e computadores conectados à inter-rede começou a crescer, 

expandindo o que conhecemos como Internet (rede internacional). 

A experiência brasileira com o uso da informática na escola de ensino fundamental 

começou no início da década de 1980, quase somente na rede privada.  

Lévy verifica: “As tecnologias digitais surgiram, então, como a infra-estrutura do 

ciberespaço, um novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, 

p.32). 

Segundo Waldman e Yacioub (2000), ainda não sabemos quais são os novos produtos 

que impulsionarão as ondas de consumo da terceira revolução industrial. Parece claro, porém, 

que esses produtos serão imateriais: em lugar do aço e do plástico, eles serão feitos de 
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informação e cultura; o valor não mais será agregado ao bem material, mas, sim, à 

informação. 

Castells (1999, p.78) salienta que os aspectos centrais do paradigma da tecnologia da 

informação, que são a base material da sociedade da informação, a seguir especificados.  

 O primeiro é a informação como sua matéria-prima; são tecnologias para agir sobre a 

informação, e não apenas informação para agir sobre a tecnologia.  

O segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. 

Como a informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de 

nossa existência individual e coletiva são diretamente influenciados pelos novos recursos 

tecnológicos. 

 O terceiro aspecto refere-se à lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de 

relações. Uma rede pode ser instalada materialmente em todos os tipos de processos e 

organizações, graças às recentes tecnologias da informação.  

Em quarto lugar, referente ao sistema de redes, mas constituindo um aspecto 

claramente distinto, é que o paradigma da tecnologia da informação se baseia na flexibilidade. 

O que distingue a configuração do novo paradigma tecnológico é a sua capacidade de 

adaptação, uma característica decisiva em uma sociedade enfatizada por constante mudança e 

fluidez organizacional.  

Um quinto aspecto dessa revolução tecnológica é a crescente convergência de 

tecnologias específicas para sistemas altamente integrados, nos quais trajetórias tecnológicas 

antigas ficam literalmente impossíveis de se distinguir em separado. 

No Brasil, o Ministério da Ciência e da Tecnologia e a Academia Brasileira de 

Ciências prepararam o Livro Verde, representando o panorama da ciência, tecnologia e 

inovação nacional, com a finalidade de nortear e dar parâmetros ao desenvolvimento da 

Sociedade da Informação: 
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“A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na 
informação, no conhecimento e no aprendizado. Parte considerável do desnível 
entre indivíduos, organizações, regiões e países deve-se à desigualdade de 
oportunidades relativas ao desenvolvimento da capacidade de aprender e 
concretizar inovações. Por outro lado, educar em uma sociedade da informação 
significa muito mais que treinar as pessoas para o uso das tecnologias de 
informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências 
suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de 
bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com 
fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 
criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações 
mais sofisticadas. Trata-se também de formar os indivíduos para “aprender a 
aprender”, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e 
acelerada transformação da base tecnológica” (Livro Verde do Programa Sociedade 
da Informação no Brasil, cap. 4, p.38). 

 

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na 

organização da sociedade e da economia, e há quem a considere um novo paradigma técnico-

econômico, como, por exemplo, Takahashi, quando esclarece: “É um fenômeno global [...], 

sua importância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem para o sucesso econômico das 

localidades. Tem ainda marcante dimensão social em virtude do seu elevado potencial de 

promover a integração, ao reduzir as distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de 

informação” (TAKAHASHI,  2000 p.5). 

Ainda no capítulo 4 do Livro Verde, constatamos que o impacto de tecnologias de 

informação e comunicação na Educação foi ocasionado pelo advento de computadores e sua 

multiplicação, inicialmente nas capacidades de processamento numérico (ex.: previsão 

meteorológica) e de processamento simbólico/lógico (ex.: editoração de texto) e, 

posteriormente, na capacidade de comunicação em duas vertentes: a interação multimídia e 

instrumentação de dispositivos físicos, abrindo possibilidades para interação via imagens, 

sons, controle e comando de ações concretas no mundo real etc.; e a interligação de 

computadores e pessoas em locais distantes, abrindo novas possibilidades de relação espaço-

temporal entre educadores e educandos.  

As novas tecnologias permitem, entre outras possibilidades, a construção 

interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou em grupo por parte de alunos, 
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o desenvolvimento colaborativo de projetos com alunos de várias regiões, bem como a troca 

de projetos didáticos entre educadores dispersos geograficamente. Propiciam, também, uma 

rápida difusão de informações para pais, alunos e professores.  

 

2.2.2  A utilização do computador como um novo instrumento 
 
 

Marques et al. (p.13) ensinam que metodologia de ensino é uma prática com seus 

pressupostos filosóficos, com sua teoria de aprendizagem e procedimentos hierarquizados 

(estabelecem prioridades), regrados (ditam normas sobre a maneira de conduzir o 

aprendizado) e instrumentados (implicam o uso de instrumentos – livros, lousa, vídeo etc.), 

que balizam a relação aluno-professor. O uso do computador na metodologia de ensino é tido 

como uma atividade integrada, não dissociada, e não apenas complementar. 

Embora variadas, as formas de utilização compartilham do mesmo objetivo: melhorar 

o ensino, melhorar o rendimento escolar dos alunos, criar familiarização com uma nova 

tecnologia. 

Ainda nos dizeres de Marques et al. (p.14), os instrumentos de ensino podem ser 

classificados em três classes: 

a) instrumentos criados pelo próprio ensino  – é a classe mais restrita; consiste no 

reaproveitamento daquilo que já foi inventado em outras áreas; 

b) instrumentos provindos das matérias – é experiência prática em uma matéria, 

Ciências, por exemplo. As aulas práticas familiarizam o aluno com experimentos, 

treinando-o no manejo de instrumentos. O computador pode encontrar-se nessa 

classe, se for utilizado para programação; 

c) instrumentos independentes – é a classe que se relaciona diretamente com o uso do 

computador para o ensino. 

É nesta terceira classe que nos aprofundaremos. 
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Nem todos os instrumentos (livros, fotografia, vídeo, computador etc.) têm aceitação 

unânime entre professores e pedagogos. O importante, na verdade, não é o instrumento em si, 

mas a maneira de empregá-lo. O ensino discute não apenas o que ensinar, mas também como 

o aluno travará contato com determinado conteúdo. 

Sempre que utilizamos eficazmente os métodos audiovisuais, proporcionamos aos 

alunos uma assimilação maior do que na aula expositiva. A relação aluno-conhecimento sai 

fortalecida. Portanto, essa relação pode ser modificada pelos meios empregados para 

estabelecê-la. 

A relação professor-aluno também se modifica em função de outras formas de 

comunicação que o professor introduz. Assim, o conhecimento “passa por outras mãos” que 

não as do professor. 

As novas formas de transmitir conhecimentos exercem grande influência sobre o 

ensino. O computador é um desses instrumentos, e não devemos utilizá-lo como modismo. É 

uma máquina capaz de motivar os alunos, de fazê-los participar ativamente do trabalho 

escolar. Não se limita apenas a transmitir informações ao aluno, mas também recebe 

informações dele e trabalha em função dessa troca. 

O advento da internet, interligando computadores e usuários no mundo todo, é um dos 

maiores avanços no que diz respeito à comunicação. O próprio aluno tem a facilidade de 

acesso a uma quantidade ilimitada de informações e as traz para dentro da sala de aula. É 

necessário que estejamos aptos para lidar com esse dinamismo e exercer as mais variadas 

atividades interativas. 

Como a escola é uma instituição da sociedade em constante transformação, a forma de 

transmissão do conhecimento também é modificada constantemente. 

Os instrumentos chamados de comunicação, porque são novas formas de transmitir 

conhecimentos, exercem grande influência sobre o ensino. O computador é um desses 
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instrumentos, e não devemos utilizá-lo como modismo. É uma máquina capaz de motivar os 

alunos, de fazê-los participar ativamente do trabalho escolar. Não se limita apenas a 

transmitir-lhes informações, mas também recebe informações deles e trabalha em função 

dessa troca. 

O uso do computador como instrumento didático possibilita a diversificação dos 

recursos didáticos tradicionais, como a lousa, representando um meio extremamente rico e 

versátil. É necessário que o professor questione seus objetivos e examine previamente o 

currículo. Fica a cargo dele aproveitar as características do recurso, concretizando 

visualmente conceitos e suas relações com os alunos. O computador, como instrumento de 

ensino, traz a vantagem de tornar viável a introdução, no processo educacional, de qualquer 

área do currículo. 

Dowbor considera que “[...] as tecnologias sem a educação, conhecimentos e 

sabedoria que permitam organizar o seu real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais 

rápido e em maior escala os mesmos erros” (2004, p.9-10). 

Para Marques et al (2000), o uso do computador apresenta algumas vantagens em 

relação a outros instrumentos: 

a) é um recurso audiovisual  superior aos outros, por ser interativo; 

b) evita que o aluno se disperse com aspectos não relevantes à situação; 

c) obedece ao ritmo próprio de cada aluno, repetindo a mesma explicação várias 

vezes ou esperando o tempo necessário para a resposta; 

d) registra prontidão no feedback fornecido ao aluno, em suas intervenções; 

e) pode ser programado para apresentar situações cada vez mais complexas para o 

aluno; 

f) permite a criação de um banco de dados contendo informações científicas, 

históricas e outras que o aluno consultará quando necessitar. 
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Essas são algumas características que fazem o aluno se sentir motivado em usar o 

computador. 

Sabemos que a motivação é extremamente valiosa para a aprendizagem, porquanto 

desperta a atenção do aluno para o que deve aprender. 

Esses aspectos deixam o aluno mais autônomo e predisposto ao trabalho com 

independência, que é, igualmente, uma das metas da Educação. 

 

2.2.3  Tecnologias do conhecimento: considerações gerais 
 

As tecnologias do conhecimento, vistas como elementos transformadores, deslocam as 

formas de o aluno acessar e organizar o seu universo de informação. Espaços diversificados 

de conhecimento passam a disputar sua atenção, e começam a convergir dinâmicas 

diversificadas nas aulas, concebendo novos desafios pedagógicos, os quais ajudam o aluno a 

organizar um universo muito mais intensivo em conhecimentos desarticulados. O professor 

tem a oportunidade, então, de ordenar uma sobrecarga de informações dispersas.  

As tecnologias permitem dar um salto nas formas, na organização e no conteúdo da 

educação, como diz Dowbor (p.13): “Trata-se de repensar a dinâmica do conhecimento no seu 

sentido mais amplo, e as novas funções do educador como mediador deste processo.”  

Alvin Toffler e Heidi Toffler, em entrevista à Folha de São Paulo de 8/3/1998, 

explicam que uma educação que prepare as crianças para o século XXI deve combinar cinco 

elementos. Primeiro, a informática. “O computador na sala de aula” é o mantra da moda: mas, 

simplesmente levar um PC para a classe sem mudar a própria escola, é desperdício de 

dinheiro e energia. Há a necessidade do comprometimento com uma reestruturação de base 

em seus currículos, na administração e nos métodos pedagógicos. Segundo, a mídia. Os meios 

de comunicação não podem ser ignorados pelos educadores nem a presença da mídia se 

restringir à aula. Terceiro, os pais. Diferentemente de 1900, quando sociedades amplamente 
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iletradas produziam a transição do meio rural para o urbano, a crise da educação não 

encontrará solução sem que esses pais sejam atraídos para o processo educacional, não em 

visitas ocasionais à escola, mas como professores particulares, fazendo uso de seus 

computadores e da conexão com a Internet. Quarto, a comunidade. Precisamos aproveitar o 

conhecimento distribuído no interior das comunidades e permitir que mentores voluntários ou 

orientadores adjuntos sejam apontados, sob a supervisão de um professor, como auxiliares de 

conhecimento especializado a compartilhar. Quinto, professores. Eles devem ser solicitados a 

contribuir no reprojeto do processo educacional, do começo ao fim. Hoje, com a base da 

economia deslocando-se da indústria para o conhecimento, não é a simples utilização do 

computador na educação que irá gerar uma mudança no eixo epistemológico. É algo em que o 

aluno possa experimentar suas hipóteses, testar suas teorias, construir seus modelos, pensar 

em seus limites, analisar seus erros, vistos como resultados inesperados e não como estigmas 

de incapacidade dos quais deve fugir. Pensar no uso do computador na educação significa 

pensar em aprendizagem como um processo de construção de estruturas cognitivas. A 

maneira pela qual ele é utilizado possibilita essa metamorfose. O uso da informática na 

educação trata do aprendizado de conceitos de quaisquer áreas de estudo. 

