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RESUMO 

 

Temos acompanhado a ocupação dos espaços dos Laboratórios de Informática 
Educativa por docentes que apresentam melhor domínio das tecnologias. Em 
Teresópolis, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, este profissional, 
professor da rede municipal de ensino, aparece com a denominação de Orientador 
Tecnológico com a incumbência de promover a implantação física e pedagógica da 
Informática Educativa, capacitar docentes e articular o uso das TIC no espaço 
escolar. Na intenção de investigar a relevância dos Orientadores Tecnológicos na 
mediação entre tecnologia e prática pedagógica no Ensino Fundamental do 
município de Teresópolis. A pesquisa foi desenvolvida por meio dos seguintes 
objetivos específicos: a) examinar os principais obstáculos enfrentados pelos OT 
no cumprimento de suas atribuições e funções; b) analisar as principais ações do 
OT que promovem mediação entre a tecnologia e as práticas pedagógicas. c) 
Identificar como a infra-estrutura dos LIED favorece a ação dos OT. O referencial 
teórico que sustenta a pesquisa está fundamentado nos processos de mediação 
e nos desafios para o uso das TIC no espaço escolar. Foram contempladas no 
campo de pesquisa três escolas da zona urbana, dentre as vinte e cinco unidades 
escolares que possuem Laboratórios de Informática Educativa no município de 
Teresópolis.  Os sujeitos deste estudo são diretores e orientadores pedagógicos, 
professores e Orientadores Tecnológicos, os gestores da administração municipal. A 
coleta de dados foi feita por meio de questionários, entrevistas e observação de 
campo, analisados pelo cruzamento dos resultados. Esta pesquisa concluiu que 
atualmente é necessária uma figura que dinamize a utilização pedagógica das TIC 
ao mesmo tempo em que prepare os docentes numa concepção de construção de 
conhecimento, no entanto os OT na maior parte do tempo ainda não conseguem 
desempenhar o papel de mediador, por dois motivos fundamentais; primeiro pelo 
pouquíssimo tempo disponível, para exercer esta função, e principalmente pela 
falta de formação dos próprios OT. Identificou-se ainda que o principal obstáculo 
está na infra-estrutura pedagógica e administrativa que devem estar contempladas, 
registradas e sistematizadas no documento oficial da escola que é o PPP.  

 
 
Palavras Chaves: Mediação Pedagógica, Informática Educativa, Orientador 

Tecnológico, Capacitação em Informática. 
 



  

 

 

ABSTRACT 
 

We have followed the occupation of spaces of the Educational computer labs 
for teachers that show better technologies. In Teresópolis, an inner city, in Rio de 
Janeiro State, this professional, teacher of municipal education is called 
Technological Mentor (TM) who should provide physical and pedagogical 
implementation of Educational Informatics, qualify teachers and articulate the use of 
TIC at school. The intention of investigating the applicable in mediating of  the 
Technology Mentor  between technology and pedagogical practice in elementary 
school in Teresópolis city. The survey was developed through the following specific 
objectives: a) examine the main obstacles faced by TM in compliance his duties; b) 
analyze the main actions of the TM who promote mediation between technology and 
teaching practices. c)  identify how the infrastructure of LIED benefits the TM actions. 
The referenced theoretical that supports the research is grounded in mediation 
processes and challenges for the use of TIC at school. Three urban area schools 
were contemplated in the research field, among twenty-five school units that have 
Educational computer labs in Teresópolis city. The subjects of this study are directors 
and pedagogue coordinator, teachers and Technological Mentors, municipal 
executive department managers. The information was collected by means of 
questionnaires, interviews and observation field analyzed by cross-check of the 
outcome. This research concluded it is necessary someone that streamline the 
pedagogical use of TIC at the same time that prepares teachers into a conception of 
knowledge construction, however most of the time the TM still can not execute a 
mediator performance, for two fundamental reasons; first by very little time available 
for exercising this function, and mainly by the own TM lack of training. We also 
identified that the main obstacle is in the pedagogical infrastructure and 
administrative which should be contemplated, registered and systematized in an 
official document of the school that is PPP. 

 

Keywords: Pedagogical Mediation, Educational Informatics, Technological 

Mentor, Computer Training. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Atualmente a educação pública brasileira tem recebido significativos 

investimentos tecnológicos, confirmados não só pelos pronunciamentos do atual 

ministro da educação Fernando Haddad, afirmando que até 2010 todas as escolas 

públicas urbanas teriam Laboratórios de Informática Educativa (LIED) e conexão 

gratuita de banda larga à internet.  Em maio de 2010 a União Internacional das 

Telecomunicações (UIT) publicou em relatório1 que a taxa de escolas conectadas à 

internet banda larga no Brasil ao final de 2009 seria de 56%, fato que corrobora as 

intenções do Ministério da Educação (MEC). Considerando que uma das três 

principais recomendações da UIT para os governos é assegurar que metade da 

população global tenha acesso em banda larga até 2015, pode-se pontuar que o 

MEC está investindo nesta direção.  

Acompanhando estes investimentos, algumas ações governamentais têm 

viabilizado cursos para a formação de professores no uso das chamadas novas 

tecnologias. Acreditamos ser um tanto tardio este esforço nacional para formação de 

professores em Informática Educativa, pois o uso de computadores já havia sendo 

introduzido nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio há pelo menos 

onze anos com o Programa Brasileiro de Informática em Educação (PROINFO)2 e 

escassos foram os movimentos de formação de docentes para a utilização 

pedagógica das tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

A história da Informática Educativa no Brasil assume um direcionamento 

diferente do que em outros países. Analisando seu histórico contado por Valente 

(1993a) e Moraes (1993, 1997), a Informática na Educação esteve muito mais 

                                            
1 Dados publicados pela UTI em 25/05/2010 e divulgados pela imprensa nacional e acessados 
 no mesmo dia.  

Disponível em:  
  http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/05/internet-e-acessada-por-um-

quarto-da-populacao-global.html 
 http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,apenas-metade-das-escolas-no-brasil-oferece-

acesso-a-internet-para-alunos,556526,0.htm 
 http://www.adnews.com.br/internet/103915.html 

2 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) é um programa educacional criado pela 
Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico de Tecnologias de 
Informática e Comunicações (TIC) na rede pública de ensino fundamental e médio. 
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vinculada às instituições acadêmicas, do que ao governo como na França e ao 

mercado econômico como no caso Americano.  
 
A segunda diferença entre o programa brasileiro e o da França 
e dos Estados Unidos é a questão da fundamentação das 
políticas e propostas pedagógicas da informática na educação. 
Desde o início do programa, a decisão da comunidade de 
pesquisadores foi a de que as políticas a serem implantadas 
deveriam ser sempre fundamentadas em pesquisas pautadas 
em experiências concretas, usando a escola pública, 
prioritariamente, o ensino de 2° grau. (VALENTE, 1997, p.13)3 

 

Segundo Moraes (1993), os primeiros subsídios governamentais estavam 

atrelados a recomendações de iniciativas nacionais centradas nas universidades e 

não diretamente nas secretarias de educação, como alguns pretendiam. A época 

justificava-se por primeiro construir o conhecimento técnico-científico e depois 

repassá-lo à comunidade nacional e às secretarias de educação. 

 Moraes (1993) acredita que foi importante o processo de informatização ser 

iniciado pela pesquisa universitária não envolvendo diretamente as secretarias 

estaduais e municipais de educação, em função do desenvolvimento de uma 

consciência crítica nacional, porém “Ao rever as origens históricas da Informática 

Educativa, é importante atentar para a sua contextualização, o que, por sua vez, 

dará origem a diferentes leituras e interpretações” (ibidem, p.18), já que infelizmente 

não podemos afirmar e verificar que as produções críticas acadêmicas e dos centros 

de pesquisa, quanto à utilização da Informática na Educação, chegaram até as 

práticas pedagógicas das instituições escolares, principalmente da Educação 

Básica, produzindo realmente uma consciência crítica nas escolas. 

Valente e Almeida (1997) afirmam que a Informática na Educação ainda não 

conseguiu espaço concreto nas ações pedagógicas, tendo em vista a ausência ou 

preparo inadequado do professor. Os autores prevêem o uso do computador como 

um recurso importante para ajudar numa nova proposta de mudança pedagógica 

que sugere o abandono da transmissão de conhecimento ou o uso de instrução 

programada, buscando prontidão para construção de conhecimento e transformação 

de informação em saber. 

                                            
3Disponível em: http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/library/valente.html. Acesso: 24/10/2009 



16 

 

 

 

Cysneiros (1999) traz um alerta e apresenta uma crítica às produções que 

contam a história da Informática Educativa no Brasil, visto que ela foi narrada por 

aqueles que foram responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas à 

época, enfatizando que até a data de sua produção em 1999 a Informática Educativa 

“na realidade praticamente não afetou as salas de aula da grande maioria do país”.  
Refletindo sobre o uso das tecnologias computacionais nas escolas, 

apresentamos o alerta que nos traz Postman (2002, p.62): “Não pretendo 

argumentar contra a utilização do computador nas escolas. Argumento sim sobre as 

nossas atitudes” que não devem ceder a um entusiasmo pueril ou maniqueísta, 

desconstruindo o endeusamento das novas tecnologias como solucionadoras de 

todas as dificuldades que a educação apresenta.  

 
É claro que novas tecnologias criam novos tipos de pessoas... 
A tecnologia já chegou ou está prestes a chegar; temos de a 
usar porque ela está aqui; seremos o tipo de pessoas que a 
tecnologia exige que sejamos e, quer nos agrade, quer não, 
reconstruiremos as nossas instituições em função desta 
tecnologia. (POSTMAN, 2002, p.57) 

 

Ainda que não se considere a importância de equipamentos de informática 

nas escolas, devemos pensar sobre a necessidade de articulação das Tecnologias 

da Informação e Comunicação aos processos pedagógicos formais, já que 

atualmente os computadores já fazem parte, ainda que como acervo, da maioria das 

escolas urbanas do país. 

É preciso que os educadores se engajem neste processo de transformação 

que já faz parte da vida de seus alunos. Estes já são capazes de navegar na web, 

de produzir inúmeras escritas digitais, de acessar diversas fontes de informação.  

Os jovens que estão em idade escolar, pertencem a uma geração que 

desenvolveu habilidades de leitura hipertextual4  - esta metáfora do pensamento 

hipertextual pode ser fundamentada por Lévy (1993, p. 40) que afirma que a 

memória guarda com mais eficiência tudo o que se organiza de forma espacial, onde 

“os  hipertextos podem propor vias de acesso e instrumentos de orientação em um 

domínio de conhecimento.” - enquanto que a maioria dos docentes ainda é imigrante 

                                            
4Pensar por meio de “vias de acesso e instrumentos de orientação sob forma de diagramas, de 
redes ou de mapas” Lévy (1993, p. 40) (grifo do autor). 
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digital5 nascidos em outro momento tecnológico aprendendo a construir 

conhecimento de forma diferente do que esta geração, esforçados em compreender 

esse novo mundo  digital e suas relações ainda desconhecidas.  

Vale a pena neste momento nos dedicarmos a uma breve compreensão do 

que Prensky (2001) nos diz sobre “nativos digitais”. O autor sugere que os cérebros 

dos nativos digitais - crianças que receberam uma carga maciça de experiências 

com tecnologias digitais durante o crescimento - apresentam funcionamento 

diferente e são capazes de pensar de forma hipertextual, baseado na 

neuroplasticidade.  
 
Com base nas últimas descobertas em neurobiologia, já não há 
qualquer dúvida de que os diferentes tipos de estimulação 
realmente mudam as estruturas cerebrais e afetam o modo 
como as pessoas pensam, e que estas transformações são 
levadas por toda vida. (PRENSKY, 2001, p. 16) 

 

 O autor traz a reflexão sobre a grande dificuldade de atualmente os alunos 

manterem a concentração nas tarefas escolares, ao passo que são capazes de 

dedicar horas a fio envolvidas em vídeo-games e atividades na internet. Podemos 

presumir que muitos conflitos entre professores e alunos são gerados em função do 

reflexo desta nova forma de organização de pensamento dos alunos, do qual fala 

Prensky (2001), ainda é diferente da maioria dos docentes.  