Fazer parte dos novos tempos não depende apenas de equipamentos modernos. Aos 

poucos, os computadores incorporam-se ao dia-a-dia das escolas, convidando os professores a 

repensar suas práticas. A interação que os computadores permitem exige uma revisão dos 

métodos tradicionais de ensino, traz a necessidade de incorporá-los ao projeto pedagógico. 

Em geral, crianças e jovens sabem aproveitar por conta própria as oportunidades oferecidas 

pelo mundo digital, ainda que com propósitos recreativos. 

O papel do professor é também o de dar um sentido ao uso da tecnologia, produzir 

conhecimento com base em um labirinto de possibilidades e gerenciar situações de 
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aprendizagem, uma vez que a relação entre a tecnologia e a educação se torna cada vez mais 

profunda. 

As turmas têm interesse maior pelos conteúdos quando ganham a oportunidade de 

digitar seus trabalhos e fazer pesquisas em sites de busca. 

As novas tecnologias estimulam a troca de idéias e de informações culturais, 

independentemente das fronteiras espaciais e temporais. Representam possibilidades de 

experiências cooperativas e envolvem aspectos relevantes no processo de crescimento do 

aluno. O aparecimento de novas tecnologias representa a possibilidade de dinamização das 

práticas pedagógicas por meio de ambientes de ensino-aprendizagem poderosos, em que a 

cooperação virtual vem apoiar o processo de desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos 

aprendizes, com vista à construção coletiva de conhecimentos, pelo tratamento de 

informações compartilhadas, processadas e distribuídas em tempo real. 

Os meios eletrônicos de comunicação são a base para o compartilhamento de idéias e 

ideais em projetos colaborativos. A utilização pedagógica da Internet apresenta uma 

concepção socializadora da informação. As redes são utilizadas para romper as paredes da 

escola, bem como para que aluno e professor possam conhecer o mundo, novas realidades, 

culturas diferentes, desenvolvendo a aprendizagem por meio do intercâmbio e do aprendizado 

colaborativo. 

É essencial reiterar que as novas tecnologias oferecem potenciais para dinamizar e 

desenvolver a habilidade de comunicação. 

 

2.2.4  Educação e tecnologia 
 

 

No Brasil, o movimento de inserção da tecnologia, de um modo geral, tem início nos 

anos 1930, com o primeiro período getulista. Até o final da década de 80 do século XX, o 
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modelo é intervencionista e estratégico, ligado a interesses militares, assim como no resto do 

mundo (BONILLA; PRETTO, 2000, p. 2). 

 Para fomentar e estimular a informatização da sociedade brasileira, era necessário 

estender as aplicações da Informática a todos os setores e atividades da sociedade, ou seja, 

ampliar o mercado consumidor da tecnologia, a fim de dinamizar e aperfeiçoar a realização de 

projetos de transformação social, buscando com isso a solução de problemas de diversas 

áreas: energia, saúde, educação, agricultura, transporte.  

Nesse sentido, o sistema educacional era considerado o setor capaz de garantir a 

construção de uma modernidade aceitável e própria, apesar do atraso e das dificuldades que 

vinha apresentando para aceitar o desenvolvimento tecnológico. Também caberia à Educação 

articular o avanço científico e tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e promover 

as interações que se fizessem necessárias, por meio de pesquisas, desenvolvimento de novas 

tecnologias capazes de aprimorar as já existentes. 

Para que a adoção dessa política ocorresse, sentiu-se a necessidade de formar recursos 

humanos altamente capacitados para o novo sistema. Até 1985, as universidades brasileiras 

apresentavam-se como os principais formadores, mas como havia a necessidade de aumentar 

a oferta quantitativa, atribuiu-se ao ensino de 1º e 2º graus – hoje, ensinos fundamental e 

médio – a tarefa de contribuir para a formação de recursos humanos por meio, principalmente, 

dos cursos técnicos desenvolvidos no ensino médio. Com isso, buscava-se garantir o lugar do 

Brasil como um país capaz de desenvolver e utilizar a principal tecnologia produzida no 

século XX (OLIVEIRA, 1997, p.27). 

Observa-se, portanto, que a estratégia política no país passa por significativas 

mudanças, mas o fim da Educação continua o mesmo, ou seja, continua sendo tarefa da 

Educação potencializar a estrutura de produção econômica do país, contribuindo para a 

formação de recursos humanos qualificados, porém,  dentro da nova conjuntura. 
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Isso mostra que a Educação deve sempre estar em desenvolvimento condizente com o 

desenvolvimento da sociedade, uma vez que é pela Educação que se formam os profissionais 

que estarão atuando, posteriormente, na sociedade. Nesse sentido, não somente formar 

indivíduos capazes de atuar em uma sociedade tecnologicamente avançada, mas formar 

pessoas que saibam conviver com e para essas tecnologias, utilizando-as e desenvolvendo-as 

para um futuro sustentável. 

Na Educação, o desenvolvimento tecnológico não está restrito a computadores ou 

aulas com vídeo/dvd´s. É uma rede estabelecida pela Informática e por outros instrumentos 

tecnológicos capazes de facilitar o aprendizado dos alunos, contribuindo para a construção de 

seu conhecimento. 

Nesse sentido, de nada adianta colocar uma criança ou adolescente na frente de um 

computador se nem sabem como ligá-lo. Como também, de nada adianta ao aluno saber até 

montar e desmontar um computador, se ele não souber como tal tecnologia pode auxiliá-lo, 

por meio da Internet, software especializados etc. 

Para isso, é preciso entender que a Educação e as tecnologias aplicadas a ela devem 

sempre ter  vistas sobre a formação de indivíduos, a facilitação do aprendizado e abranger o 

conhecimento do aluno que, muitas vezes, é feito por meio da Informática. 

De forma operacional, o objetivo do uso da informática na Educação era desenvolver e 

capacitar recursos humanos em Informática, elaborar e desenvolver experiências-piloto em 

nível educacional, além do desenvolvimento de softwares educativos, buscando, com isso, 

preservar os valores nacionais e estimular a indústria e a pesquisa locais (MORAES, 1995, 

p.21). 

Bonilla e Pretto (2000) lembram um tópico importante na introdução da Informática 

na escola. Segundo tais autores, pode-se perceber que, desde as origens do processo de 

introdução da Informática na Educação, os educadores e professores ficam quase à margem 
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desses processos. Os projetos para o uso da tecnologia na Educação envolvem técnicos e 

especialistas de áreas relacionadas com a tecnologia, mas não utilizam os profissionais 

diretamente envolvidos com a Educação: os professores de sala de aula. 

Na década de 80 do século XX, iniciam-se ações que visam a levar computadores às 

escolas públicas. Para nortear essas ações, foram realizados dois seminários, em âmbito 

nacional, pelos quais foram definidos os encaminhamentos a serem dados no processo de 

introdução da Informática na Educação brasileira.  

Nesses seminários, estabeleceu-se que:   

as atividades de Informática na Educação fossem balizadas por valores culturais, 
sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira;  os aspectos técnico-
econômicos não fossem definidos em função das pressões do mercado, mas em 
função dos benefícios socioeducacionais que pudessem gerar; o governo 
viabilizasse recursos para desenvolver atividades de pesquisa e experimento sobre o 
uso de computadores na Educação; o uso de recursos computacionais não fossem 
considerados como nova panacéia para enfrentar problemas da educação básica ou 
como substituto da carência de docentes e de recursos instrucionais elementares; 
fossem criados projetos-piloto, de caráter experimental, em universidades, 
objetivando a realização de pesquisa sobre a utilização da Informática no processo 
educacional (BONILLA; PRETTO, 2000, p. 21). 

 

Segundo Moraes (1993), no II Seminário Nacional da Informática Educativa, foram 

apresentadas algumas recomendações para a Informática na escola, como a necessidade de 

que a presença de computadores na escola fosse encarada como um meio auxiliar no processo 

educacional, não sendo jamais vista como um fim em si mesma e, como tal, deveria submeter-

se aos fins da Educação, e não determiná-los. Ainda, o computador deveria auxiliar o 

desenvolvimento da inteligência do aluno, bem como desenvolver habilidades intelectuais 

específicas requeridas pelos diferentes conteúdos.   

Outra recomendação era de que o uso da Informática não fosse restrito apenas ao 

Ensino Médio (segundo grau na época), mas que atendesse aos outros ensinos (fundamentais I 

e II), acentuando a necessidade de que a Informática tivesse caráter interdisciplinar, como 

condição importante para garantir a abordagem adequada e o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem e do sistema educacional em seu conjunto. 
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Isso demonstra que a Educação, assim como toda a sociedade, passa por diversas 

modificações e, impreterivelmente, deve moldar-se de acordo com as tendências atuais. Nesse 

sentido, a Informática representa uma tendência contemporânea de grande alcance e que, se 

utilizada de modo propriamente educacional e bem planejada, poderá contribuir enormemente 

para o processo de ensino-aprendizagem. 

A Informática, agregada ao processo de ensino-aprendizagem, atualmente, vem 

trazendo diversos benefícios tanto aos alunos como aos professores, e os problemas que 

apresenta são de pequena proporção diante dos benefícios que oferece. A incorporação das 

novas tecnologias da Informática no processo de ensino-aprendizagem possui implicações 

diversas, que vão muito além das questões pedagógicas e ultrapassam, de longe, os muros de 

uma escola ou de uma sala de aula. Afinal, o mundo está vivendo um período revolucionário, 

as mudanças ora em curso não são apenas decorrentes de uma evolução tecnológica normal. 

Todas as revoluções da história do homem ocorreram associadas ao surgimento de 
ferramentas que expandiram de forma significativa a sua capacidade de 
manipulação sobre o mundo (realidade), ou, que expandiram a sua capacidade de 
comunicação e de expressão. Tomem-se como exemplo a invenção da máquina a 
vapor e a criação da imprensa. As novas tecnologias de informática e 
telecomunicações representam um salto de dimensões ainda desconhecidas na 
direção apontada. Já é fácil notar os indícios das mudanças que começam a ocorrer 
(RAMOS, 2005, p.1). 

 
A citação acima demonstra o que já foi discutido anteriormente neste estudo. Assim 

como em todas as revoluções, na própria Educação surgem novas ferramentas a fim de 

melhorar o sistema. Porém, assim como em toda revolução, a inserção da Informática também 

possui alguns entraves.  

Tratando-se da Informática, não basta somente levá-la aos alunos de uma escola e 

colocá-los diante de um computador. Deve-se educá-los a utilizar a Informática de forma que 

contribua para seu processo de aprendizagem, não somente por intermédio da internet, como 

também por meio de software especialmente desenvolvido para o ambiente educacional, que 
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auxilie no desenvolvimento dos assuntos estudados em sala de aula e na aplicação desses 

conteúdos. 

 Para Ramos (2005), a massificação do uso da tecnologia no sistema educacional é 

necessária, mas não é suficiente. É preciso, no entanto, promover categorias mais sofisticadas 

de compreensão sobre ela, para que o seu uso se torne, sempre, o melhor possível., 

enriquecendo, dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, incentiva-se o aprendizado autônomo, pois ele tem de ser procurado de 

forma geral, não apenas no que se refere ao aprendizado sobre a tecnologia, mas também 

contribuindo de forma efetiva na construção do conhecimento do aluno, elemento ativo desse 

processo. 

Quando se pensa na utilização da tecnologia da Informática nos processos educativos, 

além dos aspectos políticos e sociais, a ela, evidentemente, estão também associados os 

aspectos pedagógicos. Conforme Valente (1993), com o uso dessa tecnologia, é possível 

desenvolver o raciocínio dos alunos, capacitando-os para a resolução de situações-problema 

complexas.  

Com a incorporação da tecnologia ao processo educativo, tem-se concretamente a 

oportunidade de adotar-se um novo paradigma pedagógico. A ferramenta tem potencial para 

produzir novas e ricas situações de aprendizagem.  