Neste cenário, a Informática Educativa pode auxiliar na construção de novas 

relações pedagógicas que aproximem “mundos” e “formas de pensar”. Para tanto é 

necessário que todo equipamento tecnológico que faça parte do interesse dos 

educandos e esteja disponível na escola seja utilizado em sua plenitude, explorando 

ao máximo as possibilidades tecnológicas pautadas na possibilidade que só as 

novas tecnologias podem oferecer. As novas TIC podem se apresentar como 

instrumento de produção colaborativa, acesso à informação de forma rápida e ágil – 

sem aqui entrar no mérito do acesso crítico a elas – e meio de divulgação de 

informação de conhecimento construído. 

                                            
5Prensky (2001) nos indica que os professores que atuam na escola e que possuem mais de vinte e 
oito anos são imigrantes no ciberespaço, ou seja, utilizam as novas tecnologias mas sem a 
desenvoltura dos jovens nativos digitais.  
6 Tradução livre do trecho: “Based on the latest research in neurobiology, there is no longer any 
question that stimulation of various kinds actually changes brain structures and affects the way people 
think, and that these transformations go on throughout life.”  
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Sob este aspecto, Valente (2005a) diz que as tecnologias podem 

apresentar pelo menos três papéis na escola: a) solucionando questões que 

surgem no processo de construção de conhecimento, seja por professores, 

gestores e alunos, b) sistematizando, organizando e distribuindo os 

conhecimentos e saberes construídos; c) favorecendo a comunicação e presença 

de e com outros entes que estão fisicamente distantes para que também possam 

contribuir com o processo de construção de conhecimento.  

Durante os onze anos de PROINFO, a formação da maioria dos docentes no 

uso das tecnologias em educação foi precária, como apontam Silva (2008), Rocha 

(2008), Argento; Vilarinho (2005), Pan; Vilarinho (2005) e Pinto (2007). Os autores 

também identificaram uma significativa fragilidade nas habilidades técnicas dos 

docentes para uso pedagógico das TIC.    

A tecnologia por si só não basta, não promove a inclusão digital de docentes 

e alunos e tão pouco será garantia do uso pedagógico dos computadores nas 

práticas educacionais. “A 'crise da educação', espectro que assombra quase todos 

os países, não pode ser resolvida dentro das salas de aula. Nem mesmo se houver 

um computador e uma conexão com a internet em cada uma delas” (TOFLLER 

1998, apud SILVA 2006, p.157).  

No desenvolvimento de uma proposta de utilização das novas tecnologias na 

escola é recorrente o surgimento do problema da educação ser sustentada por 

velhos paradigmas e a dificuldade em propor novos fundamentos consonantes com 

o tempo e a sociedade em que está inserida. No centro da discussão sobre velhos 

modelos educacionais e as TIC, podemos citar a dificuldade de reestruturação 

curricular, a falta de políticas públicas claras, o acompanhamento das mudanças 

socioculturais e a formação de professores. Neste momento nos interessa tratar 

deste último, já que existe um amplo contingente de educadores necessitando de 

formação no uso pedagógico das tecnologias e uma grande interrogação sobre 

quem faria e como se realizaria esta formação. 

Encontramos nas proposições de Valente (1993a e b, 1997, 1999, 2003) 

indicativos da necessidade de um profissional que proporcione a alfabetização 

tecnológica do professor, ao mesmo tempo em que seja capaz de mediar e 

dinamizar o uso das novas TIC no espaço escolar quando enuncia que “Existem 

outras barreiras que nem o professor nem a administração da escola conseguem 
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vencer sem o auxílio de especialistas na área.” (idem, 1997, p.19). Valente (1993b) 

afirma ainda que a formação em Informática Educativa é peculiar já que não significa 

a adição de Informática mais Educação e sim a integração entre elas.  
 
“[...] para muitos educadores cuja formação é ciências 
humanas, a Informática Educativa pode se tornar problemática. 
[...] Por outro lado, os aspectos educacionais, psicológicos e 
sociais para o profissional que conhece somente a informática 
também podem ser difíceis.” (ibidem, p. 116) 

 

 Em pesquisa preliminar encontramos em alguns estados e municípios, o 

surgimento de professores que ocupam os espaços dos Laboratórios de Informática 

Educativa. Em São Paulo, estes profissionais são chamados de Professores 

Orientadores de Informática Educativa (POIE); em Mato Grosso: Professores de 

Sala de Informática Educativa (SIE); em Fortaleza, são denominados professores do 

Laboratório de Informática Educativa (LIE). Muitos deles são incumbidos de 

dinamizar a utilização dos laboratórios de informática, porém suas reais funções e 

atribuições ainda não são totalmente conhecidas, sendo depositadas nesta figura as 

expectativas de uma conjuntura educacional complexa que transpassa, entre outros 

problemas, por formação de professores, organização curricular e inclusão digital. 

Nas escolas municipais do Rio de Janeiro, são os professores responsáveis pelas 

salas de leitura que assumem estas funções associadas às atribuições da 

dinamização do trabalho com a literatura e material impresso. 

Nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, esta figura surgiu com o nome de 

Orientador Tecnológico (OT). No ano de 2006 com a capacitação de professores 

para atuarem nos Laboratórios de Informática Educativa, suas atribuições vão desde 

dinamizar a utilização das ferramentas tecnológicas, auxiliando os professores e 

alunos na execução de propostas, planejamento de tarefas, à manutenção da rede 

física e gerencial do laboratório de Informática Educativa. 

Em Teresópolis, cidade do interior do estado, este profissional, professor da 

rede municipal de ensino, aparece com a denominação de Orientador Tecnológico 

que emerge durante a implantação dos Laboratórios de Informática Educativa (LIED) 

no ano de 20077, com a incumbência de promover a implantação física e pedagógica 

                                            
7 No ano de 2010 foi criado o Núcleo de Tecnologia Municipal e com ele foi proposto a mudança da 
nomenclatura Orientador Tecnológico para Multiplicador Digital, mas mantidas as atribuições 
estabelecidas pelo Setor de Tecnologias Educacionais. 
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da Informática Educativa, capacitar docentes e articular o uso das TIC no espaço 

escolar. 

 

 

  

1.2  OBJETIVOS DE ESTUDO 

 

Considerando as dificuldades de formação dos OT em Teresópolis onde 80% 

não possuem formação em Informática Educativa ou em Pedagogia8, que são 

recentes as políticas de implantação em massa da Informática Educativa no Brasil, e 

mais recente ainda o surgimento de um profissional que integre as novas 

tecnologias e os processos pedagógicos levantou algumas questões: Quais são as 

principais expectativas para com o Orientador Tecnológico? Qual a importância da 

formação técnica e pedagógica destes para atuação nos Laboratórios de Informática 

Educativa? Que mudanças são promovidas nas relações entre professor, tecnologia 

e aluno? Como o OT consegue exercer as funções a ele atribuídas?   

 Face ao exposto, estabelecemos como objetivo principal desta pesquisa 

investigar a relevância dos Orientadores Tecnológicos na mediação entre 

tecnologia e prática pedagógica no Ensino Fundamental do município de 

Teresópolis.  

 A pesquisa foi desenvolvida por meio dos seguintes objetivos específicos: 

a) examinar os principais obstáculos enfrentados pelos OT no cumprimento de 

suas atribuições e funções; b) analisar as principais ações do OT que promovem 

mediação entre a tecnologia e as práticas pedagógicas. c) Identificar como a 

infra-estrutura dos LIED favorece a ação dos OT.  

 

1.3  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A escolha do tema e a delimitação dos objetivos de estudo levaram em conta 

o fato do OT poder representar uma inovação pedagógica no espaço escolar, como 

fomento do uso das tecnologias nas escolas públicas de todo país. 

                                            
8 Dados oferecidos pelo Setor de Tecnologia Educacional da Secretaria de educação do Município de 
Teresópolis no ano de 2010. 
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Considerando que a figura do Orientador Tecnológico surge como mais um 

recurso da inclusão digital nas escolas, entende-se que o estudo trata de uma 

questão atual que faz parte das preocupações de educadores e profissionais ligados 

às TIC.  

A investigação busca ainda preencher uma lacuna na produção acadêmica 

que trata deste assunto, pois ao ser realizado o estado da arte do banco de dados 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre 

a figura do Orientador Tecnológico, ou profissional com as mesmas atribuições, 

entre artigos, dissertações e teses, foram encontradas apenas duas dissertações9 

que se ocuparam deste tema. Em paralelo, descobrimos apenas algumas diretrizes 

apresentadas pelo MEC/PROINFO, porém não foram encontradas orientações 

claras para a implantação e funcionamento da Informática Educativa com vistas à 

formação de uma cultura digital na escola. 

Acredita-se que os resultados desta investigação podem oferecer subsídios 

para que as instituições educacionais avaliem e considere a necessidade da 

presença de um especialista que faça a mediação pedagógica das TIC nas unidades 

escolares, bem como a formação, capacitação deste profissional. Almeja-se, ainda, 

que os resultados obtidos possam ser utilizados pelas instituições educacionais, 

bem como por seus gestores no aprimoramento da implantação da Informática 

Educativa no espaço escolar.   

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Campo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida nas escolas do município de 

Teresópolis, cidade do interior do Rio de Janeiro. Foram contempladas no campo de 

pesquisa três escolas da zona urbana, dentre as vinte e cinco unidades escolares 

                                            
9Aparecida Campos Feitosa. A Informatização das Escolas Públicas Municipais de Campo 
Grande/MS: A atuação do Professor Instrutor. 01/09/2004 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.   
Cláudia Marchioro Sventnickas. Pedagogia multimeios e informática educativa: a constituição de 
um novo profissional. 01/01/2005 . PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE 
DO SUL. 
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que possuem Laboratórios de Informática Educativa. As unidades pesquisadas 

foram escolhidas com base no critério de atendimento a diferentes segmentos do 

Ensino Fundamental, assim sendo: Escola A atende o segundo segmento do Ensino 

Fundamental, Escola B escola pólo de atendimento à alunos com deficiência física e 

visual, Escola C atende ao primeiro segmento do Ensino Fundamental.  

Para obtenção de dados mais detalhados,  foram estabelecidas as 

metodologias de observação de campo, nas  três escolas selecionadas. Neste 

processo de coleta de dados foi considerada também a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) por meio do Setor de Tecnologias Educacionais (STE) e mais 

recentemente o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM). 

Os sujeitos desta pesquisa são aqueles que estão diretamente ligados à 

implantação e administração dos LIED. São as equipes dirigentes das unidades 

escolares das quais fazem parte: diretores e orientadores pedagógicos, professores 

e Orientadores Tecnológicos. Também fizeram parte da composição deste grupo os 

gestores da administração municipal ligados ao STE.  

 

1.4.2 Abordagem Metodológica 

 

Considerando o tema e os objetivos da pesquisa, optamos por uma 

metodologia que privilegie a reflexão crítica, sendo os fenômenos analisados do 

ponto de vista teórico e prático.  

Sob esta perspectiva e de acordo com Alves-Mazzotti (1998) a abordagem 

metodológica qualitativa seria mais adequada aos objetivos estabelecidos já que a 

variedade procedimental permite uma análise mais detalhada do objeto de estudo, 

característica fundamental da pesquisa qualitativa que essencialmente busca 

entender um fato ou dado específico em profundidade. 

 

1.4.3 Coleta de Dados 

 

Durante a busca por instrumentos de coleta de dados, levamos em 

consideração a afirmação de Alves-Mazzoti (1998) quanto à característica 

multimetodológica da abordagem qualitativa em pesquisa.  Esta proposta, que é 

corroborada por Santos (1996) indica a possibilidade de utilização de métodos de 
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coleta de dados que são característicos da pesquisa quantitativa. Este último autor 

afirma ainda que as contradições entre os paradigmas quantitativos e qualitativos 

são aparentes. 

Baseada na visão de pluralidade metodológica (SANTOS, 1996), optamos 

pelos seguintes instrumentos de coleta de dados:  observação,  aplicação de 

questionários e entrevistas. 

A observação foi realizada durante dois meses em cada escola, considerando 

os fatos e comportamentos relacionados ao tema de pesquisa, avaliando situações 

contextualizadas nas práticas cotidianas. Foram observadas as rotinas dos LIED das 

escolas e documentos do STE e das Unidades Escolares.  Ainda quanto à 

observação optamos por abdicar da observação participante para evitar o bias10 

mencionado por Goldenberg (1997) em virtude da imersão e envolvimento 

profissional da pesquisadora com o campo, de forma a não comprometer os 

resultados da pesquisa. 

No que tange ao questionário (APÊNDICE A) formularam-se perguntas 

abertas, fechadas e de múltipla escolha, aplicados a oitenta professores 

selecionados aleatoriamente11.  