Dessa forma, Ramos (2005) apresenta o que a inserção da informática no processo de 

ensino-aprendizagem pode garantir no ensino formal: a possibilidade de os alunos passarem a 

ser atores do seu processo de aprendizado, conforme já colocado anteriormente, deixando de 

ser meros leitores e consumidores do conhecimento já editado e publicado; o aprendizado da 

autonomia e da cooperação; a promoção da inteligência e dos processos meta-reflexivos 

indispensáveis ao surgimento da autonomia e do pensamento de análise e síntese, interferindo, 
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portanto, nas relações de poder existentes nos lugares em que é adequadamente utilizada; a 

habilidade de lidar com sistemas simbólicos e formais de alto nível de sofisticação. 

Apesar de o modelo tradicional de ensino ser um dos mais difundidos entre o ensino 

formal, a Educação, atualmente, vem sofrendo modificações tanto no processo de ensino e 

aprendizagem como no trato pedagógico ao aluno. 

Isso demonstra que as teorias pedagógicas que surgem na segunda metade do século 

XX possibilitaram que a educação formal tomasse novos rumos em relação à constante 

transformação e evolução de toda a sociedade e do próprio indivíduo de modo específico. O 

indivíduo não mais se satisfaz com o ensino sistematizado de conteúdos prontos e repetitivos, 

mas, agora, necessita da uma ligação com a realidade, visto que desvendou a finalidade 

prática do conteúdo em sua vida, sua atuação profissional mais precisamente. 

É nesse sentido, portanto, que o conteúdo absorvido pelo indivíduo fora do ambiente 

escolar passa a ser considerado, assim como sua cultura e a da comunidade onde a escola está 

inserida, e todas as evoluções culturais, sociais e tecnológicas. Isso demonstra as mudanças 

que vêm ocorrendo no sistema de ensino.  

As transformações promovidas pela Informática, presente em diversos setores da 

atividade humana, causam impactos na organização social. O computador permite velocidade 

na comunicação, simulação por demonstração visual e não linearidade do texto (possível pela 

rede de conexões do hipertexto).  

A transformação não se dá apenas na transmissão da mensagem, mas também na 

recepção e interpretação que cada um dará por meio da mobilidade das relações de sentido. 

Na realidade das relações interpessoais e nas relações homem x máquina, podemos constatar a 

tese: as mensagens por meio eletrônico estão cada vez mais imediatas; o hipertexto permite ir 

muito além do formato uniforme de uma página, agora, os escritos informatizados variam e 
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adaptam-se de acordo com o leitor e as imagens simuladas funcionam como uma extensão da 

imaginação (LÉVY, 1993, p. 30). 

A Informática é, portanto, muito mais que uma revolução nas formas e nos métodos de 

geração, armazenamento, processo e transmissão da informação. A possibilidade de explorar 

o texto de maneira interativa introduziu o conhecimento por simulação. O hipertexto também 

desterritorializa o texto, tornando-o sem fronteiras.  

Para Lévy, a teoria de que existe uma oposição homem/máquina inexiste. Ele entende 

que as técnicas não determinam nada e que são os grupos ou os indivíduos que tomam posse 

delas. Para ele, as novas tecnologias, como o computador e a Internet, influenciaram a 

natureza do conhecimento no final de século XX e deram à sociedade a possibilidade de 

chegar a uma democracia tecnológica, em que os meios técnicos possibilitaram uma 

democracia direta em grande escala. Para isso, porém, passamos por uma chamada “re-

apropriação mental do fenômeno técnico” (LÉVY, 1993, p.32). 

Isso quer dizer que se devem entender as novas tecnologias e delas retirar todas as 

possibilidades de uso, inclusive na Educação. Nesse sentido, conhecer os componentes das 

tecnologias utilizadas no sistema educacional é de suma importância para que esta “re-

apropriação mental do fenômeno técnico” possa acontecer. 

Durante bastante tempo, foi uma revolução tecnológica na Educação a utilização de 

vídeos, DVD´s, rádios etc, com o fim de dinamizar as aulas, melhorar o nível de informações 

dos alunos. Porém, a grande a revolução que acontece no final do século XX é, sem dúvida, a 

aplicação da Informática, não somente na introdução de microcomputadores nas aulas, mas 

também de softwares especializados no “mundo” da Educação, assim como a Internet com 

sites direcionados aos alunos e professores. 

O desenvolvimento da Internet é de extrema grandiosidade, porque, atualmente, ela é 

a base de pesquisa para diversos trabalhos escolares, fonte de informações e de comunicação.  
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O professor deve instruir o aluno na utilização da Internet para fins de pesquisa,  

indicando sites interessantes sobre o assunto: com conteúdo científico (artigos, resenhas etc.); 

de jornais, revistas que mencionem o assunto; de bibliotecas virtuais; de universidades. 

Dadas as diretrizes, o aluno conseguirá mais facilmente começar a discernir o que é 

realmente relevante em sua pesquisa. Mesmo que o caminho tenha sido iniciado pelo 

professor, o aluno procurará sites relacionados, parecidos, que o auxiliarão, demonstrando que 

o processo de descoberta do aluno acaba sendo mais rico, pois ele terá de, praticamente 

sozinho, encontrar as respostas na internet. 

No contexto da Educação, o conceito de navegação deverá tomar um caminho 

diferente de uma página simplesmente informativa, uma vez que  o objetivo, além da leitura 

do conteúdo, é que o visitante absorva informações que sejam relevantes ao seu 

conhecimento.  

Para diminuir a possibilidade de o visitante-aluno perder-se no site, é necessário 

sempre informá-lo sobre a sua localização e fornecer-lhe orientação acerca das ações que vai 

realizando. No entanto, é importante que isso seja feito transmitindo-lhe a sensação de 

controle do domínio sobre o conteúdo, para que ele possa explorar de acordo com as suas 

preferências e necessidades, ou seja, transformar o aluno no ator principal do processo de 

construção de seu conhecimento, trabalhando sua autonomia. 

A Internet proporciona o trabalho cooperativo entre os alunos e professores, deixando 

de lado a competição por uma nota melhor, mas caminhando juntos em busca do aprendizado. 

Uma forma de trabalhar esse cooperativismo é a criação de um espaço para os alunos na 

própria Internet. Um local onde eles podem colocar suas idéias, apresentar textos que 

encontraram referentes ao conteúdo etc. 

A Internet possibilita não só essa aproximação do aluno com o seu próprio processo de 

ensino-aprendizagem, mas também o uso das tecnologias em sua totalidade, da Informática 
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mais precisamente. Quando bem orientado por um professor, o uso do computador ou de 

softwares são bastante proveitosos nesse processo, pois amplia as opções de pesquisa do 

aluno e estimula sua autonomia na construção de seu conhecimento. 

Percebe-se, portanto, que as novas tecnologias, mesmo apresentando alguns entraves – 

o que, aliás, é comum em qualquer área –, podem auxiliar, em muito, o sistema educacional 

brasileiro, desde que se voltem às demandas educacionais e desde que os professores estejam 

engajados nessa demanda a fim de aproveitar amplamente tais recursos. 

Não se pode esquecer, outrossim, de que a defasagem na utilização das tecnologias 

não acontece somente em relação à capacitação dos professores, mas também aos 

equipamentos utilizados. De nada adianta professores capacitados, alunos interessados e 

conteúdos programados se os próprios equipamentos são ultrapassados, obsoletos, dificultam 

o acesso ao conhecimento. Para isso, parcerias entre instituições de ensino e empresas 

privadas são uma das possibilidades de resolução desse problema. 
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3 O CONTEXTO DA PESQUISA – O COLÉGIO ALBERT SABIN 

 
O Colégio Albert Sabin é uma instituição privada de ensino que oferece cursos de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Atende um público de classe média 

alta.   

Sua missão é: “Educar, desenvolvendo a personalidade, por meio de ações 

pedagógicas dinâmicas, permanentemente atualizadas e humanistas. Formar cidadãos 

globalizados, capazes de contribuir para a evolução da sociedade”.(Plano de Gestão do 

Colégio Albert Sabin, 2006) 

A homepage do Colégio é www.albertsabin.com.br. 

De acordo com a Proposta Pedagógica da Instituição, o Colégio tem como objetivo 

proporcionar aos alunos e famílias um local em que se concentrem qualidade de ensino, 

competência, compromisso e respeito conquistados na confiança do trabalho cotidiano. 

Atende seus alunos, observando os princípios da Constituição Brasileira e da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional em vigor. 

O Colégio propõe-se à formação integral do aluno, possibilitando-lhe conquistar  

autonomia intelectual crescente ao lado de um bom nível de informações e de uma grande 

capacidade de reflexão. Acredita-se que, ao longo desse processo pedagógico, o aluno será 

capaz de refletir, posicionar-se e de saber fazer escolhas, preparando-o para uma escolha 

profissional consciente. 

Encontramos na página seis da Proposta Pedagógica da Escola a seguinte reflexão que 

fundamenta sua missão: 

“ A escola jamais será completa e terminativa, nem conseguirá transmitir todos os 

conhecimentos e preparar o aluno para qualquer situação da vida. Então, o que tem a 

fazer é ensinar  a aprender, a desenvolver a capacidade de aprendizagem, para que, 

pela vida afora, em qualquer momento, cada um saiba aprender o novo e caminhar” 
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3.1  HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

 
 

O Colégio Albert Sabin está localizado na região do Butantã, dentro do Residencial 

Parque dos Príncipes. Foi inaugurado em 2 de outubro de 1993, presentes, na ocasião, a 

Senhora. Heloísa Sabin, brasileira, viúva do patrono da escola, e diversas autoridades. O 

primeiro dia letivo deu-se em 6 de fevereiro de 1994, com as salas completas, isto é, 1370 

matriculados e 500 inscrições de alunos na lista de espera, aguardando a construção de mais 

um prédio. A clientela escolar era oriunda da região e também de bairros, como Morumbi, 

Parque Continental, Rio Pequeno, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, e de outros municípios, 

como Barueri – Alphaville, Carapicuíba, Cotia e Osasco. 

Em 1994, foi construído o prédio II, atual Monet, que abrigaria os alunos de 5ª a 8ª 

séries, a partir do ano seguinte. Em 1995, houve a construção das piscinas, infantil e semi-

olímpica, vestiários, mais duas quadras poliesportivas, horta para a Educação Infantil, salas de 

música, de vídeo e de educação artística. O prédio contava, também, com um ambulatório 

para atendimento aos alunos, quando necessário. Em 1996, tendo em vista o interesse nos 

resultados dos vestibulares, o Colégio dá início ao programa Sabin Pré-Vestibular, a origem 

dos atuais Módulos de Aprofundamento e Revisão. A construção do prédio III, atual Van 

Gogh, ocorreu em 1997, para abrigar o Ensino Médio, a partir do ano seguinte. Neste mesmo 

prédio, em 2003, foi inaugurado o Centro de Idiomas. O Colégio passa a oferecer, no ano de 

1999, a opção de período integral, para atender às necessidades de algumas famílias. Foi em 

2000 que se iniciou o curso de Espanhol no Ensino Fundamental - nível II.  Tem início, em 

2001, o programa English at Sabin, oferecendo aulas para pais, familiares e amigos dos 

alunos. E, no ano seguinte, 2002, foi firmada uma parceria com Cel-Lep9, renomado instituto 

de cursos de inglês, para treinamento de professores, e introduzido o ensino do idioma por 

                                                
9 Cel-Lep – Curso livre de idiomas 
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nível de conhecimento a partir de 2003. Ainda em 2002, houve a criação dos Módulos de 

Aprofundamento e de Revisão. A construção do prédio IV, atual Picasso, em 2003, deu-se 

somente para atividades esportivas, anfiteatro e refeitório. Em 2004, foram inauguradas, no 

prédio VanGogh, as novas instalações, compatíveis com o novo programa de ensino de 

Inglês. No ano de 2005, criou-se o Módulo Especial para alunos da 3ª série do Ensino Médio 

e inaugurou-se o Ateliê de Arte e da Cozinha Experimental para a Educação Infantil. 

Atualmente, além dos ambientes descritos, a escola conta, para atender seus alunos, 

com laboratórios específicos para cada uma das disciplinas: Química, Física, Biologia, Inglês 

e Ciências, destinados à realização das aulas práticas. Também possui uma biblioteca com 

hemeroteca, CD´s e  DVD´s. Além disso, salas especiais de apoio pedagógico para Arte, 

Educação Musical, Xadrez e Brinquedoteca.  

O setor de Tecnologia Educacional conta com três ambientes para atendimento aos 

alunos: Laboratório1, no prédio Da Vinci, com capacidade para 20 alunos, Laboratório 2, na 

Biblioteca, com capacidade para 40 alunos, ambos trabalhando com dois alunos por máquina, 

e três quiosques de pesquisa autônoma também na Biblioteca. 

 

3.2 ESTRUTRURA DA INSTITUIÇÃO  

 

A escola conta, atualmente, com 2.143 alunos, da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental – nível I, Ensino Fundamental – nível II e Ensino Médio, distribuídos em salas 

com 40 alunos, no máximo, como mostra o quadro a seguir: 
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Curso Horário de 

funcionamento 

Número de 

alunos 

Total por 

curso 

Total 

geral 

Educação Infantil das 7h10 às 12h 81   

Educação Infantil das 13h10 às 18h 104   

Educação Infantil  das 7h30 às 18h 8 193  

Ensino Fundamental  

(9 anos) 

das 7h10 às 12h 61   

Ensino Fundamental  

(9 anos) 

das 13h10 às 18h 57   

Ensino Fundamental 

 (9 anos) idem 

das 7h30 às 18h 7 125  

Ensino Fundamental – 

nível I 

das 7h10 às 12h 357   

Ensino Fundamental – 

nível I 

das 13h10 às 18h 314   

Ensino Fundamental – 

nível I idem 

das 7h30 às 18h 30 701  

Ensino Fundamental – 

nível II 

das 7h30 às 12h 517   

Ensino Fundamental – 

nível II 

das 13h10 às 18h 176   

Ensino Fundamental – 

nível II idem 

das 7h30 às 18h 18 711  

Ensino Médio  das 7h10 às 12h55 413 413  

    2143 

 
Quadro 2 – Número de alunos do Colégio por nível de ensino 
                   Fonte: Quadro estatístico do Colégio Albert Sabin em 16 de maio de 2007 

 

A estrutura hierárquica é composta por um mantenedor, um diretor, um gerente 

administrativo, três coordenadores pedagógicos, seis assistentes de coordenação, 12 

assessores de área e o corpo docente, conforme organograma inserido abaixo.   
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Organograma 1 – Organograma  da área pedagógica 
Fonte: Plano de Gestão do Colégio Albert Sabin – 2007 

 

 

 

Curso Coordenador Assistente Assessor Corpo docente 

Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental – nível I 

Um três seis 57 

Ensino Fundamental – nível II Um duas nove 28 

Ensino Médio Um uma nove 24 

 
Quadro 3 – Divisão da área pedagógica por nível de ensino 
                   Fonte: Secretaria do Colégio Albert Sabin em 18 de abril de 2007 
 
 
Professores que ministram aula em mais de um nível foram contabilizados em cada 

um deles. 

Entre as várias funções do coordenador pedagógico, destacam-se o atendimento aos 

pais e alunos e a discussão de questões pedagógicas com assessores e professores. Aos 

Mantenedor 

Diretor Pedagógico 

Coordenador 
Pedagógico 

Corpo Docente 

Assistente de 
Coordenação Assessor 

Pedagógico 
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assistentes cabe, principalmente, a função de acompanhamento e orientação educacional dos 

alunos. Os assessores de área são responsáveis pelo planejamento e acompanhamento do 

conteúdo que é desenvolvido em cada departamento (disciplina). Acompanham, também, todo 

o processo de elaboração do material didático bem como das avaliações. 

Para execução dos projetos e acompanhamento dos conteúdos, a equipe conta com 

reuniões quinzenais para o corpo docente, ora com a coordenação, ora com o assessor de área, 

além de entrevistas individuais entre professor-coordenador e professor-assessor para tratar de 

assuntos distintos. 

Além das disciplinas que constam da grade curricular, percebe-se uma preocupação 

em oferecer oportunidades para alunos com necessidades diferentes. “Em cada atividade fora 

da grade curricular existe uma oportunidade. E em cada oportunidade, vários aprendizados 

[...] ensinar é criar oportunidades.” (Material institucional do Colégio Albert Sabin, 2006). 

Descreveremos, abaixo, alguns dos projetos extracurriculares oferecidos pelo Colégio, em 

horário inverso ao das aulas, conforme o Plano de Gestão do Colégio Albert Sabin. 

 

Sabin Mais Esportes & Cultura  

É um projeto de atividades extracurriculares destinado a proporcionar oportunidade de 

prática de esportes e de atividades artísticas para os alunos do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio, visando à formação integral do aluno. Ao todo, são 37 profissionais envolvidos entre 

Coordenador, Assessor, Técnicos e Estagiários. Esse projeto conta com as seguintes 

modalidades esportivas: Futsal, Handebol, Vôlei, Basquete, Natação, Judô, Ginástica 

Artística, Aeróbica Esportiva, Aerokids e Xadrez. Para as atividades culturais, são oferecidos 

Coral e Teatro. 
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É importante ressaltar que não há pré-seleção. Para participar das modalidades 

oferecidas, os alunos inscrevem-se na data da matrícula, de acordo com sua preferência e com 

as regras do Programa. 

 

Módulos de Aprofundamento 

Este programa de estudos visa a preparar os alunos Sabin para os vestibulares, ao 

longo dos três anos do Ensino Médio. Os alunos participam de aulas especialmente planejadas 

para desafiar o raciocínio na resolução das questões mais complexas dos principais 

vestibulares. São oferecidas 20 horas/aula por disciplina, por semestre, nas seguintes 

disciplinas: Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História e Geografia. Os 

critérios para a participação desse programa são: os alunos com média geral nas disciplinas 

dos módulos igual ou superior a 7,0 são convidados para os módulos de todas as disciplinas; 

alunos com média trimestral em uma ou mais disciplinas dos módulos igual ou superior a 7,5 

são convidados para participar do(s) módulo(s) daquela(s) disciplina(s).  

 

Módulo Especial 

O Módulo Especial é específico para um grupo de alunos das 3ª séries do Ensino 

Médio, selecionados pelos professores, com perfil e disposição para enfrentar os desafios dos 

vestibulares. São oferecidas aulas durante a semana, inclusive aos sábados, com o objetivo de 

prepará-los para exames seletivos. 

 

Aulas de Apoio Pedagógico  

Ensino Fundamental I 

Atividades de recuperação de conteúdos são oferecidas trimestralmente aos alunos do 

Ensino Fundamental – nível I, no horário inverso ao do estudo do aluno. Os conteúdos são 
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selecionados de acordo com a necessidade de cada série, podendo abranger, também, 

trabalhos específicos de sistematização (grafomotricidade, ortografia etc.). A indicação para a 

participação das atividades é feita pelo professor do aluno, não seguindo, necessariamente, o 

desempenho verificado por notas, mas privilegiando-se, nessa indicação, a avaliação 

qualitativa feita pelo professor.  

 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Essas aulas são destinadas aos alunos que apresentam dificuldades específicas de 

aprendizagem. São ministradas por professor da área, em suas janelas, para alunos do período 

inverso. A indicação para a participação nessas aulas é feita pelo professor do aluno. A 

convocação não segue, necessariamente, o desempenho verificado por notas nas diversas 

avaliações. O aluno poderá ter participação voluntária sempre que sentir necessidade. 

 

 Programa Especial de Estudos  

Este programa visa a atender alunos de 5ª série a Ensino Médio que apresentam maior 

dificuldade de aprendizado, possibilitando a retomada de conteúdo de anos anteriores. São 

aproximadamente 100 h/a distribuídas em três trimestres. No Ensino Fundamental – nível II,  

privilegiam-se as duas disciplinas, Português e Matemática, que são a base do conhecimento. 

No Ensino Médio, o programa está disponível para todas as disciplinas. 

O aluno convocado necessita garantir uma freqüência mínima para continuar no 

programa.   

 

   Idioma 

O Colégio conta com um centro de idiomas totalmente estruturado, em que o ensino 

de inglês é independente das séries escolares e oferecido de acordo com o nível de cada aluno, 
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como nas escolas de idiomas, em horário de aula da grade curricular. Fundamentado na 

metodologia comunicativa, esse ensino propõe o aprendizado por meio do desenvolvimento 

das quatro habilidades fundamentais de comunicação verbal: o saber ouvir (compreensão 

oral), o saber falar (produção oral), o saber ler (compreensão escrita) e o saber escrever 

(produção escrita). O projeto busca preparar os alunos para a realização dos exames 

internacionais de proficiência: 

- Certificates in English Language Skills (CELS)  - aplicado para vários níveis de 

conhecimento. 

- First Certificate in English (FCE) – conhecido como “Primeiro Exame de 

Cambridge”, para alunos de conhecimento intermediário superior.  

- Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) – aplicado para vários níveis 

de conhecimento. 

O ensino do Espanhol está integrado à grade curricular e é oferecido com todos os 

recursos do Centro de idiomas. 

 

  Período Integral 

  Este projeto dirige-se a alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e visa a 

atender as famílias que necessitam da escola em tempo integral. As atividades são 

programadas para integrar momentos de estudo às atividades lúdicas. Os alunos são assistidos 

nos aspectos afetivo, cognitivo e de segurança, recebendo atenção permanente das professoras 

e estagiárias. 

 Para a execução do projeto, as atividades são divididas em módulos: a orientação de 

estudos, movimento, arte e atividades de convivência. O período da tarde é reservado para as 

aulas da grade curricular. 

 



 76 

3.3 POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Um dos princípios básicos do Colégio Albert Sabin é proporcionar aos docentes 

atividades de formação continuada. Esses cursos podem ser sugeridos pela Direção, 

Coordenação ou solicitados pelos professores e aprovados pela Direção. O Colégio dispõe de 

bolsas de incentivo que podem chegar a 100%, valor este também definido e aprovado pela 

Direção. 

Os cursos têm por objetivo proporcionar aos professores um aprofundamento do 

conteúdo que ministram, uma aprendizagem de novas formas de ensinar e aprender, para que 

haja uma transposição didática efetiva. Abaixo, alguns cursos realizados no período da 

pesquisa: 

Responsável/ 
Local 

Temas Nº de 
professores 

participantes 

Carga 
horária 

Período 

Centro de 
Filosofia para 

crianças 

Curso Básico de 
Filosofia para 
Crianças 

02  Fundamental I 16h 17 a 21 de janeiro 
2005 

Congresso em 
Águas de 
Lindóia 

2ª Congresso 
Internacional de 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais 

04  
Fundamental I 

13h 12 a 14 de fevereiro 
2005 

FGV Curso sobre 
Negociação  

01  
Fundamental II 

21h 01 de março 2005 

Ivan Capelatto Palestra  Para todos os 
professores 

2h 02 de junho 2005 

Emília Cipriano Palestra  Para todos os 
professores 

2h 04 de junho 2005 

Cássia Doninho Curso de 
Musicalização  

28  
 Fundamental I 

8h 18 de junho 2005 

Maria José 
Nóbrega 

Curso da área de 
Português  

35 
 Fundamental I 

6h 24 de maio, 09, 16 
e 20 de junho 2005 

Grupo 
Interdisciplinar 
de Estudos de 

Álcool e 
Drogas(GREA) 

Curso sobre 
adolescentes 
usuários de álcool e 
drogas  

01 
 Ensino Médio 

9h 13 de agosto 2005 

Cássia Doninho Curso de 
Musicalização  

26 
Fundamental I 

8h 27 de agosto 2005 
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SINPRO Educação 
Psicomotora   

09  
Fundamental I 

 Quartas-feiras de 
abril, maio e junho 
2005 

 Congresso Saber 23 
Fundamental I e 
II e Ensino Médio 

6h 02 a 04 de setembro 
2005 

Neusa Guelli Curso da área de 
Geografia  

Fundamental I  22 de setembro 
2005 

 II Seminário de 
Educação Infantil – 
Aprender a Ser 

12 
Educação Infantil 

19h 30 de setembro a 02 
de outubro 2005 

Maria José 
Nóbrega 

Curso da área de 
Português  

17 
Fundamental I 

10h 13, 17 de outubro e 
10, 17 de novembro 

USP Curso Introdução 
aos Estudos da 
África 

06  Julho 2005 

Profª Leda 
Maria Bastoni 
Tavalera 

Cabri Géomètre 9  
Fundamental I e 
II 

4h  
 

31/03 e 05/05/2006 

Prof. Dr. 
Marcos Tarciso 
Masetto 

Formação Docente: 
Espaço Escolar 
Relação Professor x 
Aluno 
Estratégia de Aula 
Avaliação 