Após as primeiras observações foram estabelecidas entrevistas individuais 

(APÊNDICE B) de “tipo misto, com algumas partes estruturadas e outras menos” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998. p. 168), em virtude da possibilidade de outras questões 

serem formuladas durante o desenvolvimento das entrevistas. Foram aplicadas aos 

Orientadores Tecnológicos das unidades escolares e às respectivas equipes 

diretivas. Em relação à Direção e Orientação Pedagógica, foram ministradas ao 

grupo de escolas observadas.  

 
1.4.4 Coleta e Análise de Dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados e a escolha pelos métodos e as técnicas 

de investigação utilizados visaram conhecer a realidade educacional dos OT, tendo 

                                            
10 “ A utilização do termo em inglês é comum entre os cientistas sociais. Pode ser traduzido como 
viés, parcialidade, preconceito” (GOLDENBERG, 1997. p. 44) 
11 Os professores selecionados foram aqueles que devolveram os questionários preenchidos.  
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como base os métodos de análise da relevância do surgimento dessa figura no 

desenvolvimento da Informática Educativa.  

Para uma compreensão mais completa e uma interpretação mais afinada de 

situações educacionais que envolvem as TIC no Ensino Fundamental do município 

de Teresópolis, os procedimentos técnicos de tratamento de dados devem ser 

consistentes com os propósitos da investigação. Gráficos, tabelas e diagramas 

apresentam os dados tabulados.  Para a interpretação dos dados coletados foi 

utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2004) que é uma metodologia 

característica de uma abordagem qualitativa.  

Sob estes pressupostos estabelecemos a fundamentação metodológica 

baseada no que diz Santos (1996) que o importante é ser criativo e flexível para 

explorar todos os possíveis caminhos e as diferentes abordagens, de forma que a 

integração entre análise quantitativa e qualitativa não só é possível como “arrisco 

afirmar que cada vez mais os pesquisadores estão descobrindo que o bom 

pesquisador deve lançar mão de todos os recursos disponíveis que possam auxiliar 

à compreensão do problema estudado” (GOLDENBERG, op. cit. p. 67) 
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2 A MEDIAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

2.1  PROCESSOS DE MEDIAÇÃO  

 

A fim de sustentar um debate sobre o uso das TIC na educação, faz-se 

necessária a reflexão da escola como espaço de negociação, produção e circulação 

de sentidos - de comunicação, de mediação. Os atores envolvidos no processo 

educacional, que inseridos na sociedade contemporânea imersa numa cultura 

midiática, são fortemente influenciados pelos meios de comunicação social. “Nesse 

contexto, a cultura midiática aparece como um verdadeiro caldo das culturas.” 

(GADOTTI, 2005, p. 23). 

 
Nesta perspectiva, a escola é então... local de encontro de 
muitos sistemas simbólicos, ou seja, de “muitas culturas”, seja 
aquela da bagagem pessoal e de identidade dos diferentes 
alunos, alunas e professores, seja a cultura erudita que ali é 
ensinada, ou, ainda, a cultura popular regional do local onde a 
escola está situada (OROFINO, 2005, p. 40). 

 

Assim, para que possamos pôr em questão as principais dificuldades do uso 

das TIC no espaço escolar necessitamos apresentar algumas idéias dos processos 

comunicacionais enquanto ação, ou seja, uma concepção de comunicação no 

processo ativo, tanto de emissor quanto de receptor de uma mensagem. Vale 

ressaltar que não existe a pretensão, neste momento, de discutir conceitos de 

comunicação e sim apontar algumas noções de mediação que apóiam e 

fundamentam este trabalho.    

 

2.1.1 Processos Comunicacionais 

 

Silva (2006, p. 71) apresenta um quadro comparativo entre Mídia de Massa e 

Tecnologias Digitais retirado de Lévy (1998, p.51, apud SILVA ibidem) que pode 

apoiar uma reflexão sobre a comunicação e as mediações no espaço escolar  e o 

uso das TIC. 
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Quadro 1- CONTROLE DA MENSAGEM 

MÍDIA DE MASSA TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 Ao permitir a reprodução e a 

difusão em massa dos textos e 
imagens, a prensa inaugura a era 
da mídia 

 A mídia tem seu apogeu entre a 
metade do século XIX e a metade 
do século XX, graças à fotografia, 
gravação sonora, [...], ao cinema, 
ao rádio e à televisão [tecnologias 
de registro e difusão] 

 A mídia fixa e reproduz as 
mensagens a fim de assegurar-
lhes maior alcance, melhor difusão 
no tempo e no espaço 

 A mídia clássica não é, numa 
primeira aproximação, uma 
técnica de engendramento de 
signos; contenta-se em fixar, 
reproduzir, transportar uma 
mensagem 

 Na comunicação escrita 
tradicional, todos os recursos de 
montagem são empregados no 
momento da criação. Uma vez 
impresso, o texto material 
conserva certa estabilidade... 
aguardando desmontagens e 
remontagens do sentido, às quais 
se entregará o leitor 

 O digital é o absoluto da 
montagem, incidindo esta sobre os 
mais íntimos fragmentos da 
mensagem, uma disponibilidade 
indefinida e incessantemente 
reaberta à combinação, à 
mixagem, ao reordenamento de 
signos 

 A informática é uma técnica 
molecular, pois não se contenta 
em reproduzir a difundir as 
mensagens (o que, aliás, faz 
melhor do que a mídia clássica), 
ela permite sobretudo engendrá-
las, modificá-las à vontade, 
conferir-lhes capacidade de 
reação de grande sutileza, graças 
a um controle total de sua 
microestrutura. 

 O digital autoriza a fabricação de 
mensagens, sua modificação, bit 
por bit [ex: permite o aumento de 
um objeto 128% conservando sua 
forma; permite que se conserve o 
timbre da voz ou de tal 
instrumento, mas, ao mesmo 
tempo, que se toque melodia] 

 O hipertexto digital autoriza, 
materializa as operações [leitura 
clássica], e amplia 
consideravelmente seu 
alcance[...], ele propõe um 
reservatório, uma matriz dinâmica, 
a partir da qual um navegador, 
leitor ou usuário pode engendrar 
um texto específico  

Fonte: Silva (2006, p. 71) 

 

Atualmente, tanto os novos meios de comunicação (para muitos nem tão 

novos assim, que vão desde e-mails, mensagens de celular, sites de relacionamento 

e comunicação: ORKUT, MSN, SKYPE, entre outros) quanto às tecnologias que 

para a grande maioria já se tornaram banais (uso de caixas automáticos, olhar a 

“bina” de um telefone celular, bilhete eletrônico em transporte público, por exemplo), 

exigem de todos os usuários uma nova postura no processo comunicacional. Para o 
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uso das tecnologias mencionadas é necessária uma comunicação ativa, ainda que 

indireta do usuário, desencadeando um posicionamento reativo, reflexivo que 

“interfere, manipula, modifica e assim, reinventa a mensagem” (SILVA, 2006, p. 71).  
 

2.1.2 Assimilação Cultural das Tecnologias   

 

Este novo comportamento no processo comunicacional é a base dos 

parâmetros culturais da sociedade do conhecimento12, segundo Martín-Barbero 

(2008, p.54) “a tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas sim a novos 

modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escritas.” Afirma 

ainda que os diferentes saberes que fazem parte da cultura de uma sociedade estão 

desconectado do sistema educativo que insiste em estruturar-se na escola e no livro.   

Silva (loc.cit.) afirma que independente da matriz que sustenta a 

comunicação, seja analógica ou digital, o professor deverá lidar com alunos que não 

só são capazes, mas já aprendem (escrevem e lêem) de forma diferente; pensam 

raciocinam e comunicam-se hipertextualmente. Ainda quanto ao professor 

preocupado e atento ao processo comunicacional e não com o falar/ditar, não com a 

mensagem em si, mas sim com o aluno receptor da mensagem, o autor (2008, p.73) 

diz que:  

 
Ele interrompe (não exclui) o falar/ditar e passa a disponibilizar 
ao aluno autoria, participação, bidirecionalidade e informações 
o mais variadas possível, facilitando permutas, associações, 
formulações e modificações de conteúdos dados. 

 

 Assim, para que a comunicação entre os atores sociais no espaço escolar 

aconteça de forma efetiva é necessário que as novas formas de comunicar sejam 

consideradas, que os sistemas educativos se apropriem das diferentes Tecnologias 

da Informação e Comunicação que fazem parte da cultura da sociedade em que 

                                            
12 “Costuma-se definir nossa era como a era do conhecimento. Se for pela importância dada hoje ao 
conhecimento, em todos os setores, pode-se dizer que se vive mesmo na era do conhecimento, na 
sociedade do conhecimento, sobretudo em conseqüência da informatização e do processo de 
globalização das telecomunicações a ela associado. Pode ser que, de fato, já se tenha ingressado na 
era do conhecimento, mesmo admitindo que grandes massas da população estejam excluídas dele. 
[...] Isso está sendo possível graças às novas tecnologias que estocam o conhecimento, de forma 
prática e acessível, em gigantescos volumes de informações, que são armazenadas inteligentemente, 
permitindo a pesquisa e o acesso de maneira muito simples, amigável e flexível.” (GADOTTI, 2000, p. 
7) 
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estão inseridos, pois é esta cultura que faz a mediação entre a escola e os saberes 

que estão fora, mas que deveriam estar dentro dela. 

 Sob este foco é importante observarmos algumas definições sobre mediação. 

Orozco (2008, p. 88) faz uma breve retrospectiva do uso do conceito de mediação. 

Inicialmente foi apresentado como termo próprio dos meios de comunicação e em 

1987 Martín-Barbero, propôs a cultura como mediação principal. O autor alerta ainda 

que devemos perceber que mediações estão além dos meios:  

 
Estou entendendo as mediações como processos estruturantes 
que provém de diversas fontes, incidindo nos processos de 
comunicação e formando as ações comunicativas dos atores 
sociais (OROZCO, 2008, p. 88). 

 

 Orofino (2005, p.56) afirma ainda que a:  

 
Mediação, enquanto conceito antecede a própria presença das 
mídias eletrônicas em nossas sociedades e trata da ação e 
intervenção humanas em processos de produção e circulação 
de formas simbólicas. 

 

Considerando que os conceitos de mediação apresentados relacionam a ação 

comunicativa como fundamento, pretendemos enfatizar o papel do docente ou da 

figura do Orientador Tecnológico como agente de mediação que se apropria dos 

meios tecnológicos no espaço escolar. Para tanto “entender o jogo atual da 

mediação pressupõe como ponto de partida abandonar a idéia de que mediações 

vêm só de meios e são de certa maneira sua extensão” (OROZCO, 2008, p.88). 

Compreender os contextos onde ocorrem as mediações, bem como os atores 

envolvidos nestes processos, fundamental para identificar e classificar o tipo de 

mediação que ocorre no espaço escolar. 

 

2.1.3 Múltiplas Mediações 

 

Orofino (2005, p. 64) apresenta a proposição das múltiplas mediações de 

Orozco que as classifica em quatro grupos: Individual, Situacional, Institucional e 

Vídeo-Tecnológica. A autora sistematiza o enfoque técnico de Orozco (1993, apud 

OROFINO, 2005, p. 64) o que é apresentado da seguinte maneira:  
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Quadro 2 – Tipos de Mediação 

Tipos de 
Mediação 

Considera Articulada 

Mediação 
Individual 

As extensões 
cognitivas e pessoais dos 
atores sociais. 

Ao gênero, idade, 
etnicidade e classe 
social. 

Mediação 
Situacional 

Diferentes 
panoramas em que 
acontece a interação. 

Ao lar, escola, 
igreja, etc. 

Mediação 
Institucional 

Os sistemas e 
estruturas sociais em 
jogo. 

À família, escola, 
cultura de bairro e demais 
instituições sociais 

Mediação 
Tecnológica 

Que não reproduz 
simplesmente outras 
mediações, mas produz 
sua própria mediação por 
meio de recursos e 
particulares. 

Com diversos tipos 
de tecnologia. 

Fonte: Orofino (2005, p. 64 apud OROZCO, 1993) 

 

Apontados ainda que simplificadamente os tipos de mediação, iremos nos 

ater à Mediação Institucional e à Mediação Tecnológica, já que o espaço escolar 

articula-se com todos os outros ambientes onde ocorre mediação “[...] a religião e a 

igreja, as agremiações políticas, a família, a cultura de bairro, a cultura de pares na 

escola, a própria escola” (OROFINO, 2005. p. 54). 