30 
Fundamental II e 
Ensino médio 

10h  10, 17 e 24/08/2006 
e 14 e 28/09/2006 

Prof. Ernani 
Nagy de 
Moraes 

A Matemática e o 
Estudo do meio 

30  
Fundamental I, II 
e Ensino médio 

6h 3, 17 e 31/05 e 
14/06/2007 

 Language 
Development – 
Inglês 

10  
Departamento de 
Inglês 

34h De 02/03 a 29/06 
Sextas-feiras 2007 

SINPRO Ioga, LER-DORT, 
Festas Juninas no 
mundo e Medicina 
esportiva  

01 
Fundamental I e 
II 

33h Março, abril, maio 
e junho 2007 

CEVEC – Vera 
Cruz 

Ler e Escrever na 
Escola  

02 
Fundamental I e 
II 

72h  

Maria José 
Nóbrega 

Assessoria  19  
Fundamental I 

80h  

Congresso 
Internacional de 

Educação 

Pedagógica São 
Paulo  

22  
Fundamental I 

25h 13 a 15 de abril 
2007 

Prof. Ernani 
Nagy de 
Moraes 

Matemática e o 
estudo do meio  

20 
Fundamental II  e 
Ensino Médio 

6h 03,17 e 31/05 e 
14/06 2007 

  
  Quadro 4 – Cursos realizados pelos docentes do Colégio 
                     Fonte: Direção do Colégio Albert Sabin 
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 Além dos cursos de formação continuada de curta duração, foram oferecidos cursos de 

pós-graduação – stricto sensu, conforme descrição abaixo: 

Universidade São Marcos - Mestrado em Educação, Administração e Comunicação. 

Universidade Mackenzie - Mestrado em Educação e Arte e História da Cultura.  

Pontifícia Universidade Católica – SP Mestrado em Ciências da Religião.  

Além dos cursos externos, foram destinadas 12h/a semanais à professora de 

Informática para que ela pudesse atender às necessidades do corpo docente. Mencionamos, a 

título de ilustração, como foram aproveitadas essas horas no ano de 2006 e primeiro semestre 

de 2007, conforme registro do professor: 

 

Mês Disciplina Assunto Nº de horas 

Janeiro/2006 Todas Webquest 3 
Fevereiro/2006 História Webmail Sabin 

(enviar/receber) 
1 

Fevereiro/2006 Filosofia Webmail Sabin 
(enviar/receber) 

1 

Abril/2006 Espanhol Power point 2 
Abril/2006 História Power point 2 
Abril/2006 Matemática Power point 2 
Maio/2006 Espanhol Profnet – Sistema de digitação 

de notas 
1 

Maio/2006 Filosofia Profnet –Sistema de digitação 
de notas 

1 

Maio/2006 Português Profnet –Sistema de digitação 
de notas 

1 

Junho/2006 Matemática Software Cabri géomètre 2 
Agosto/2006 Filosofia Software word 1 
Setembro/2006 Todas Uso das pastas virtuais 3 
Outubro/2006 Geografia Uso do scanner 1 
Outubro/2006 História Uso do scanner 1 
Novembro/2006 História Profnet – Sistema de digitação 

de notas 
2 

Novembro/2006 Filosofia Profnet – Sistema de digitação 
de notas 

1 

Novembro/2006 Ciências Profnet – Sistema de digitação 
de notas 

1 

Novembro/2006 Português Profnet – Sistema de digitação 
de notas 

1 

Dezembro/2006 História Software word 1 
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Fevereiro/2007 História Inserção de som no power 
point 

1 

Fevereiro/2007 Arte Uso do pendrive 1 
Fevereiro/2007 Filosofia Tratamento de imagens para o 

power point 
1 

Fevereiro/2007 Arte Uso do scanner 1 
Março/2007 Arte Uso do scanner 1 
Março/2007 História Tabulação 3 
Março/2007 Arte Uso do scanner 1 
Abril/2007 Português Uso do scanner 1 
Abril/2007 Física Uso do scanner 1 
Abril/2007 Arte Tratamento de imagens no 

photo philtre 
1 

Abril/2007 Matemática Tabulação 1 
Abril/2007 Arte Tratamento de imagens no 

photo philtre 
1 

Abril/2007 Ciências Digitalização de imagens 1 
    
    Quadro 5 – Cursos ministrados pela professora de Informática 
                       Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 
  3.4  IMPLANTAÇÃO DA INFORMÁTICA NO COLÉGIO ALBERT SABIN - 

HISTÓRICO  

 
 A direção do Colégio convidou a Coordenação e os professores de Informática para 

formarem uma comissão a fim de dar início ao Projeto de Informática Educacional. Para isso, 

surgiram alguns questionamentos como norteadores do trabalho.  

A escola realmente precisaria de computadores? Em caso negativo, como responder às 

exigências de uma sociedade cada vez mais informatizada? Em caso positivo, como fazê-lo? 

Como encarar o computador? Deveria ensinar-se Informática na escola regular ou apenas 

instrumentalizar o aluno para que, uma vez usuário, pudesse tirar o máximo proveito das 

facilidades que o uso da máquina podia oferecer? A partir de que idade seria aconselhável 

colocar a criança em contato com o computador? Que software utilizar? Comprar isso tudo 

pronto ou desenvolver na própria escola? Como capacitar os professores? Como motivar para 

o estudo e para o uso das novas tecnologias? O que ensinar com o computador e de que 
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modo? Como orientar os alunos para a aprendizagem via computador? E a internet? A escola 

deveria abrir-se para ela? De que modo? Como combinar perfeitamente a orientação 

pedagógica da escola com as aulas no computador? 

As perguntas, como se não bastassem, não paravam por aí. Ao decidir pela introdução 

do computador, a escola viu-se diante, também, de muitas questões de ordem técnica. Como 

deveria ser, fisicamente, uma sala de Informática? Qual a melhor disposição para as 

máquinas? Quais máquinas comprar? Ligaria em rede? Quem planejaria isso? Quem 

executaria? Depois de montado, quem gerenciaria? Quem programaria as máquinas? Quem 

viabilizaria as aulas com os professores? Quem a escola deveria contratar para coordenar um 

projeto de Informática: um técnico ou um professor? O técnico teria conhecimentos ou 

sensibilidade para lidar com os intrincados caminhos da Educação, para viabilizar 

“pedagogicamente” o projeto de um professor? E o professor, teria capacidade técnica para 

manter o laboratório em funcionamento? Contratar-se-iam, então, os dois? Nesse caso, quem 

seria o chefe?  

Diante de tantas dúvidas, a Comissão procurou respostas com o corpo docente, com os 

dirigentes e mantenedores. A pesquisa culminou nas seguintes propostas. 

Seria indispensável que houvesse um professor específico para a área de Informática, 

que partilharia o conteúdo de acordo com as disciplinas envolvidas no trimestre. A cada aula, 

o aluno seria orientado por esse professor, que o capacitaria em relação ao software e ao 

hardware, e o orientaria com o conteúdo solicitado e planejado pelo professor da disciplina. 

Seria um curso introdutório, com uma aula semanal fixa na grade horária, 

determinando o primeiro contato formal do aluno com a Informática. Vale ressaltar que nesse 

curso não se ministraria a Computação propriamente dita, ou seja, não ensinaríamos nenhum 

tipo de linguagem de programação ou configuração de micros, pois acreditávamos não ter o 

ensino da Computação um fim em si mesmo. Dessa forma, o programa do curso consistiria, 
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basicamente, em Windows, Word e Excel, o que incluiria o uso correto da rede e as operações 

cotidianas fundamentais: abrir, salvar, fechar, recortar, colar, formatar, imprimir etc.  

O objetivo, no entanto, não era apenas dar cursos desses aplicativos. O que se 

tencionava era introduzir, aos poucos, todos aqueles comandos listados, sempre em atividades 

que, a princípio, não se vinculariam à Computação. Ao propor atividades as mais variadas 

possíveis, como trabalho de poemas, construção de linhas do tempo, classificação de palavras, 

audição de letras de música, jogos de descobertas, etc., a professora possibilitaria aos alunos 

buscar, nos aplicativos, as ferramentas para realizar essas atividades. A meta era que, após um 

ano de curso, a escola formasse verdadeiros usuários de computador, alunos preparados para 

seu uso nos anos futuros, capacitados para fazer seus próprios trabalhos, editando textos, 

planilhas, compondo, imprimindo... 

Uma das primeiras etapas foi distribuir os alunos em duas turmas, pares e ímpares, a 

fim de aproveitar melhor o tempo. Enquanto a turma par teria aula de informática, a ímpar 

teria Educação Física e vice-versa. 

Como o número de alunos era reduzido por causa da divisão da sala, foi preparado, 

inicialmente, um local com doze microcomputadores ligados em rede e distribuídos, uma 

impressora a jato de tinta colorida e um quadro branco, doze mesas e cadeiras próprias para 

PCs, uma mesa para o professor, uma mesa para a impressora. Para distribuir esses materiais, 

optou-se, acertadamente, pela disposição em forma de “U” em que os micros ficariam 

distribuídos ao longo das paredes, emoldurando a sala. Acrescentamos, ainda, uma bancada 

central. Essa disposição permitiria ao professor ver todas as telas dos monitores ao mesmo 

tempo e saber o que cada dupla de alunos estaria fazendo. Além de considerações de ordem 

física, a Comissão sugeriu ações para aproximar os professores do centro, com cursos de 

atualização, participação na avaliação e compra de software etc. E, para os alunos, sugeriu a 

oferta de cursos optativos, criação de cursos regulares de uso do computador, abertura de uma 
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sala para uso livre, entre outros. Uma vez construído e equipado o laboratório, uma série de 

ações foram postas em curso no sentido de atrair os professores para aquilo que era a “menina 

dos olhos” da instituição: os Projetos Pedagógicos. 

Entretanto, se os docentes não estivessem motivados, tudo seria em vão. Sabemos que 

um novo projeto costuma gerar resistências, uma vez que introduz modificações em práticas 

educativas sedimentadas. Custa mudar os hábitos dos educadores, quando os ganhos não lhes 

são visíveis. Sendo assim, não seria diferente no nosso Colégio.  

Dessa forma, mais uma dúvida anuviava-se: como dar o salto que levaria à verdadeira 

efetivação de um Projeto de Informática Educativa? 

Como fazer dele um projeto democrático que fosse acessível a todos, indistintamente, 

e flexível o suficiente para remodelar-se em função das próprias necessidades cotidianas de 

alunos, professores e da própria escola? 

Assim, os projetos pedagógicos deveriam ser construídos em reuniões com o grupo de 

professores e o coordenador de Informática. Uma vez listados, deveriam ser confirmados e 

situados em uma linha de tempo para a interdisciplinaridade predefinida. Os prazos seriam 

cobrados da professora de Informática e centralizados nela, e os resultados seriam 

acompanhados pelas disciplinas envolvidas, de acordo com o cronograma apresentado. Foram 

definidos conjuntamente os objetivos, estratégias e distribuição dos alunos nas salas e nos 

horários disponíveis. Esses projetos poderiam nascer de uma necessidade do próprio 

professor, de um estímulo do coordenador, de uma orientação da direção ou de outros 

coordenadores pedagógicos, de sugestões de alunos, dentre outras formas possíveis. 

Surpreendentemente, com o início das aulas, constatou-se que os projetos foram os 

mais variados: desde o professor que levou seus alunos à sala apenas para ver um novo 

software e ilustrar um assunto estudado, até projetos que duraram um semestre. Na maioria 

das aulas, os alunos trabalharam em duplas. Isso trouxe enormes benefícios, pois permitiu a 
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troca de idéias, a socialização e o trabalho em grupo. Foram exceções, os trabalhos que 

requereram uso individual, como a produção de textos.  

Alguns desses projetos serão citados a seguir. 

1a a 4ª série: nesse segmento, aconteceram os primeiros contatos com o computador, 

atividades lúdicas em Paint Brush, Creative Writer e Fine Artist, sempre vinculadas a uma 

atividade desenvolvida em sala de aula, como a Festa dos Esportes. Em Matemática, o 

professor ministrou as operações com o auxílio do software “Cidade da Matemática”. Em 

Português, confeccionou-se a capa de um jornal em um projeto que envolveu o uso da 

biblioteca infantil.  

5ª a 8ª série: Em História, após as aulas expositivas, os alunos elaboraram linhas do 

tempo com o auxílio do software Excel. Utilizando os aplicativos específicos, trabalharam 

lições variadas de Ciências e Matemática.  No curso de Arte, utilizaram-se  diversos softwares 

gráficos para tratamento de  imagens. Em Português, juntamente com a disciplina de redação, 

fez-se um projeto que foi intitulado “Abrindo os Olhos”. Além do aspecto social, pois o 

objetivo era sensibilizar os alunos com os problemas que os deficientes visuais enfrentavam 

no seu cotidiano, houve também um elemento prático, pois os discentes deveriam elaborar um 

jornal, utilizando instrumentos específicos do software Word, chamando a atenção dos demais 

alunos para o problema em estudo. Nesse jornal, criou-se também uma campanha de 

arrecadação de armações de óculos para doação a entidades carentes. 
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3.5 IMPLANTAÇÃO DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NO COLÉGIO ALBERT SABIN   

– PANORAMA ATUAL  

 
           
 

 
   Quadro 6 – Equipamentos disponíveis nos laboratórios de Informática do Colégio  
                      Fonte: Departamento de Informática do Colégio Albert Sabin em junho/2007 
 

Laboratório Ano Número de 
Estações 

Descrição técnica 

PRÉDIO DA 
VINCI 

 

1994 12 � Processador 486 DX2 50 
� Hard disk local 
� Monitores  colorido 
� 1 impressora colorida HP 
� Rede Novell com versão 3.12 

 2004 12 � Processador Pentium II 
� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� 1 impressora colorida HP 
� Rede Novell com Servidor Pentium 166 

MHZ 
 2006 12 � Processador Pentium III 333 Mg 

� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD-R 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 

PRÉDIO 
MONET 

1995 12 � Processador Pentium II 
� Hard disk local 
� Monitor coloridos Super VGA 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Novell com Servidor Pentium 166 

MHZ 
 2004 12 � Processador Pentium III 333 Mg 

� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD-R 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 

PRÉDIO 
PICASSO 

 

2006 24 � Processador Pentium III 333 Mg 
� Hard disk 20 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD/DVD 
� 1 impressora HP deskjet 5600 series 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 

Laboratório Ano Número de 
Estações 

Descrição técnica 

PRÉDIO DA 
VINCI 

 

1994 12 � Processador 486 DX2 50 
� Hard disk local 
� Monitores  colorido 
� 1 impressora colorida HP 
� Rede Novell com versão 3.12 

 2004 12 � Processador Pentium II 
� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� 1 impressora colorida HP 
� Rede Novell com Servidor Pentium 166 

MHZ 
 2006 12 � Processador Pentium III 333 Mg 

� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD-R 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 

PRÉDIO 
MONET 

1995 12 � Processador Pentium II 
� Hard disk local 
� Monitor coloridos Super VGA 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Novell com Servidor Pentium 166 

MHZ 
 2004 12 � Processador Pentium III 333 Mg 

� Hard disk 10 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD-R 
� 1 impressora Colorida HP 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 

PRÉDIO 
PICASSO 

 

2006 24 � Processador Pentium III 333 Mg 
� Hard disk 20 GB 
� Monitores coloridos Super VGA 
� Multimídia, 4 gravadores de CD/DVD 
� 1 impressora HP deskjet 5600 series 
� Rede Linux com Servidor Pentium 166 MHZ 
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Softwares: 

Usamos os programas do MS Office 2000 (Word, Excel, Power Point, Access, Internet 

Explorer), Front Page, para criação de Homepage, MS Publisher, para criação de jornais, 

softwares educacionais como Micromundos, Cabri Géomètre, Cidade da Matemática, 

Cruzadas Eletrônicas de Ciências (CZEL), Ortografando, Sherlock, Química e Física, estes da 

Editora Moderna. 

Apresentamos, abaixo, um demonstrativo do nível de utilização do Laboratório de 

Informática do prédio Picasso. 

 

DISCIPLINAS FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT NOV 

Artes – EF II – 8ª série 13 2        

Artes – EM – 1ª série  1      4  

Espanhol -  EF II – 7ª série 4 5        

Física – EM – 1ª série  2        

Geografia – EM – 1ª série   4 6   4   

História - EF – 8ª série 7 16        

Inglês – EM - 4         

Matemática – EM – 2ª série 1        12 

Português – EF II –7ª e 8ª série    8 8 32 28 20 10 

Química - EM – 1ª série 2         

Matemática EM – 1ª série 2         

Geografia – EF II – 7ª série   2       

 
Quadro 7 – Acompanhamento de uso do laboratório em número de horas/aula - 2006 
                   Fonte: Elaborado pela autora 
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DISCIPLINAS FEV MAR ABR MAI 

Artes – EF – 8ª série  4   

Geografia – EF  7ª série   2 2 

Inglês EM 2 2   

Ciências – 5ª série    2 

Matemática –EF – 8ª série    2 

Português – EF  5ª série   2 4 
 
Quadro 8 – Acompanhamento de uso do laboratório em número de horas/aula - 2007 
                   Fonte: Elaborado pela autora 
                

 

Inserimos, a seguir, a representação gráfica dos resultados obtidos em relação à 

utilização do laboratório: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Ocupação do Laboratório II de Informática – 2006 
 Fonte: Elaborado pela autora 
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  Gráfico 2 – Ocupação do Laboratório II de Informática – 2007 
  Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 

Aqui já entro naquela questão que você fez sobre se há desvantagens com a 

tecnologia. Há. As pessoas ficam mais preguiçosas, mais sedentárias, não só quanto ao 

aspecto físico (só sentados) como também mental, (se é que é possível isso), pois não 

“exercitam” o cérebro, não aguçam a imaginação. 

Voltando à questão inicial, frente a esse problema sobre a leitura de mundo, pensei: A 

ocupação no mês de abril de 2006 decaiu em conseqüência de atividade não bem sucedida na 

área de Arte. Conforme depoimento da professora: “As máquinas não estavam funcionando 

(algumas), os alunos não possuíam a senha para acessar as máquinas. Com o número de 

alunos (40) e a sala dentro da biblioteca, o barulho por conta dos desencontros alterou a rotina 

e causou um tumulto. Com tudo isso, resolvi que não usaria mais o laboratório.”  

Após essa experiência de insucesso, os demais professores sentiram-se inseguros para 

“arriscar”. A tendência foi abandonar; porém, a decisão do grupo e a persistência mantiveram 

o projeto em andamento. Foi necessário um trabalho de conversa e reflexão sobre as arestas 

que precisávamos aparar, o que é comum em todo processo que se inicia, e chegou-se a um 

acordo de que seria muito importante a retomada dos trabalhos, a fim de avaliarmos as 

necessidades do novo laboratório. Felizmente, o grupo retornou às atividades, e voltamos a 

crescer no uso do espaço, principalmente com a disciplina de Português, conforme entrevista 

abaixo. 
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Transcrevemos as palavras da professora de Português Ana Lucia M. Scalco, em um 

estudo sobre a maneira pela qual ela utilizou o recurso de Informática em suas aulas: 

planejamento, execução, avaliação, reação dos alunos, vantagens e desvantagens no uso dessa 

ferramenta, aprendizagens docente e discente.  

 “Bem... Essa aula foi planejada a partir de uma constatação: os alunos não conseguem 

nem compreender nem interpretar o que lêem. Veja, eles dominam o código verbal escrito, 

mas com ineficiência, pois não gostam de ler e também muitas vezes não são incentivados 

pelos pais, que jogam toda responsabilidade para a escola, e que, por sua vez, joga para o 

professor. 

Os alunos não têm, de um modo geral, uma leitura de mundo. Aliás, é um dos aspectos 

negativos da tecnologia.  Eles (os alunos) preferem mil vezes mais a imagem, a rapidez da TV 

ou do computador. Ora, é claro que entre ler um livro (em que você deve imaginar) e ver 

aquele livro com as imagens já adaptadas para a TV, é óbvio que a pessoa preferirá a segunda 

opção! Além do mais, não navegam na internet à procura de informações. Normalmente 

utilizam essa ferramenta somente para fins lúdicos. 

“Como vou fazer com que esse aluno tenha uma visão sem tornar a tarefa enfadonha?” 

Ora, vou trabalhar com charges! Nesse tipo de texto ele deve estabelecer várias relações: a 

imagem, o texto, e esses elementos devem ser atrelados à realidade.  

Desta forma, pesquisei sobre alguns sites que continham charges, e selecionei o mais 

expressivo: CHARGE ON LINE.  Você conhece? É bem interessante, pois os chargistas são 

muito bons, há charges diferentes a cada dia e também uma chargeoteca. 

Bem, feito isso, tinha de pôr em prática a minha idéia, sem saber se iria dar certo ou 

não. Uma coisa é você idealizar uma atividade, outra é executá-la. Há uma sala na biblioteca 

que fica à disposição dos professores que querem fazer uma atividade diferente. 
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O computador é um recurso tecnológico bom, se bem aproveitado (já responde a outra 

questão) quero deixar bem claro isso: se for bem aproveitado. Caso contrário é um 

desperdício de tempo. Voltando ao assunto, eu reservei alguns horários para as salas, pedi que 

deixassem à disposição o site, selecionei duas charges previamente e fui com os alunos. Ah! 

Antes eu expliquei em sala de aula o que deveriam fazer: primeiro tinham de acessar o site, 

selecionar o ícone referente à da charge escolhida, verificar a imagem, o texto (se havia 

metáfora ou não) e relacioná-lo à atualidade, não esquecendo de comentar sobre a crítica 

implícita. Eles sentariam em dupla. Feito isso, deveriam copiar para o Word e imprimir os 

textos. 

Por aí você pode observar que havia um certo trabalho, porque eles deveriam registrar 

utilizando a norma culta da língua. Algo que, se tivesse sido em sala de aula, com um texto 

xerocado, ou eles não fariam, ou fariam com desdém, não se importando, achando ruim o 

trabalho. Pois bem, foi um sucesso. Eles fizeram direitinho, gostaram, não reclamaram e ainda 

cobram “quando é que nós iremos trabalhar com charge de novo, hein professora?” 

Obviamente eles tiveram dificuldades no momento de escrever e também de relacionar 

a charge à notícia do dia. 

Percebi, ou melhor, constatei, pude provar aquilo de que já suspeitava; os alunos não 

têm leitura de mundo, daí a dificuldade em interpretar textos.  Claro que é mais trabalhoso 

elaborar um tipo de aula dessa. Sem falar sobre a questão do tempo, uma vez que há um 

conteúdo a ser cumprido. Essa atividade, por exemplo, ia além do conteúdo. Mas valeu a pena 

pois houve motivação. Os alunos não brigaram não reclamaram. Ao contrário, gostaram. 

Pensarei em outras atividades do tipo. Agora voltada à propaganda. Vamos ver.” 
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 3.6  PROPOSTA DO PROJETO DE INFORMÁTICA (Plano de gestão do Colégio Albert 

Sabin, 2006) 

 

O uso da tecnologia no Colégio Albert Sabin atende a quatro objetivos. Em primeiro 

lugar, tem por fim inserir o aluno em um mundo informatizado, no processo chamado de 

alfabetização digital ou formação de usuário. Para atender a esse objetivo, o aluno entra em 

contato com as ferramentas mais utilizadas, adquirindo o domínio autônomo de sua utilização. 

 Em segundo lugar, visa à utilização dos recursos tecnológicos no desenvolvimento 

de competências e habilidades cognitivas. Atividades que proporcionem o desenvolvimento 

do raciocínio lógico e que estimulem as diversas habilidades (comparação, classificação, 

análise, síntese, interpretação, etc.) são favorecidas.  

Em terceiro lugar, pretende fazer uso dessa ferramenta como estratégia para o 

trabalho com os conteúdos das diversas disciplinas, como apoio à pesquisa, ao registro e à 

comunicação de informações, sendo utilizada na construção dos projetos interdisciplinares. 