 A autora nos chama a atenção para a falta de intencionalidade na mediação 

que ocorre no espaço escolar. Considerando que a grande maioria das escolas e 

propostas educacionais ainda está baseada no processo de transmissão de 

conhecimento, pelo professor e na recepção passiva dos alunos, a mediação 

escolar/institucional fica restrita a ações individuais de docentes inovadores, “Uma 

vez que as mediações ocorrem muito mais no pátio da escola do que na sala de 

aula” (ibidem, p. 65).  

Ainda assim, seria injusto generalizar e afirmar que todas as mediações 

ocorridas no espaço escolar têm sua origem em outra esfera que não seja 

Institucional. Dessa forma, as mediações que ocorrem como conseqüências de uma 

proposta pedagógica intencional encontram-se na esfera Institucional, que aqui 
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chamaremos de Mediação Pedagógica, conceituada por Masetto (2003, p. 144) do 

seguinte modo: 
 
Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o 
comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz 
e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma 
ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz 
chegue aos seus objetivos (grifo nosso). 

 

Nesta perspectiva, o docente que adote uma prática mediadora irá apresentar 

uma relação dialógica com o conhecimento, a informação e seus alunos; utilizará 

recursos e técnicas que sustentem um debate constante e incentivo à ação crítica e 

reflexiva; adotará recursos analógicos ou digitais e irá “cooperar para que o aprendiz 

use e comande as novas tecnologias para suas aprendizagens e não seja 

comandado por elas ou por quem as tenha programado” (MASETTO, 2003, p.145). 

 

2.1.4  Orientador Tecnológico: Agente Mediador 

 

Assim como fizemos uma análise da figura docente nos parágrafos anteriores, 

propomos uma análise do papel do Orientador Tecnológico como agente e mediador 

entre tecnologia e prática pedagógica conforme funções do OT no documento do 

STE (ANEXO A). Encontramos assim, o conceito de mediação indicado por Sodré 

(2008, p. 20) apontando que “está presente na palavra mediação o significado da 

ação de fazer ponte ou fazer comunicarem-se duas partes.” Porém, buscando a 

ampliação deste conceito para uma compreensão mais profunda do papel do 

Orientador Tecnológico retornamos à proposição comunicacional apresentada por 

Silva (2006, p. 73) que estabelece três fundamentos da ação interativa que confluem 

em “disponibilizar ao aluno autoria” oferecendo: 1) “múltiplas informações”. 2) 

recursos e caminhos; 3) estímulo para criar e participar do processo de comunicação  

e construção de conhecimento. Estes três passos indicam que o papel mediador do 

Orientador Tecnológico vai além do que fazer ponte entre a tecnologia e o professor.  

A função mediadora deve possibilitar que o Orientador Tecnológico crie um 

vínculo comunicacional com o docente, para que este possa ser autônomo diante 

das tecnologias desconhecidas, assim como este deve fazê-lo com seus alunos.   
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Mas não para tornar-se um “um conselheiro, uma ponte entre 
informação e conhecimento”. Tampouco para ser apenas um 
“parceiro, um pedagogo no sentido clássico do termo, que 
encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades 
de alcançar o conhecimento e se relacionar com ele. E muito 
menos como “facilitador”. Os termos “conselheiro”, “parceiro” e 
“facilitador” são óbvios e simplificam. Prefiro a formulação de 
MartÍn-Barbero: “sistematizador de experiências”, que tem a ver 
com ensejar (dispor fios da teia, tecer junto). (SILVA, 2006, p. 
73) 

 

O autor nos dá a idéia de que se precisa tecer junto um caminho que deve ser 

percorrido e acompanhado, tanto na relação entre OT e professores quanto destes 

com seus alunos. Para que seja criado e percorrido este caminho deve-se derrubar 

a principal barreira que ainda é o receio que grande parte dos docentes tem diante 

das tecnologias.  A origem destes medos se revela na dificuldade de abandonar 

velhos hábitos e fundamentos pedagógicos que se encontram muito mais na esfera 

comunicacional da transmissão de conhecimento do que propriamente o não 

reconhecimento da nova tecnologia em si.  “Os docentes manifestam temor profundo 

de serem substituídos pelas novas tecnologias de informação e colocadas a serviço 

de objetivos de aprendizagem.” (OROZCO, 2008, p.97) Podemos apontar que parte 

do medo da substituição tem origem no uso instrucional destas tecnologias no 

espaço escolar, como por exemplo: 

 
[...] o uso do computador como banco de dados [...] A 
constituição desta base de dados é realizada por vezes, por um 
técnico em informática que, recebendo informações do 
professor, as disponibiliza no computador para uso e acesso 
direto dos alunos. Nestas circunstâncias, de algum modo o 
professor se sente substituído em seu papel de transmissor de 
conhecimentos, e fica se perguntando o que deverá fazer agora 
(MASETTO, 2003, p.153). 

 

Antes de prosseguirmos na reflexão do OT como mediador entre a tecnologia 

e os professores, voltamos a alguns conceitos que nos auxiliarão a pensar sobre um 

conceito que integre a dimensão pedagógica à tecnológica.  

 
[...] o que a revolução tecnológica introduz em nossas 
sociedades não é tanto uma quantidade inusitada de novas 
máquinas, mas sim, um novo modo de relação entre os 
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processos simbólicos [...] um novo modo de produzir, 
confusamente associado a um novo modo de comunicar, 
transforma o conhecimento numa força produtiva direta 
(MARTÍN-BARBERO, 2008, p.54)  . 

 

A sociedade contemporânea já tem incorporado em seus padrões essenciais 

às novas tecnologias de comunicação e informação, que criaram mudanças sociais 

e produziram uma estrutura onde o conhecimento e informação se tornam cada vez 

mais centrais. Percebemos as transformações em todas as áreas e atividades da 

sociedade, da cultura, da comunicação. Toda esta mudança é conseqüência da 

mediação tecnológica atual, resultado do intenso uso das novas tecnologias, das 

mediações que produzem. Martín-Barbero (ibidem) diz que:   

 
O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação 
tecnológica (J.Echeverría) da comunicação deixa de ser 
meramente instrumental para espessar-se, condensar-se e 
converter-se em estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a 
alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de percepção e 
de linguagem, a novas sensibilidades e escritas. 
Radicalizando a experiência de desenraizamento produzida 
pela modernidade, a tecnologia deslocaliza os saberes, 
modificando tanto o estatuto cognitivo quanto o institucional das 
condições do saber e as figuras da razão [...] (grifo nosso) 

 

As tecnologias, então, fazem parte da cultura da sociedade de nosso tempo, 

produzindo suas próprias mediações e não apenas reproduzindo mediação daqueles 

que as projetam. Elas não só são instrumentos que possibilitam e permitem 

comunicação, mas também fazem parte do processo comunicacional, permitem um 

movimento dialético entre produtores-meios-receptores. 

 
Com o computador estamos não em frente a uma máquina com 
a qual se produzem objetos, mas sim, diante de um novo tipo 
de tecnicidade, que possibilita o processamento de 
informações e cuja matéria-prima são abstrações e símbolos. O 
que inaugura uma nova fusão de cérebro e informação que 
substitui a tradicional relação do corpo com a máquina (ibidem, 
p. 57). 

 

Compreendemos, então, mediação pedagógica como a atitude, o 

comportamento, incentivador ou motivador da aprendizagem e mediação 

tecnológica como o processamento de informações por meio de abstrações e 
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símbolos produzidas pelas tecnologias. A associação destas duas mediações no 

espaço escolar promove um novo tipo de mediação, que integre ações pedagógicas 

e tecnologia, que surge quando há clareza e intencionalidade em desenvolver uma 

prática pedagógica dialógica associada ao uso das TIC no espaço escolar.  

Sob a perspectiva de desenvolvimento de uma prática pedagógica que utilize 

as TIC, Orofino (2005, p. 34) aponta a necessidade de um profissional da 

comunicação social vinculado à prática Educativa, caracterizando-o como “educador 

para uso dos meios no espaço escolar”. A autora aponta ainda que suas principais 

características seriam de articular  diferentes práticas de “educadores, disciplinas e 

séries”; mobilizar “diferentes sujeitos, interesses e necessidades de produção de 

comunicação mediada a partir da escola.”  

Propomos a reflexão sobre a leitura da citação a seguir para nos remetermos 

não só ao comunicador social que não é realidade em nossas escolas, mas também 

a figura do OT que já existe em outras instituições de ensino. 

 
[...] a escola [...] não está respondendo às demandas sociais 
postas pelo nosso tempo. Se quisermos avançar neste 
caminho, sugere-se aqui que tanto a formação dos educadores 
quanto a presença do comunicador social às práticas 
pedagógicas no interior da escola sejam consideradas como 
prioridades. Ao colocar este debate em pauta, estaremos 
contribuindo com a transformação – em um nível 
macroestrutural – da própria escola enquanto instituição social 
pública e democrática. Estas duas lacunas são de fato 
geradoras de um estado que acentua uma dificuldade maior 
para que sejam ampliadas as propostas de práticas midiáticas 
junto à educação escolar (OROFINO, 2005, p. 35). 

 

Entendemos que a autora centra sua proposição num profissional da 

comunicação, já que além de educadora é jornalista ligada à tv, vídeo e teatro, 

porém sugerimos que estas mesmas características ou atribuições sejam destinadas 

a figura do OT que pode e deve articular a tecnologia com a prática pedagógica, já 

que este profissional seria um docente dotado de conhecimentos pedagógicos e 

preparado tecnicamente para utilizar as TIC. 

A Secretaria Municipal de Educação, de Teresópolis por meio do Setor de 

Tecnologias Educacionais estabeleceu uma série de atribuições aos OT, contidas 

em documento oficial (ANEXO A), que são potencialmente desenvolvedoras de uma 

ação mediadora. Dentre elas destacamos: 
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1. Executar ações que mobilizem a utilização interativa do LIED 

por professores, alunos, bem como todos agentes envolvidos 
nas unidades escolares, com vistas a aprendizagem e 
produção de saberes por meio de trocas construtivas. 
 

2. Articular com a equipe diretiva ações pedagógicas e 
administrativas que favoreçam a criação de uma cultura 
tecnológica no ambiente escolar e promovam aprendizagem 
colaborativa. 
 

3. Identificar na unidade escolar os fatores que impedem  que o 
LIED seja incluído nas práticas pedagógicas cotidianas, a fim 
de desenvolver medidas que promovam a internalização da 
cultura tecnológica. 
 

4. Adaptar as orientações de funcionamento do LIED indicadas 
pelo STE, às necessidades da unidade escolar a que está 
vinculado. 
 

5. Assumir uma postura de produção colaborativa entre 
professores e OPs.  
 

6. Orientar, capacitar e mediar a utilização de objetos de 
aprendizagem nas práticas de professores e OPs.  

 

 

Sob o foco das atribuições acima descritas e com a incumbência de promover 

a articulação pedagógica das TIC, o OT assume também uma postura de 

“orientador/mediador de aprendizagem”, como propõe Moran (2003). Quanto a este 

aspecto, o autor descreve algumas características de como o professor deve se 

posicionar diante das tecnologias, das práticas pedagógicas e dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Tal delineamento aponta traços constituintes 

fundamentais - os quais o autor dirige aos professores – mas que fazem parte 

também da composição da figura do OT, enquanto mediador entre tecnologia e 

prática pedagógica.  

Moran (2003, p. 30) afirma que: 

  
O professor, com acesso as tecnologias telemáticas, pode se tornar 
um orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem 
integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, a 
emocional e a gerencial. 
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O papel de orientador/gestor setorial doqual fala Moran (ibidem) é 

sistematizado e descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Orientador/Gestor Setorial 

 

Orientador/Mediador Palavras-
Chave 

Descrição 

Intelectual Informa, 
Ajuda. 

Auxilia a escolher as informações 
mais importantes, a reelaborá-las e 
a ampliar o grau de compreensão 
de tudo. 

Emocional Motiva, 
Incentiva, 
Estimula. 

Organiza os limites, com equilíbrio, 
credibilidade, autenticidade e 
empatia 

Gerencial-
Comunicacional 

Pesquisa, 
Interação, 
Sinergia, 
Linguagens, 
Informação, 
conteúdo. 

Organiza grupos, atividades de 
pesquisa, ritmos, interações. È 
ponte principal entre a instituição e 
os demais grupos envolvidos. 
Organiza o equilíbrio entre o 
planejamento e a criatividade. Atua 
como orientador comunicacional e 
tecnológico. Ajuda a desenvolver 
todas as formas de expressão, de 
interação, conteúdos e 
tecnologias. 

Fonte: Moran (2003, p. 30-31)  

 

Assim,  tomamos emprestadas estas características de orientador/mediador 

propostas para os docentes, visto que demonstraram ser essenciais para sustentar 

também a ação mediadora do OT e confirmando estar em consonância com as 

atribuições estabelecidas pelo Setor de Tecnologias da Secretaria Municipal de 

Educação de Teresópolis citadas anteriormente.  

Desta forma, um orientador/mediador seja ele docente ou OT - como aqui 

sugerimos - necessita exercer uma ação capacitadora, que capacite e oriente os 

docentes no uso das tecnologias ao passo que se torne um parceiro de percurso nas 

descobertas que as novas tecnologias apresentam. O que Moran (ibidem) apontou 

como posturas fundamentais de um orientador/mediador, na verdade são as 

características necessárias a um OT, que poderia fazer a mediação e capacitação 

dos professores que, em Teresópolis, deveria acontecer no espaço escolar. 
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Vale ressaltar que a capacitação de professores tem um amplo campo de 

análise e discussão teórico-metodológica e que neste trabalho não temos a 

pretensão de nos aprofundar nas diferentes áreas e níveis destas questões. 

Pretendemos, sim, apontar algumas das necessidades e ou dificuldades que o OT 

irá encontrar no desempenho de suas funções como agente mediador no espaço 

escolar.  

O professor deve também poder contar com uma formação em informática 

aplicada à educação que esteja fundamentada na “revisão e construção teórica e 

não como mera aprendizagem de novas técnicas [...] ou aprendizagem das últimas 

inovações tecnológicas.” (GADOTTI, 2003, p. 31), para tanto é necessário que o 

próprio OT seja conhecedor dos pressupostos teóricos que fundamentam o uso das 

novas TIC na educação.  

O OT, atuando na escola pode promover a capacitação dos professores por 

meio de encontros sistemáticos, evitando a criação de ambientes artificiais que 

muitas vezes impedem o que Freire (1996, p. 39) chama de “reflexão crítica sobre a 

prática”.   

Valente (1993b, p.132) aponta - como resultado de suas experiências em 

formação de professores – que não era necessário afastar o professor da sala de 

aula e que o ideal seria a formação em serviço, já que poderia atender diretamente a 

necessidade do professor. Recentemente, Prado e Valente (2003, p. 23-24) dizem 

que “Assim, a formação contextualizada caracteriza-se por enfatizar tanto o local em 

que o professor atua como a sua própria atividade prática” e que propicia: 1) 

inclusão de outros profissionais; 2) apoio e mobilização de práticas inovadoras; 3) 

refletir sobre a própria prática pedagógica; 4) experimentar a teoria na prática; 5) 

interferência direta no processo de ensino e de aprendizagem; 6) concretização dos 

alicerces da reflexão na e sobre ação; 7) reconstrução da própria prática 

pedagógica.  

Desta forma, percebemos que a capacitação em Informática Educativa não é 

só peculiar, mas deve desenvolver aspectos teóricos paralelos aos práticos. 

 
[...] o domínio do técnico e do educacional não deve acontecer 
de modo estanque, um separado do outro. É irrealista pensar 
em primeiro ser um expert em informática para depois tirar 
proveito desse conhecimento nas atividades pedagógicas. O 
melhor é quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos 
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crescem juntos, simultaneamente, um demandando novas 
idéias do outro (ibidem, p. 22).  

  

Valente (2005a, p. 25) afirma, ainda que, quando as práticas pedagógicas 

estão fundadas em pressupostos e propostas de produção de saberes, “a formação 

de professores [...] deve ser fundamentada no processo de construção de 

conhecimento, e também auxiliada pelo uso das TIC”. O autor complementa dizendo 

que esta formação  

 
[...] deve criar condições para que ele possa construir 
conhecimento sobre os aspectos computacionais, compreender 
as perspectivas educacionais subjacentes às diferentes 
aplicações do computador, e entender por que e como integrar 
o computador na sua prática pedagógica. Deve proporcionar ao 
professor as bases para que possa superar barreiras [...] (idem, 
2005b, p.30). 

 

No entanto, essa formação deve ser direcionada para a ação pedagógica 

presente (ALMEIDA, 2005b), de forma que o OT partilhe com os professores os 

desafios e busquem em conjunto soluções para as dificuldades e barreiras, sejam 

elas de ordem administrativas, técnicas ou pedagógicas.  

  

2.2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO 

ESCOLAR: DESAFIOS   

   

É importante que as TIC possam ser utilizadas de forma crítica, a serviço do 

homem.   

 
[...] o uso dessas tecnologias será um fracasso, sem dúvida, se 
insistirmos na sua introdução como ferramentas, apenas como 
mero auxiliares do processo educacional, de um processo 
"caduco", que continua sendo imposto ao cotidiano das 
pessoas que vivem um outro movimento histórico (PRETTO, 
2000, p. 1). 

 

Apesar de terem se passado doze anos do discurso de Postman (1998) “Five 

Things We Need to Know About Technological Change” (Cinco coisas que 

precisamos saber sobre mudança tecnológica), os conceitos apresentados ainda 

hoje, servem como um parâmetro para análise crítica do uso das tecnologias no 
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espaço escolar. A primeira idéia de seu discurso diz que toda tecnologia apresenta 

um ônus, assim, devemos sempre pesar a relação custo/benefício. Desta forma 

devemos avaliar o quão importante é o investimento em tecnologia, principalmente 

se acontece em detrimento de outras necessidades que possam produzir ação 

pedagógica eficaz.  A segunda, diz que as tecnologias não são distribuídas 

uniformemente: alguns ganham, outros perdem e muitos permanecem como eram e 

assim vivemos atualmente uma situação de exclusão digital. Isto nos permite pensar 

que o oferecimento e acesso às tecnologias na escola possibilita que professores e 

alunos saíam desta condição, desde que saibam utilizar criticamente os recursos.  

A terceira idéia propõe que cada tecnologia tem sua filosofia, expressa pelo 

modo como cada meio faz com que os seus usuários usem suas mentes e se 

comportem diante delas. De fato, como destacado anteriormente, percebemos o 

surgimento de “nativos da cultura digital”, diante de gerações de “imigrantes” que 

pensam se comportam e agem diferentemente.   

Na quarta afirma que as novas tecnologias, assim como qualquer novo meio, 

potencialmente trazem conseqüências, quase sempre imprevisíveis, irreversíveis e 

normalmente estão nas mãos de capitalistas que pensam na exploração e lucro 

máximo. Se por um lado as primeiras tecnologias digitais estavam nas mãos de 

grandes capitalistas e/ou utilizada para fins de domínio militar, por outro lado, 

estamos vivenciando o momento da WEB 2.0 que possibilita a qualquer internauta 

ser emissor e interferir na mensagem, invertendo os processos comunicacionais 

tradicionais.  A quinta e última idéia de Postman fala da transformação mítica das 

novas tecnologias. A mitificação das tecnologias apresenta um risco, já que na 

maioria das vezes se faz entendida como parte da ordem natural das coisas. Não 

são percebidas como sendo produzidas num determinado contexto histórico e 

político, dificultando sua modificação e controle.  

Assim, pensar que computadores podem ser um meio para a transformação e 

inovação educacional faz parte do pensamento daqueles que anseiam por uma 

mudança pedagógica e que percebem nas tecnologias digitais a abertura de um 

mundo de possibilidades cada vez mais interativas. Muitos vêem nas TIC a 

capacidade de promover mudanças nas concepções de ensino e de aprendizagem, 

possibilidades de transformar os espaços escolares tradicionais onde “a criança vive 



39 

 

 

 

em um mundo que se prepara para o século 21 e freqüenta uma escola do século 

18” (VALENTE, 1993c, p. 25). 

Mas o desafio em alcançar as mudanças não está diretamente ligado ao 

domínio das tecnologias digitais pelos atores envolvidos nos processos educativos, 

e sim de entenderem como se ensina e como aprendem as crianças e jovens de 

hoje em dia. Segundo Sancho (2006) ainda é necessário que o uso das TIC no 

espaço escolar leve ao questionamento das concepções sobre currículo, avaliação, 

espaços educativos e gestão escolar. 

Valente (1999) e Sancho (2006) concluem que a maioria dos países 

tecnologicamente desenvolvidos não conseguem garantir que o uso das TIC 

produza mudanças nas práticas educativas tradicionais.  

 
[...] como mostram repetidamente as pesquisas (Becker, 2001; 
Pelgum,2001; Colon e Simpson, 2003; Wilson, Notar Yunker, 
2003, entre outros), um dos principais obstáculos para 
desenvolver o potencial educativo das TIC são a organização e 
a cultura tradicionais da escola (SANCHO, 2006, p. 22). 

 

Sancho (2006) revisa os sete axiomas propostos por MCClintock13, professor 

da Universidade de Columbia e diretor do Intitute Learning Tecnologies,  que 

resumem os principais desafios enfrentados pelos que pretendem desenvolver uma 

proposta pedagógica de uso das TIC no espaço escolar, sendo destacadas 

especialmente: a) Infra-estrutura tecnológica adequada, b) revisão dos currículos e 

concepções educacionais, d) incentivo à construção de conhecimento, e) o papel do 

professor e as diferentes formas de avaliar, f) processo de ensino e de 

aprendizagem centrado no aluno. 

 

2.2.1 Infra-estrutura Tecnológica 

 

Quanto à infra-estrutura tecnológica, no Brasil enfrentamos dificuldades tanto 

locais quanto de dimensões nacionais, que vão desde os entraves de montagem 

física de equipamentos nas unidades escolares até de desenvolvimento de políticas 

públicas para uso pedagógico das TIC. 

                                            
13 participou “por mais de 10 anos de projetos educativos milionários para fomentar o uso das 
tecnologias e melhorar os processos e resultados da aprendizagem”. (SANCHO, 2006 p.27) 
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No artigo 81 da Lei Geral das Telecomunicações de 1997, foi criado o Fundo 

de Universalização do Serviço de Telecomunicações (FUST), para que fosse 

arrecadado das empresas de telecomunicações recursos que possibilitarão acesso à 

telefonia e internet àqueles que não têm recursos próprios. Apesar da demora para a 

regulamentação do FUST, atualmente estamos vivenciando o projeto Escolas 

Conectadas, que tem instalado além de laboratórios de informática completos, 

oferecem conexão de banda larga nas unidades escolares com parte destes 

recursos. Segundo o ministro da educação, Fernando Haddad, todas as escolas 

urbanas serão contempladas até o final de 2010 e as rurais até 2012.  

Não obstante terem sido realizados investimentos nos últimos dois anos, 

devemos nos ater também ao fato de que o projeto Escolas Conectadas ao 

oferecerem os computadores, não exigem uma contrapartida dos municípios e 

estados em capacitarem seus professores e a desenvolverem propostas de ação 

pedagógica no uso das TIC. Recorrendo em um erro já apontado por Cysneiros 

(1999, p.15) há onze anos, que critica a primeira fase do PROINFO e continua 

sendo recorrente: “Apesar de ter havido avanços, algumas falhas desta política já 

podem ser notadas, como ausência de articulação com os demais programas de 

tecnologia do MEC”. 

Cysneiros (2000) descreve que os espaços e equipamentos devem ser 

adequados e que estas preocupações devem estar permeando a preocupação de 

todo docente e não somente dos gestores diretos, arquitetos e técnicos. Cysneiros 

elenca os principais problemas com relação aos equipamentos: a) organização 

arquitetônica que deve apoiar aos alunos e professores prevendo o desenvolvimento 

de todo tipo de atividade pedagógica mediada pelo computador ou tecnologias que 

comporão este espaço, para tanto é necessário que o mobiliário além de propiciar 

suporte adequado deve apresentar espaço suficiente para “outras atividades além 

do manejo do mouse e da atenção à tela do computador; b) uso ininterrupto dos 

equipamentos não só mantém os computadores em melhor estado como impede 

que a sala seja utilizada para outro fim, ; c) os arranjos de mobiliários devem permitir 

que alunos e professores tenham acesso entre si, evitando uma organização 

hierárquica que expressa o controle do docente sobre os alunos e atividades 

desenvolvidas; d) devem ser considerados também o grau de barulho, a circulação 

de ar, e) uma sala auxiliar ou mesas tarefas e equipamentos para atendimento de 
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turmas grandes; f) por fim, a manutenção dos equipamentos deve ser periódica e 

com infra-estrutura bem pensada. 

Ainda refletindo sobre os equipamentos e seu acesso por parte da 

população, analisando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) em 2008 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), visualisamos que apenas 31,2% dos domicílios brasileiros possuem 

computador e 23,8% com acesso a internet. Considerando que na Região Nordeste 

estes números caem para 15,7% e 11,6% respectivamente, podemos inferir que 

muitos professores, assim como outros brasileiros, ainda enfrentam a dificuldade 

da falta de acesso ao computador e internet. 

 

2.2.2 Revisão dos Currículos e Concepções Educacionais 

 

A experiência nos mostra que não basta distribuir nas escolas computadores 

e acesso à internet. A infraestrutura deve ser apoiada não só por equipamentos e 

conexão de rede banda larga e local, mas também por profissionais formados para 

uso das TIC, que sejam “capazes de captar, entender e utilizar na educação as 

novas linguagens dos meios de comunicação eletrônicos e das tecnologias.” 

(SAMPAIO e LEITE, 1999, p. 18). Mais recentemente, Prensky (2007) aponta não só 

a necessidade de utilização das tecnologias, mas a busca por auxílio de seus 

alunos, já que estes normalmente têm mais domínio e conhecimento das tecnologias 

que estão no mercado e que emergem a cada dia. O autor afirma ainda que o 

docente que domina algumas ferramentas tecnológicas e continua com a postura do 

antiquado professor “onisciente” faz “papel de bobo” -segundo a fala dos próprios 

alunos-jovens - e que para conquistar o respeito dos alunos é necessário colocar-se 

na posição de aprendiz e dividir com os estudantes a responsabilidade da 

aprendizagem. 

Percebemos que os questionamentos sobre o uso pedagógico das TIC no 

espaço escolar não ocorre especificamente no Brasil. Também pode ser 

encontrados na maioria dos países que já iniciaram o processo de implantação de 

Informática na Educação. Segundo Christensen, Horn e Johnson (2009) os Estados 

Unidos da América (EUA) fizeram um grande investimento nos últimos 30 anos, 

onde em 1991 havia 1 computador para cada 18 alunos e em 2000 já existia 1 
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computador para cada 5 estudantes. Mas nem todo este investimento em 

equipamentos foi suficiente para que as escolas utilizassem efetivamente a 

Informática na Educação, os autores dizem que os alunos relatam que a utilização 

dos computadores nas escolas ainda é muito pouca, ampliando – uma média por 

semana, 24 minutos na quinta série e 38 minutos na oitava série. 

 
Larry Cuban, que desenvolveu estudos altamente respeitados 
sobre o tema, relata que nas salas de aula do ensino 
fundamental, os computadores servem como apoio ao 
tradicional modelo de educação básica. (ibidem, p.91)  

  

Assim, para que possamos observar qualquer mudança pedagógica 

influenciada pelo uso das TIC, é necessário que o currículo formal tradicional, deixe 

de deliberar exclusivamente sobre o que, como e quando cada aluno deve saber. 

Ora, em momentos históricos anteriores poderiam ser estabelecidos um número 

delimitado de saberes a serem transmitidos, porém hoje com a circulação de 

informação professores e instituições educacionais não conseguem mais manter 

apenas os saberes formais cristalizados no espaço escolar. A informação que 

inunda o mundo invade as salas de aula por meio dos conhecimentos adquiridos 

pelos próprios alunos, tornando cada vez mais insustentável a manutenção de 

currículos fundamentados em conteúdos. “A acelerada mudança em todos os níveis 

leva a ponderar sobre uma educação planetária, mundial e globalizante... Trata-se 

da crise e da superação da matriz epistemológica cartesiana” (BEHRENS, 2000, p. 

67 e 68)  

Os currículos devem considerar antes de tudo a autonomia tanto de docente 

quanto de alunos, pois o uso das TIC sem esta perspectiva leva a ações 

pedagógicas acríticas, formando professores e alunos como meros consumidores de 

informação.  

Sob o enfoque das considerações anteriores, tanto a gestão de sistemas de 

ensino, quanto das próprias unidades escolares, devem considerar uma proposta 

“descentralizada, flexível, abrangente” (PRETTO, 2006, p. 29), para que possam 

atender à necessidade de ampliação do conceito de currículo que atenda e dialogue 

com a sociedade, para que os alunos possam ser membros ativos no processo de 

construção de sua própria aprendizagem.  
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Para tanto é necessário garantir que o aluno seja capaz de estabelecer seus 

próprios caminhos de aprendizagem “sem, contudo, abandonar o universo de 

conhecimentos acumulados ao longo do desenvolvimento da humanidade 

(ALMEIDA, 2003, p. 5). Porém, este é mais um desafio que só vence quem tem 

formação adequada para tal, caso contrário volta aos velhos hábitos ou incorre no 

erro de negligenciar a aprendizagem e os conceitos básicos das ciências. 

Mais uma vez devemos lembrar que o currículo rígido estimula os professores 

a uma utilização instrucionista das TIC, diversas são as tentativas dos docentes em 

empregar suas práticas de transmissão para o uso pedagógico das mídias. Assim, 

para que a proposta pedagógica tenha o aluno como foco, primeiramente é 

necessário que o docente compreenda que a construção de saberes pode se dar por 

meios diferentes do tradicional, em locais diferentes da escola e sem a 

hierarquização positivista das ciências. O professor deve realizar um grande 

investimento na capacidade do aluno de adquirir sua própria educação, pois ele 

“constrói conhecimento quando está em interação com o meio, com os outros 

sujeitos e com os objetos de conhecimento de que ele deseje apropriar-se” 

(FAGUNDES, 1999, p.16), para que possam “aprender perguntando e 

respondendo aos desafios educativos e formativos da sociedade atual” 

(SANCHO, 2006, p. 31). Nas TIC encontramos um excelente meio que pode 

viabilizar uma proposta de trabalho disposta a abandonar a transmissão de 

conhecimento, provando que o aluno é capaz de aprender de forma mais autônoma 

e o professor de se tornar mais mediador e interventor na construção de saberes do 

que transmissor de conhecimento. 

 

2.2.3 O Papel do Professor e com o apoio das TIC 

 

Quanto ao papel do professor percebemos que a escola ainda é um grande 

consumidor de informação, onde a relação dos atores envolvidos no processo 

educacional se baseia na recepção de conteúdos, normalmente onde o docente 

coleta conhecimento previamente produzido e transmite ao aluno que passivamente 

absorve. Este modelo educacional atendeu às expectativas de tempos atrás, no 

entanto, a nova sociedade imersa nas novas linguagens midiáticas exige daqueles 
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que estão envolvidos no processo de comunicação uma postura dialógica aponta 

Orozco (2008, p. 95):  

 
A escola e a universidade têm horários fixos, turnos 
determinados, lugares certos. Em certa medida, mantêm-se 
como redutos da instrução e da preservação da cultura e das 
tradições autóctones. Voltada ao passado e resistente a olhar 
todo o presente, a escola (pública) atual vê ameaçado seu 
futuro e “explode” diante do sempre presente midiático-
informático, inovador e sem horários, fato possível pelas mais 
recentes tecnologias da informação. 

 

Assim, inúmeras são as possibilidades que as novas tecnologias podem 

oferecer, mas há de se pensar numa mudança de paradigma educacional diferente 

do tradicional, já que este não contempla um verdadeiro processo de construção de 

conhecimento. Os velhos paradigmas educacionais estão sustentados por uma 

estrutura curricular rígida que impede a escola de propor novos fundamentos 

consonantes com o tempo e a sociedade em que está inserida.   

Para que estas possibilidades possam se tornar viáveis, favorecendo a 

construção de conhecimento e a formação de comunicadores, é necessário um 

docente consciente da necessidade de uma proposta de interação e mediação da 

informação também na escola. As novas TIC dificulta as ações dos professores 

tradicionais, que resistem às transformações educacionais, e que insistem em fazer 

parte de um processo educacional falido.  

 
Hoje, vêem-se sacudidos e confrontadas as já por si 
desgastadas – pela visualidade tecnificada das mídias - figuras 
de razão e autoridade tradicionais, desde o saber-acervo 
estabelecido e zelosamente custodiado em bibliotecas e 
instituições até o saber-memória do professor que se gabava 
de seus dotes enciclopédicos, e claro, o livro, meio por 
excelência saber-modelo que sustentou o paradigma 
hegemônico até agora da repetição e reprodução de 
conhecimentos (OROZCO, 2008, p.97).  

 

  Este professor que centra a sua prática pedagógica na sua própria figura e 

que avalia seus alunos pela capacidade de reprodução dos saberes apresentados 

por ele, não consegue avaliar em um ambiente ou situação onde não tem o controle 

total dos resultados avaliativos. Mas para o professor que se permite inovar, as 

mídias possibilitam experimentar novas formas de avaliar, com diferentes intenções. 
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Para o professor tradicional o processo de avaliação normalmente está ligado à 

quantificação do que se apreende. Para o professor que permite novas 

experimentações, a avaliação fará parte do processo de aprendizagem.  

 

2.2.4 Projetos Educacionais: O Processo de Ensino e de Aprendizagem 
Centrado no Aluno 

 

Os projetos educacionais referem-se a diferentes tipos de ações, podem ser 

projetos acadêmicos, políticos-pedagógicos ou metodologia de projeto, “reportam-se 

ao processo ensino-aprendizagem, e podem estar ligados a métodos e processos 

educacionais” (ANDRADE, 2003, p. 74).  

É importante lembrarmos que a escola está imersa em inúmeros projetos que 

deixam “o professor preocupado em saber como situar sua prática pedagógica em 

termos de propiciar aos alunos uma nova forma de aprender integrando as 

diferentes mídias nas atividades do espaço escolar” (PRADO, 2005a, p. 13), mas 

que são necessários para orientar a prática pedagógica desenvolvida em cada 

espaço escolar. Para tanto, é preciso que os projetos educacionais e as diversas 

propostas pedagógicas que atendem ao uso das TIC e que estão centradas no 

processo de aprendizagem do aluno sejam contemplados no projeto político-

pedagógico da escola. 

 
A escola precisa ter projeto, precisa de dados, precisa fazer 
sua própria inovação, planejar-se a médio e a longo prazos, 
fazer sua própria reestruturação curricular, elaborar seus 
parâmetros curriculares, enfim, ser cidadã. As mudanças que 
vêm de dentro das escolas são mais duradouras. Da sua 
capacidade de inovar, registrar, sistematizar a sua 
prática/experiência, dependerá o seu futuro. Nesse contexto, o 
educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que 
é o sujeito da sua própria formação (GADOTTI, 2000, p. 8). 

 

Diante de tantos projetos educacionais que estão dispostos ou impostos às 

escolas, nos dedicaremos a discutir brevemente a pedagogia de projetos e o projeto 

político-pedagógico que segundo Andrade (2003, p. 74):  

 
[...] têm por função primordial a formulação dos fins da escola. 
Trata-se do estabelecimento de um referencial da ação da 
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escola como um todo, tornando-se assim um projeto de base 
negociada entre os diversos agentes que nela atuam. 

 

Percebemos então que simplificadamente o projeto político-pedagógico pode 

ser entendido como a sistematização e registro da coordenação administrativa e 

pedagógica da escola. Veiga (2008, 11) diz que o “Projeto político-pedagógico [...] é 

a própria essência do trabalho que a escola desenvolve no âmbito de seu contexto 

histórico, o que significa a singularidade de cada projeto.” Afirma ainda que deve ser  

“[...] entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como 

um todo.”  

Na busca por um conceito de projeto político-pedagógico (PPP) Ferreira 

(apud VEIGA, 2008, p.13) apresenta o significado etimológico de projeto que 

 
[...] vem do latim projectu, particípio passado do verbo 
projicere, que significa lançar para diante. Plano, intento, 
desígnio. Empresa, empreendimento. Redação provisória de 
lei. Plano geral de edificação. 

 

Considerando os conceitos apresentados por Veiga (ibidem, p. 13), 

percebemos a importância do uso das TIC estarem registradas no PPP da unidade 

escolar que organizará o funcionamento cotidiano, administrativo-gerencial dos 

espaços, dos projetos pedagógicos e metodologias educacionais que 

fundamentarão o uso das tecnologias na prática docente. A autora diz que  
 
[...] o projeto político-pedagógico não visa simplesmente a um 
rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o 
processo vivido. Vale ressaltar, ainda, que a organização do 
trabalho pedagógico da escola tem a ver com a organização da 
sociedade. (VEIGA, 2008, p. 15-16) 

 

As inúmeras possibilidades oferecidas pelos computadores, pela Internet e 

outras formas de comunicação deixam clara a necessidade de se estabelecerem 

vínculos entre os conteúdos das disciplinas escolares, as diversas aprendizagens no 

âmbito da escola e a realidade cotidiana. Papert  (2008) apresenta a experiência de 

um docente chamado Joe que se posicionou como co-aprendiz onde seus alunos 

estavam engajados em projetos interdisciplinares com auxílio do uso de 

computadores. O autor afirma ainda que a proposta de trabalho com projetos não 
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tem correlação especifica com o trabalho com computadores e sim com uma nova 

postura de prática pedagógica, centrada no aluno.  

A dificuldade de muitos docentes em assumir esta proposta pedagógica 

centrada no aluno tem levado a alguns equívocos no desenvolvimento da pedagogia 

de projetos. Para que possamos compreender como se dão estes enganos devemos 

saber que “a educação por projetos poderá ser desenvolvida de dois modos: ensino 

por projetos e aprendizagem por projetos” (ANDRADE, 2003, p. 74 – grifo nosso).  

Analisando as diferentes posturas de docentes, alunos, gestores com as 

propostas pedagógicas e os paradigmas que as sustentam, fica claro que no ensino 

por projetos o aluno não está em foco, onde as decisões são determinadas pelos 

docentes “A escolha do tema, inclusive o problema e as questões que vão gerar os 

projetos são decididos pelo professor. [...] o paradigma é de transmissão de 

informação e de distribuição de tarefas para serem cumpridas pelos alunos” 

(ANDRADE, 2003, p. 75).O processo comunicacional é unidirecional, “Na verdade, 

no ensino, tudo parte das decisões do professor, e a ele, ao seu controle, deverá 

retornar.”  (FAGUNDES, 1999, p.15) 

Numa proposta de aprendizagem por projetos o aluno é o centro do processo, 

é sua responsabilidade propor temas, questões e desenvolvê-las para que seja autor 

e construtor de conhecimento. A autonomia é parte fundamental na aprendizagem, 

porém não significa que o aluno esteja entregue as suas próprias idéias sem a 

orientação do educador. Andrade (2003, p. 77) diz que “é um método de 

globalização que favorece a subjetividade do sujeito, a prática implica no vivenciar 

[...], a integração de várias áreas de conhecimento, a contextualização desse 

conhecimento à atividade mental e realidade do aluno.” 

Mais uma vez trazemos o tema da formação de professores, pois devem estar 

capacitados no uso das TIC para desenvolvimento da pedagogia de projetos, já que 

a mediação do professor é fundamental, pois, ao mesmo tempo que o aluno precisa 

reconhecer sua própria autoria no projeto, ele também precisa sentir a presença do 

professor, que ouve, questiona e orienta, visando propiciar a construção de 

conhecimento do aluno. A mediação implica a criação de situações de 

aprendizagem que permitam ao aluno fazer regulações, uma vez que os conteúdos 

envolvidos no projeto precisam ser sistematizados para que os alunos possam 

formalizar os conhecimentos  
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Assim como Andrade, Fagundes (1999, p.16) diz que os alunos devem ser os 

autores do projeto, construtores de conhecimento, curiosos, porém afirma que estas 

qualidades só surgem “quando lhe é permitido formular questões”. A autora propõe 

um quadro comparativo entre ensino e aprendizagem que apresentamos a seguir: 

 

Quadro 4 – Ensino X Aprendizagem por Projetos 

 
 

 
ENSINO POR 
PROJETOS 

APRENDIZAGEM POR 
PROJETOS 

 Autoria. 
Quem escolhe o 
tema?  

 Professores, 
coordenação pedagógica 

Alunos e professores 
individualmente e, ao mesmo 
tempo, em cooperação 

Contextos  Arbitrado por critérios 
externos e formais  Realidade da vida do aluno 

A quem satisfaz? Arbítrio da seqüência de 
conteúdos do currículo 

Curiosidade, desejo, vontade do 
aprendiz 

 Decisões Hierárquicas Hierárquicas 

Definições de regras,  
direções e atividades 

Impostas pelo sistema, 
cumpre determinações 
sem optar 

Elaboradas pelo grupo, consenso 
de alunos e professores 

 Paradigma  Transmissão do 
conhecimento  Construção do conhecimento 

Papel do professor Agente Estimulador/ orientador 

Papel do aluno Receptivo Agente 

Fonte: Fagundes (1999, p. 17). 

 

Machado (2000) e Prado (2002) corroboram as afirmações de Andrade e 

Fagundes, destacam que não se pode ter projeto pelos outros e que um dos 

pressupostos básicos do projeto é a autoria – seja individual, em grupo ou coletiva, 

onde o professor pode ter o seu projeto de sala de aula para viabilizar a criação de 

situações que propiciem aos alunos desenvolverem seus próprios projetos.  

 
Trabalhar com problemas ou projetos rompe com as fronteiras 
disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de articular 
diferentes áreas de conhecimento, dissociadas pelas grades 
curriculares, e mobilizadas na investigação de problemáticas e 
situações da realidade. Isso não significa abandonar as 
disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento das 
investigações em torno das questões envolvidas nas situações, 
aprofundando-as verticalmente em sua própria identidade, ao 
mesmo tempo que se estabelecem articulações horizontais 
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numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como 
pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção 
(ALMEIDA, 2002, p. 58). 

 

Desta forma, estão postos os desafios a serem superados para uso crítico 

das TIC. Seja Infra-estrutura tecnológica inadequada, concepções educacionais e 

curriculares rígidas centradas na transmissão de conhecimento e sobretudo  a 

necessidade de formação dos docentes para uso das TIC, os Orientadores 

Tecnológicos enfrentarão estes obstáculos durante o desenvolvimento de suas 

atividades. Muitos destes desafios estão em suas próprias mãos, outros se 

inscrevem na esfera das salas de aula, da equipe administrativa da escola, das 

secretarias de educação e da própria sociedade.  
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3  RESULTADOS OBTIDOS COM A COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

3.1 RESULTADOS RELATIVOS ÀS PERGUNTAS FECHADAS DO 

QUESTIONÁRIO 

 

Os questionários foram aplicados a oitenta professores. Foram eleitas as 

perguntas fechadas em busca de uma caracterização do grupo de professores com 

que os OTs trabalham. Optamos pela análise dos questionários respondidos pelos 

docentes, a fim de identificar algumas referências de como a informática tem sido 

utilizada habitualmente por este grupo.  

 

3.1.1 Características do uso das tecnologias pelos OTs 

 

Tomamos por base os resultados da Pesquisa TIC DOMICÍLIOS e 

USUÁRIOS14/2009 efetuada anualmente pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br)15. Foi realizada uma 

análise comparativa entre os dados da pesquisa, sob o foco dos dados nacionais e 

regionais, e os resultados obtidos durante as entrevistas direcionando a análise.  

Percebemos que quase 80% dos docentes declaram ter acesso a rede banda 

larga em casa, cerca de 75% consideram-se usuários intermediários à experientes e 

42% utilizam a internet diariamente.  De forma geral os dados coletados nos 

questionários são corroborados pelas informações contidas nas pesquisas e 

apresentadas nas tabelas a seguir. 

 Os entrevistados identificam-se em sua maioria como usuários 

intermediários. Somados aos que se apresentam como experientes no uso da 

tecnologia computacional são 75% dos docentes que possuem domínio de 

habilidades mínimas necessárias ao desenvolvimento de atividades no LIED. 

 

 
                                            

14Realizada anualmente em todo o território nacional, TIC DOMICÍLIOS e USUÁRIOS mede o uso 
das tecnologias de comunicação e informação em domicílios, o acesso individual a computadores e à 
Internet, atividades desenvolvidas na rede, barreiras de uso, governo eletrônico, comércio eletrônico, 
segurança na rede e spam, habilidades para o uso do computador e internet, acesso sem fio, entre 
outros. 
15 departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)15 -responsável pela 
coordenação e publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil 
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Gráfico 1 – Experiência em Informática: 

 

 
 

A Pesquisa TIC domicílios e usuários afirma  
 
[...] que, entre 2005 e 2009, o percentual de pessoas que 
declaram ser capazes de utilizarem uma planilha eletrônica 
aumentou constantemente, de 18% para 28%, enquanto o 
percentual de pessoas capazes de utilizarem um mecanismo 
de busca na Internet também mostrou crescimento constante, 
passando de 27% para 45%. No entanto, é extremamente 
importante observar que, [...] em 2009, chega-se a um 
percentual total de 56% de pessoas que obtiveram habilidades 
de maneira informal. [...] Embora os percentuais de pessoas 
que adquiriram habilidades em instituições formais de ensino 
ou através de cursos de treinamento praticamente tenham se 
estagnado no período de 2007 a 2009, o número de pessoas 
que adquiriram habilidades de maneira informal cresceu de 
31% para 56% no mesmo período, o que mostra a inclusão 
digital realizada à margem de programas organizados. 
(BARBOSA, 2010, p.48-49) 

 

Os dados mostram que o percentual de pessoas com domínio mínimo no uso 

do computador tem aumentado ano a ano, porém  

 
[...] a Informática precisa entrar definitivamente na vida escolar, 
especialmente nas escolas públicas, o que será possível 
quando os professores forem capazes de utilizar de forma mais 
avançada os computadores e a Internet no ensino de suas 
próprias matérias [...] (ibidem, p.49) 

 

Dando continuidade à comparação de dados, percebemos que 79% do grupo 

analisado alegam ter acesso a internet banda larga em casa. Essa informação não 

se enquadra no percentual de usuários com acesso a internet da região Sudeste 

conforme tabela abaixo.  

14%
4%

21%
61%

experiente 8

inexperiente 2

iniciante 12

intermediário 35
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Só poderemos vincular esse dado à renda familiar que se caracteriza por R$ 

4.651,00 ou mais. Considerando que o salário médio do professor em apenas uma 

matrícula no município de Teresópolis fica em torno de R$ 2.000,00 e sabendo que 

a grande maioria tem mais de um emprego ou matrícula, inferimos que a informação 

pode aproximar-se de um dado real, mesmo sabendo que neste item os docentes 

teresopolitanos encontram-se bem acima da média regional e mais ainda da 

nacional.  

79%

21%

SIM 45 NÃO 12

 

Tabela -1 Proporção de Domicílios com 
Acesso à Internet Gráfico 2 – Acesso a 

Internet Banda Larga em 
Casa 
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Diferentemente do item tratado no parágrafo anterior, a freqüência de uso da 

internet declarada pelos entrevistados aproxima-se dos dados da pesquisa 

apresentados na tabela a diante. 

 

Tabela - 2 Freqüência de Uso Individual do Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a freqüência diária de uso docomputador, o docente 

teresopolitano encontra-se abaixo da média nacional mesmo quando somamos os 

acessos diários àqueles realizados entre 1 vez e 2 a 3 vezes por semana.  

 
Gráfico 3– Uso da Internet 

 

37%

7%
9%5%

42%
2 a 3 vezes por semana 21
1 vez por semana 4
nunca 5
raramente 3
todo dia 24
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Apesar de verificarmos que 79% dos professores declararam ter acesso a 

internet banda larga em casa, superando os padrões nacionais e regionais, o seu 

uso efetivo no cotidiano fica abaixo da média, reflexo da dificuldade de formação 

para o uso das tecnologias que emerge não só da falta de acesso aos recursos, mas 

também do fortalecimento de uma cultura digital.  

 
O Brasil tem feito um grande esforço para dotar de acesso à 
Internet todas as escolas públicas do país, em todas as 
regiões, mesmo em locais de difícil acesso. O Plano Nacional 
de Banda Larga, em discussão neste início de 2010, deve 
tornar esse acesso de melhor qualidade. [...] O verdadeiro 
papel da escola, em relação ao uso da Internet e à inclusão 
digital, só será devidamente exercido quando disponibilizar aos 
alunos os recursos para que eles melhor exerçam sua cidada-
nia plena, e não apenas utilizarem a Internet como meio de 
comunicação, por exemplo através de redes sociais. 
(BARBOSA, 2010, p.49) 

 

É certo que o oferecimento de banda larga e laboratórios de informática às 

escolas não será suficiente para que o uso crítico das novas tecnologias seja 

atingido. Mais do que formação em Informática Educativa, será necessário uma 

mudança de proposta pedagógica. 

 

Gráfico 4– Formação em Informática Educativa 

 

 
 

33%

67%

SIM 19 NÃO 38
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Podemos verificar que surpreendentemente 33% dos docentes entrevistados 

possuem formação em Informática Educativa, porém apenas 12% desenvolvem 

atividades nos LIED.  

 

Gráfico 5 – Freqüência de Atividades no LIED 

 

 
 

 A Pesquisa TIC Domicílios e Usuários (BARBOSA, 2010 p. 50) diz que o 

treinamento maciço de professores de primeiro e segundo grau para uso da 

Informática seria um atalho para a melhora de resultados no uso das TIC em curto 

prazo. Porém, percebemos que o desenvolvimento de um projeto educacional que 

auxilie a articulação das propostas pedagógicas e curriculares deverá aliar-se a um 

fomento para utilização dos computadores e a Internet por parte dos docentes no 

ensino de suas próprias disciplinas.  

 

3.1.2 Relação dos professores com os OTs e o LIED 

 

Afirmando ainda a necessidade de formação de professores para uso das TIC 

no espaço escolar, verificamos que 32% dos professores entrevistados apontam 

4%

21%

12%

16%

47%

+ DE UMA VEZ POR SEMANA 2 1 A 2 VEZES POR MÊS 12

1 VEZ POR SEMANA 7 NUNCA 9

RARAMENTE 27
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dificuldades na utilização do LIED relacionadas à formação, onde 16% afirmam que 

necessitam de capacitação e outros 16% apresentam dificuldade na utilização do 

SO LINUX que dá suporte de software aos computadores oferecidos às escolas 

públicas do país pelo governo federal.  

 

Gráfico 6 - Principais Dificuldades no Uso do LIED 

 

 
 

Observamos que com relação ao contacto com os OT, 44% dos docentes 

raramente o encontram diretamente e 14% nunca o encontraram. Entretanto, 

apenas 8% dos entrevistados apontaram a ausência do OT como uma dificuldade na 

utilização do LIED.  

 

 

 

 

 

 

8% 3%

16%

9%

4%

16%
7%

7%
1%

19%

10%

Ausência do OT 6

Burocracia 2

Capacitação 11

Falta de Internet 6

Falta de rede 3

Familiaridade com o SO Linux 11

Não respondeu 5

Não tem dificuldade 5

O LIED fica fechado sem o monitor e o OT 1

Poucos computadores 13

Tempo disponível 7
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Gráfico 7 – Contato com o Orientador Tecnológico 

 

 
 

São números significativos, que, aliados aos dados que demonstram baixa 

freqüência de atividades desenvolvidas no LIED nos induzem a inferir que os 

docentes não perceberam a importância do papel do OT como mediador no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas e nos entraves para o uso das 

tecnologias. 

 

 

Gráfico 8 – Funções e Atribuições do OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfim, apesar dos docentes da rede municipal de Teresópolis declararem ter 

acesso a informática e internet banda o uso pedagógico das TIC ainda se mantém 

2% 12%
5%

23%

14%

44%

NÃO RESPONDEU 1

+ DE UMA VEZ POR SEMANA 7

1 A 2 VEZES POR MÊS 3

1 VEZ POR SEMANA 13

NUNCA 8

RARAMENTE 25

Auxiliar o professor 12
Estimular o professor 1
Manter funcionamento do LIED 7
Não respondeu 3
não sei 2
Oferecer + informação aos professores e alunos 4
Orientar alunos e professores 28
Orientar no uso de softwares 12
Sugerir atividades 4
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reduzido e para alguns até inexistente. Os professores indicam que a falta de 

formação e o pouco contato com o OT estão  entre os principais entraves para o 

desenvolvimento pedagógico de atividades nos LIED. 

 

3.2 OBSERVAÇÃO  

 

A etapa de observação foi realizada em três escolas municipais de 

Teresópolis, denominadas daqui em diante denominadas A, B e C durante o período 

de setembro a dezembro de 2009.  

No contacto com as equipes diretivas, inicialmente foram expressos os 

objetivos propostos para esta etapa, que facilmente foram acolhidos pelas direções 

escolares, abrindo espaço para o desenvolvimento de todas as outras etapas de 

coleta de dados como questionários e entrevistas. 

Durante as visitas e observação identificamos que o Orientador Tecnológico 

da Escola B que chamamos de M. trabalha às 5ª pela manhã, 2ª à noite e 3ª à tarde, 

assim como o LIED está equipado da seguinte forma: 17 computadores, sendo que 

4 destes em manutenção; uma impressora lazer preto e branco; um scanner e um 

modem. 

Posteriormente, encontramos com o técnico da SME/STE que auxiliava o OT 

na manutenção de algumas máquinas. O OT relatou alguns problemas no LIED 

entre os quais: a) o problema das bancadas para os computadores que atualmente 

estão em mesas de alunos; b) A escola é pólo de alunos com deficiência e tem 

alunos cadeirantes que não conseguem chegar até as máquinas; c) a rede do LIED 

ainda é necessária, segundo o OT, já que existe internet em apenas 2 máquinas e 

há falta de armário e de manutenção nas máquinas quebradas. 

Durante o recreio alguns alunos vinham até a porta e diziam escolher qual 

computador iam usar e sempre apontavam para o que tinha conexão com internet. 

Uma turma entrou no LIED para desenvolver uma atividade que não havia 

sido previamente planejada de forma que os alunos utilizavam os computadores 

aleatoriamente.  A utilização se resumia em utilizar jogos que em sua maioria não 

apresentavam objetivos pedagógicos. Observou-se também que não havia 

homogeneidade de softwares em todos os computadores. 
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Algumas impressões puderam ser registradas, a saber: a) não existe uma 

identificação das necessidades reais do LIED por parte da gestão escolar; b) o OT 

não consegue priorizar suas ações tendo em vista o desenvolvimento pedagógico 

com os professores; c) a SME não identificou estes ou outros problemas e fez a 

intervenção necessária com a direção da unidade escolar.  

Após entrevistas, entrega e recolhimento de questionários, houve também 

conversa informal com os professores, em seguida foi realizada entrevista com o OT 

e mais uma observação das ações da professora que chamamos de JD no LIED. 

Mais uma vez estavam realizando atividades escolhidas aleatoriamente, cada 

criança literalmente jogava um jogo diferente do outro. Desta vez o OT expressou-se 

falando de sua frustração em relação às atividades desenvolvidas no LIED, pois tem 

sempre que recomeçar o trabalho, visto que os alunos desconfiguram as máquinas, 

o que demanda em pouco tempo várias manutenções nos computadores.   

Na escola C foi também encontrada a OT “AP” responsável pelo LIED que 

iniciou seu trabalho no 1º semestre de 2009 e encontra-se somente às sextas pela 

manhã. Nesta escola a primeira atividade de observação desenvolvida foi uma 

visitação ao LIED, de forma que pudemos constatar que está equipado com: 15 

computadores sendo que destes 10 são do programa do governo federal (com 

sistema operacional LINUX) e 5 do município (com sistema operacional Windows);  

uma Impressora também oferecida pelo governo federal; um Scanner e Modem. 

O OT não foi encontrado no LIED, estava na sala dos professores, visto que o 

LIED estava trancado e me explicou que durante este ano o Laboratório esteve 

fechado e que só retornaram as atividades em setembro do ano anterior, no entanto 

a responsável pelo LIED à tarde era alguém da direção que foi OT ano passado, já 

que à tarde funciona apenas 1º ao 5º anos onde o trabalho é mais fácil e de manhã 

funciona do 6º ao 9º ano. Diz que a escola está com problemas com o Sistema 

Operacional (SO) LINUX, já que não conseguem configurar a rede que necessita de 

uma senha não fornecida pelos responsáveis de instalação das máquinas do 

governo federal. Colocou também que a escola apresenta conexão com a internet, 

porém não está em rede o que dificulta o trabalho conjunto dos alunos como 

comenta a OT. 

Posteriormente entrevistamos a OP, que após responder as questões 

explicou que o trabalho com as tecnologias não acontecia satisfatoriamente. Devido 
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à ação e atividade da auxiliar de direção com as tecnologias na escola decidimos 

entrevistá-la assim como a OT e percebemos que ela não faz só a mediação entre 

as tecnologias e a prática pedagógica, mas faz mediação entre Tecnologia, 

Orientação Pedagógica e professores. Foi-nos informado que ela oferecerá um 

curso básico de utilização de LINUX para os professores do 2º turno. 

Por inúmeras vezes em que estivemos na escola o OT não se encontrava no 

LIED, e sim na sala dos professores. Observamos que o LIED em algumas 

oportunidades estava fechado ou sendo realizada uma atividade estranha à sua 

finalidade. Pelo fato de quase nunca serem realizadas atividades no LIED da escola 

C, colhemos algumas informações por meio de conversas informais. A OT, disse se 

sentir com dificuldades desenvolver seu trabalho no LIED; não tem informações 

sobre o desenvolvimento do trabalho e que a auxiliar de direção da tarde tem mais 

possibilidades de acesso. Diversos professores deixaram claro que não utilizam o 

LIED. Conversamos também com a auxiliar de direção do turno da manhã que falou 

sobre a falta de autonomia no seu cargo.  

Durante observação da escola “A” identificamos que o LIED está equipado 

com: 14 computadores sendo que destes, 10 são do programa do governo federal e 

4 do município; Impressora do governo federal com defeito; 2 Modems: 1 wireless, 1 

que recebe o sinal velox e um switch de 9 portas;  não existe armário nem outro 

mobiliário para arquivamento ou guardar materiais da sala. 

Quanto aos docentes encontramos uma professora pesquisando softwares 

que utilizaria em sua próxima aula. Esta docente apresenta uma postura diferente 

das demais desenvolvendo uma série de ações no LIED, mesmo com certa 

dificuldade, entre elas: pesquisa de reconhecimento de softwares para planejamento 

das aulas; identificação de dúvidas na utilização das tecnologias; avaliação do 

processo de aprendizagem dos alunos durante a utilização do LIED. 

Pode-se observar também a aula de outro professor que teve ação oposta a 

da citada anteriormente, a atividade com os alunos no LIED não foi tão proveitosa 

quanto a da docente anterior. A atividade dos alunos era menos organizada, apesar 

do professor e dos alunos apresentarem autonomia e saberem utilizar o computador 

e internet. Não demoraram em encontrar sites que dessem as informações 

necessárias, porém muitos não sabiam utilizar o editor de texto. O professor saiu da 

sala várias vezes deixando a turma com o monitor e com o pesquisador. Ficou claro 
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que a ação do professor não privilegiava um planejamento prévio com os alunos das 

atividades a serem propostas no LIED. 

Diferente dos docentes anteriormente mencionados, uma professora, da 

disciplina de Matemática, que desenvolve atividades muito dinâmicas com suas 

turmas, nos concedeu uma entrevista onde mencionava o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas com uso de mídias. Falou de uma exposição de todas as 

suas turmas, posteriormente verificada, de um trabalho de vídeos produzidos pelos 

alunos de dados estatísticos da comunidade sobre profissões. A docente ainda não 

havia utilizado o LIED apesar de sua postura pedagógica ativa. 

Especificamente nesta escola e neste LIED encontramos alunos monitores, 

que auxiliam o trabalho no laboratório. Alguns demonstram que gostam do que 

fazem e são bem assíduos diferentemente de outros. Os monitores demonstraram 

ser fundamentais para que o cotidiano do LIED funcione nos dias e horários que o 

OT não se encontra na escola. 

Quanto ao OT LN, responsável pelo LIED da escola A, iniciou seu trabalho no 

1º semestre de 2009 e encontra-se às terças pela manhã e tarde. Aparenta entender 

muito de toda parte técnica e até de softwares que podem ser utilizados, porém não 

apresenta profundo conhecimento pedagógico. O OT fala que o tempo é muito curto 

e que se divide em fazer atividade técnica e ação pedagógica.  

A observação, por força de um contato maior, tornou-se de certo modo 

participante já que professores, monitores e inclusive o próprio OT solicitaram auxílio 

para solucionar, acompanhar e mediar ações técnicas e pedagógicas como: 

conserto e formatação de algumas máquinas e instalação de softwares, 

considerando  que quatro máquinas não estavam funcionando; atendimento de 

alunos, monitores e professores. Em certa ocasião era necessário demonstrar aos 

monitores como utilizar o