Por último, procura desenvolver no aluno a compreensão do desenvolvimento 

humano e tecnológico, propiciando a valorização dos recursos das tecnologias intelectuais, 

incentivando a percepção da necessidade social da superação da exclusão digital como fator 

imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, bem como 

orientando para o uso ético e responsável dos espaços virtuais. 

Paralelamente aos objetivos educacionais propriamente ditos, o Colégio tem investido 

na formação docente, propiciando a sua equipe cursos de capacitação para utilização de 

hardware e software disponíveis.  
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3.7 O GESTOR E A ESTRUTURA ESCOLAR   

 

 Para elucidarmos melhor o perfil do Colégio, objeto da pesquisa, segue o depoimento 

da diretora Profª. Msc Giselle Maria Magnossão Villa de Carvalho a respeito da instituição 

em seu conjunto.  

Qual sua formação? 
 
Eu tenho o Magistério com Aprofundamento de Estudos em Educação Infantil, 

Bacharelado e Licenciatura em Letras (Português e Francês), Pedagogia, com habilitação 

em Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional e Mestrado em 

Educação, Arte e História da Cultura. 

 

 

Há quanto tempo trabalha neste Colégio? 
 
Este é o meu terceiro ano no Colégio Albert Sabin. 

 

 

Como você descreveria o Colégio do ponto de vista administrativo e 

pedagógico? 

Do ponto de vista pedagógico, o Colégio Albert Sabin se apóia numa concepção 

socioconstrutivista da aprendizagem.  

Nos seus treze anos de existência, o Colégio tem buscado uma educação de qualidade, 

pautada em quatro princípios: excelência acadêmica, ensino eficaz de um idioma 

estrangeiro (inglês), qualidade de vida (que se traduz em um rico programa de atividades 

esportivas e culturais) e encantamento (que se concretiza através de um ambiente afetivo, 

em que todas as experiências e interações sejam profundamente educativas). 

Do ponto de vista administrativo, a escola se constitui como uma empresa de visão 

contemporânea, enfatizando a articulação entre as estruturas administrativas e acadêmicas 

no sentido de buscar a consecução dos objetivos da instituição e a otimização dos recursos 

materiais e humanos para a realização de processos da forma mais eficaz e eficiente 

possível.  
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 Como você avalia o processo de formação docente no Colégio? 
 
A formação docente se dá por diversos canais e dispositivos, de forma reticular e 

constante.Para efeitos de compreensão, vou dividi-los em algumas categorias. 

A escola investe na construção da reflexão docente através de duas estruturas – a 

construção das comunidades de prática e a institucionalização da reflexão mediada – 

sessões reflexivas. O incentivo às comunidades de prática se dá pela presença das reuniões 

periódicas por departamento (disciplina), por segmento (curso) ou por grupos de trabalho 

(assessores, coordenadores, coordenação direção, etc), devidamente inseridas no calendário 

escolar e na carga horária remunerada dos profissionais envolvidos. A reflexão mediada se 

dá pelas reuniões individuais semanais de cada docente, alternadamente com a 

coordenação e o assessor de área, também inseridas na atribuição de aulas do professor. 

Ao lado destes dispositivos, a escola oferece, mediante a solicitação do corpo docente ou 

do corpo técnico-pedagógico, cursos oferecidos in company, referentes a temas gerais ou 

específicos, para todos os docentes ou grupos, por departamento ou segmento. 

Também mediante a solicitação ou aprovação da coordenação, o colégio apóia 

financeiramente cursos desenvolvidos em outras instituições por docentes ou grupos. 

E, por último, como política de estímulo à formação docente, existe o apoio financeiro à 

realização do mestrado por qualquer docente, atrelado ao aumento salarial, inserido 

dentro do plano de carreira, de 32% para o professor que seja mestre.Juntamente com estes 

dispositivos sistemáticos de formação, há um estímulo à constante troca de experiências 

e de informações dentro da comunidade educativa, através de grupos de e-mail, murais, 

encontros informais, bem como o incentivo ao contato interpessoal, seja no cotidiano da 

escola, seja em eventos especialmente destinados à equipe, como churrascos, baile do dia 

dos professores, confraternizações, etc. 

 

 

Qual o perfil necessário do profissional para este novo século? 
 
Esta não é uma questão de fácil resposta. 

A educação atual se dá num cenário complexo e desafiador, e ensinar, como fazer moral, 

possui um propósito para quem o faz, tornando-se um agir profissional que envolve 

estabelecer juízos responsáveis em situações de incerteza inevitável. 

Eu citaria dois autores que descrevem o perfil do profissional necessário ao novo milênio. 

Inicialmente ALONSO (in VIEIRA et al., 2003:33-4) que qualifica o professor como  
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 [...] um mediador do conhecimento, mobilizador de energias, 
aquele que investiga e aprende junto com os alunos, descobre e 
favorece o desenvolvimento de talentos, instiga a busca e a 
descoberta[...] organiza o ambiente de aprendizagem [...] mobiliza 
e articula as forças sociais existentes, estabelece parcerias[...] 
trabalha com as suas experiências e busca a sua articulação com o 
saber erudito (ALONSO, in VIEIRA et al., 2003:33-4). 

 

Parece-me relevante também o conceito de professores totais trazido por FULLAN E 

HARGREAVES (2000), que são profissionais que poderiam surgir, desenvolver-se e 

florescer através da valorização e do incentivo ao crescimento e ao aperfeiçoamento 

contínuo, tendo seus propósitos evidenciados, realizando-se integralmente como pessoas, 

inseridas num contexto real e envolvidas em relações reais de trabalho. Correndo o risco de 

ser um pouco reducionista, no intuito de ser breve, eu diria que o professor deste século 

deve reunir competências em torno de quatro eixos: o domínio técnico, que englobaria o 

conhecimento dos saberes que pretende ensinar, o domínio metodológico, que seria um 

repertório constantemente atualizado de melhores estratégias para a construção das 

situações de aprendizagem, o domínio da gestão de grupos, que reuniria competências de 

relacionamento interpessoal e manejo de situações coletivas, bem como de mediação e 

gestão de conflitos, e o propósito pessoal, que seriam os valores de fundo que norteariam 

a mobilização dos saberes relativos aos outros domínios na direção de objetivos que 

transcendam a própria escola e que se fundamentariam nas experiências e representações 

individuais, assim como nas crenças pessoais e compartilhadas com a equipe pedagógica. 

 

Quanto ao processo de utilização da Informática, como se inter-relacionam, dentro 

dele, os recursos humanos, técnicos e pedagógicos no dia-a-dia, na tarefa de atender à 

escola e aos alunos? 

 

A informática se insere no contexto maior das tecnologias da informação e da 

comunicação e como tal se caracteriza. Lévy (2004) localiza quatro pólos funcionais, que 

agem como complexos de interfaces que são a produção ou composição de dados, a 

seleção, recepção e tratamento dos dados, sons ou imagens, a transmissão e as funções de 

armazenamento. 

Se levarmos esta distinção das quatro funções da tecnologia em consideração, creio que 

podemos entender que a informática pode ser utilizada como ferramenta cada vez que uma 



 94 

delas se fizer necessária, seja no contexto pedagógico ou administrativo da escola.Portanto, 

um trabalho anterior ao da escolha do recurso midiático a ser utilizado é a percepção de 

que tipo de trabalho, num sentido amplo, se pretende realizar – se produção, tratamento, 

transmissão ou armazenamento de conhecimento/dados/informações.Neste sentido, há que 

se ter, de um lado, uma compreensão ampla da função que se pretende e, de outro, um 

repertório de estratégias e possibilidades de recursos midiáticos a serem utilizados. 

 Ao escolher a utilização da informática, o usuário opta por uma mediação que traz em si 

algumas características: a velocidade, a plasticidade, a possibilidade de armazenamento de 

grandes volumes de dados/informações/conhecimentos, a organização hipertextual e 

reticular. 

Por outro lado, esta escolha engloba também duas questões de fundo que são a inserção no 

modo contemporâneo de produção de conhecimento e, conseqüentemente, a formação para 

a convivência social através da alfabetização digital .Isto posto, parece-nos que, embora a 

informática não seja – e não deva ser tomada – como o único ou o melhor recurso em todas 

as situações da escola, sua utilização deve ser considerada como relevante, importante e 

necessária nas práticas da escola, sejam elas pedagógicas ou administrativas. 

Na prática, no Colégio Albert Sabin, parece-me que a escola está em movimento constante 

na direção do aperfeiçoamento e da ampliação da utilização destes recursos, seja através do 

investimento na composição de um parque de equipamentos adequado, seja por meio do 

investimento na formação das equipes docente e administrativa para o domínio das 

possibilidades oferecidas pela tecnologia, seja através da construção de uma cultura que 

privilegia a construção/disseminação do conhecimento, que incentiva indiretamente a 

busca de meios mais ágeis e eficazes que a suportem. 

Estes investimentos buscam superar os desafios que esta utilização enfrenta que são a 

necessidade de recursos financeiros constantes para atualização dos equipamentos, falta de 

formação para o uso destas tecnologias e a resistência, que faz parte de todo processo de 

mudança/inovação. 

Entretanto, acredito que a escola caminha a passos largos para uma utilização cada vez 

maior e mais eficaz destes recursos, devido à intencionalidade e apoio político da equipe 

gestora e à presença de profissionais altamente comprometidos à frente do projeto, equipe 

que inclui esta pesquisadora que me entrevista. 
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 As respostas da Profª. Msc Giselle Maria Magnossão Villa de Carvalho garantem a 

certeza de que o trabalho que esta pesquisadora vem desenvolvendo, em conjunto com o 

corpo docente do ensino fundamental - nível II, acompanha não só a filosofia da escola como 

também as transformações advindas do desenvolvimento tecnológico que demarcam a 

passagem para sociedade do conhecimento. A escola, hoje, exige do professor, além do 

diálogo entre os alunos e os demais professores com quem trabalha, a vontade de saber e de 

fazer o aprendizado, conforme preconiza Vieira et al.:   

 [...] não existem verdades absolutas; o ambiente é instável, as situações e 
problemas que serão enfrentados são imprevisíveis e as soluções terão de ser 
encontradas rapidamente pelas pessoas; não basta “saber” – o conhecimento no 
abstrato - , é necessário que ele seja atrelado ao “fazer”, ou seja, o conhecimento só 
é importante se tiver utilidade e levar ao desenvolvimento de habilidades que 
permitam resolver os problemas concretos; as informações estão em toda parte e 
acessíveis a todos; a escola é apenas um dos locais onde se aprende, se adquirem 
informações; o trabalho em equipe é importante; deve, pois, ser aprendido e 
incentivado; a educação é um trabalho cada vez mais complexo  que envolve toda a 
sociedade [...] (2003,  p. 27-28). 

 

Como escola em movimento, o grupo assume-se como aprendiz, e a escola 

caracteriza-se como uma organização que aprende e se desenvolve. A tecnologia é, hoje, 

recurso efetivo para desburocratizar a administração e um meio (não um fim) para entender 

melhor, pela interdisciplinaridade, o processo ensino / aprendizagem.    

 Nas palavras esclarecedoras de Vieira et al 

 

 Estamos começando a utilizar tecnologias para integrar melhor o administrativo e 
o pedagógico e criar um sistema de retroalimentação composto de programas 
computacionais que diminuem a circulação de papéis, formulários, ofícios, bem 
como convertem todas as informações em arquivos digitais, que vão sendo 
catalogados, organizados em pastas eletrônicas, continuamente atualizadas, para 
serem acessados por professores, alunos, coordenadores e pais (2003, p. 21). 

 

Esse movimento na escola  faz surgir uma nova demanda: a de aprender a lidar com as 

novas tecnologias  como ferramenta de formação continuada de seus colaboradores. Por meio 

de encontros informais, participações espontâneas em cursos, reuniões pedagógicas como 
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espaço coletivo de discussões e reflexões pudemos perceber o funcionamento da escola, e 

uma ênfase a autonomia docente na realização de suas tarefas e formação continuada. 
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4  ANALISANDO DADOS DO PROJETO INFORMÁTICA – PROJETOS               

 DESENVOLVIDOS                        

 

 A metodologia de projetos  de trabalho tornou-se uma ferramenta importante na 
construção do pensamento, pois torna a aprendizagem significativa, fazendo com 
que o aluno transporte para a realidade o que aprendeu nos livros e na sua 
experiência de vida (PETITTO, 2003, p. 35). 

 

 

4.1 PROJETO:  NO TEMPO DAS GALINHAS 

      Série: 5a série do Ensino Fundamental II  

      Data da realização: Março/2007 

      Número de alunos: 191  

      Disciplinas envolvidas: História (organizadora), Ciências, Geografia, Informática, 

Matemática, Português e Redação.  

 

4.1.1 Objetivos gerais 

 

- Possibilitar ao aluno o desenvolvimento dos conceitos de processo histórico, sujeito 

histórico, fontes históricas, localização e espaço temporal; compreensão de simultaneidade. 

- Mudanças e permanências; construir argumentos diante de situações-problema; demonstrar 

o domínio da língua e do uso de diferentes linguagens; elaborar propostas diante da 

possibilidade de intervir no espaço social; ser capaz de organizar informações e 

conhecimentos em busca de soluções. 

- Diferenciar tempo histórico de tempo cronológico. 

- Estabelecer relações entre passado e presente. 

- Identificar os elementos que compõem a diversidade cultural, manifestados no tempo e 

espaço.  
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4.1.2 Objetivos específicos 

 

Português: Diagnóstico sobre o desenvolvimento da escrita. Interpretação e compreensão de 

texto; expressão oral e escrita. 

História: Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver conceitos introdutórios para o 

ensino de História: temporalidade (anterioridade, posterioridade, simultaneidade, 

permanências e rupturas). O sujeito histórico e processo histórico. 

Matemática: Dar condições ao aluno de aplicar conceitos já conhecidos e ampliar o seu 

conhecimento, interagindo com os conceitos e espaço desenvolvidos em história. 

Informática: Instrumentalizar o aluno com ferramenta Informática e proporcionar uma 

alternativa de pesquisa histórica, acessando as bibliotecas disponíveis na Internet. Capacitar o 

aluno a procurar a informação por meio dos sites de busca, selecioná-la e analisá-la quanto à 

veracidade dos fatos e procedência do site – segurança na Internet. Digitação dos textos e 

apresentação final da pesquisa aos professores, de acordo com a metodologia estabelecida. 

Ciências: Reconhecer métodos de fertilização, utilizando restos de alimentos (materiais 

orgânicos) colocados para decomporem-se em composteiras, para produção do adubo. 

Geografia: Introdução da linguagem cartográfica. 

 

4.1.3  Escolha do tema 

 

O projeto foi pensado para receber os alunos da 4ª série, que estão ingressando na 5ª 

série, como um diferencial que contribuiu para uma integração e interação entre alunos e 

professores. 

No Tempo das Galinhas é um projeto interdisciplinar que envolveu as áreas de 

Matemática, Geografia, Ciências, Informática, Português e Artes e proporcionou ao aluno a 
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construção dos vários conceitos introdutórios na área do conhecimento histórico, tais como: 

tempo cronológico, tempo da natureza, tempo do relógio, tempo histórico, sujeito histórico, 

processo histórico e fonte histórica. 

 

4.1.4 Sensibilização dos alunos  

 

Português - Leitura do texto. Alguns alunos contaram o que entenderam e responderam às 

perguntas. Fizeram, também, a reescrita do texto (narraram a história com suas próprias 

palavras).  

Matemática - Ao iniciar a atividade , os alunos já conheciam a história e a linha do tempo. 

Foi fácil trabalhar e introduzir o conceito de perímetro. 

História - Leitura do texto e levantamento sobre a infância de cada um deles, estabelecendo 

relação com o texto, com a infância dos pais e com passado x presente. 

Ciências - Na horta da escola, aprenderam o que é uma composteira. 

Geografia - Trabalho com um mapa-mundi (planisfério). 

 

4.1.5  Organização do trabalho com o grupo classe 

 
- Reflexão e leitura em sala. 

- Exercícios em casa. 

- Correção e discussão dos exercícios em classe. 

- Utilização do laboratório de Informática envolvendo as disciplinas de História e Informática. 

- Visita à horta na disciplina de ciências. 
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Alunos visitando a horta 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 01 – Alunos da 5ª série na horta - 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 -  Alunos da 5ª série na horta - 2007 
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4.1.6  Material elaborado pelos professores envolvidos no projeto 

 

NO TEMPO DAS GALINHAS 

Era uma vez uma grande família. Sua história começa quando João e Alice se 

conheceram. João nasceu em 1920, e Alice, em 1923. 

João fazia Engenharia e gostava muito de estudar. Alice era professora primária. Foi 

amor à primeira vista. 

No ano de 1950, casaram-se e, logo a seguir, foram viajar para os Estados Unidos, 

onde moraram durante dois anos. Lá nasceu sua primeira filha, Ana Beatriz, no ano de 1951. 

Quando voltaram para o Brasil, Alice já esperava o segundo filho (ou filha), que nasceu em 

1952. E assim foi: quase um filho por ano, num total de dez. 

Nesse mesmo ano de 1952, nasceu outra menina, Maria Eugênia, que chorava muito. 

Em 1953, nasceu o João Alfredo... até que enfim um homem! 

Em 1954, nasceu outra Ana. Ana Sílvia, muito emburrada e séria. Em 1956, nasceu 

Luís Fernando, cujo apelido era “espalha brasa”. 

Em 1958, aparece outra Maria, Maria Laura, que era muito brava. 

Lá vem o José, o José Eduardo, Dadão, grande chorão, só queria a mãe. 

O oitavo, que seria Otávio, acabou como Antônio, Antônio Carlos. 

O pequenino perdeu logo o colo, pois veio outra Maria. Maria Inês, no mesmo ano de 

1960, um em fevereiro e o outro em dezembro (três berços no mesmo quarto). 

Depois de quatro anos, uma surpresa é revelada ao casal: o décimo estava a caminho, 

o José, José Samuel, em 1964. 

No início, essa família morou numa casa de vila, chamada Vila Mariana, um bairro 

que “era calmo”, em São Paulo. 
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Havia o bonde, e todos os finais de semana a vovó levava os netos para sua casa e lá 

os mimava pra valer. 

Depois de um tempo, em 1963, essa família se mudou para o bairro do Alto da Boa 

Vista, numa chácara que tinha quatro mil metros quadrados. 

Um lugar lindo, com pomar, galinheiro, lagoa para os patos, égua, o potrinho, 

cachorro e passarinho. 

Cada filho do casal possuía seu canteiro na horta: cenoura, tomate, couve, rabanete, 

salsinha, beterraba, erva-cidreira, pepino, alface, couve-flor e chuchu. Ao lado da horta, havia 

o galinheiro e o lago para os patos. Era uma farra, pois todos acabavam entrando no lago junto 

com os patos. 

No pomar, havia abacate, caqui, pêssego, maracujá, uva, carambola, maçã, pêra. 

Essas árvores foram plantadas aos poucos e cresceram com a família. Cada uma tinha 

uma história, e cada filho também cuidava da sua árvore. Nos abacateiros, que ficavam em 

frente da chácara, em número de quatro, colocaram um cipó onde a criançada brincava de 

Tarzan. 

As goiabeiras eram vitais para a forquilha do estilingue; sua madeira era mais flexível, 

o que auxiliava na hora de mirar. 

As pereiras foram plantadas em 1964, e as macieiras, em 1966. 

A casa era enorme. Havia os quartos com lareira onde cabiam até oito camas; as salas, 

em número de três, e um escritório, copa, cozinha, garagem e 17 armários. Meu Deus, um 

assombro! 

Às vezes, as galinhas pulavam a janela do quarto de João e botavam ovos em sua 

cama. Os irmãos diziam que era ele quem tinha botado os ovos. 

O contato com a natureza foi importante e fez parte da vida dessa família. 
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Aos domingos, comer fora era colocar a mesa fora da casa, sob as árvores; lá, todos 

comiam a macarronada, e a sobremesa era melancia. 

À tarde, a vovó Zuleika vinha sempre visitar os netos com os tios e as tias e trazia 

rosca. Era uma festa! Lanche com limonada feita com o limão colhido na hora, da árvore, e a 

rosca era uma delícia. 

As crianças iam a pé para o colégio; andavam quase um quilômetro todos os dias, mas 

a ida era uma farra. As ruas ainda nem eram asfaltadas. O problema era quando chovia, 

quanto barro! 

Quando os mais velhos foram entrando para o ginásio, tinham de pegar o ônibus e, às 

vezes, voltavam tarde. 

João Alfredo ia pegar os irmãos, montando uma égua. Montavam os três e iam para a 

casa. 

No ano de 1968, tiveram de deixar a chácara. Para acomodar tanta gente, João, o pai, 

comprou duas casas geminadas no Brooklin. De um lado, ficavam as mulheres e, de outro, os 

homens. 

As crianças foram crescendo, tornaram-se adultos, e cada um buscou seu caminho e 

sua história. 

Atividades 

 
1. Construa uma linha do tempo da história da família. 

 

 

2. Faça uma breve pesquisa e escreva o que estava acontecendo no Brasil em 1968, quando a 

família teve de mudar.  
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3. Qual a diferença de idade entre João Alfredo e seu pai? E em 2010, qual será essa diferença 

de idade? 

 

 

4. João, o pai, morreu no ano de 2003. Que idade tinha?  

 

 

5. Escolha um dos filhos da família e construa uma história para ele, dando continuação a sua 

vida. Dê um título. 

 

 

6. Faça uma comparação entre a história lida e a sua história. Em seguida, escreva as 

semelhanças e as diferenças entre as histórias. 

 

 

7. De acordo com o que lemos, qual o significado do título “No tempo das galinhas”? 

 

 

8. Quais os meses do ano em que Antônio Carlos e Maria Inês permanecem com a mesma 

idade? 
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9. Senhor João resolveu cercar a chácara com arame. Se a chácara é retangular e foram usados 

três fios de arame paralelos em cada lado, e sabendo-se que há uma porteira que mede 4 

metros, quantos metros de arame foram usados para cercá-la?  

 

 

10. Usando as informações do texto, desenhe a chácara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas do 
terreno: 
Comprimento: 
3840 metros 
Largura: 2630 
metros 
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11.  Identifique os vegetais presentes na horta e também encontrados no texto. 

 

 

12. Cite três produtores e três consumidores dos seres vivos do texto. 

 

 

13. Desenhe a composteira (que visitou aqui na escola) no espaço abaixo. Qual a utilidade da 

composteira para a sociedade atual? 

 

 

 

 

 

 

14. Releia o texto e observe as imagens abaixo para responder à questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pereira 

Macieira 
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     a) Qual é a diferença de idade entre elas? 
 
 
 
 
 

   b) Qual delas é a mais velha? 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  João e Alice moravam no Brasil e foram para os Estado Unidos. 

a) Observe o mapa e pinte de verde o Brasil 

 

 

15. João e Alice moravam no Brasil e foram para os Estados Unidos. 

   a) Observe o mapa e pinte de verde o Brasil. 

      b) Localize no mapa os Estados Unidos e escreva o nome desse país.  

   c) Dê os nomes dos oceanos que banham o continente americano. 

   d) Localize no mapa um país que você gostaria de conhecer e explique por quê. 
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16. A história dessa família transcorre nas décadas de 1950 e 1960. São décadas consideradas 

importantes no desenvolvimento da área da Informática. Pesquise, nas aulas de Informática, a 

sua evolução nessas décadas e elabore uma linha do tempo.  

 

 

 

 

 

4.1.7  Produção dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Resposta da aluna Tainá – 5a série - 2007 

Figura 03 – Resposta da aluna Amanda – 5a série - 2007 
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Figura 05 – Resposta do aluno Lucas – 5a série - 2007 

Figura 04 – Resposta da aluna Vitória – 5a série - 2007 

Figura 07 – Resposta do aluno Paulo Henrique – 5a série - 2007 

Figura 06 – Resposta da aluna Vitória – 5a série - 2007 
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 Figura 08 – Resposta da aluna Vitória – 5a série - 2007 

Figura 09 – Resposta do aluno Lucas – 5a série - 2007 

Figura 10 – Resposta da aluna Eliza – 5a série - 2007 


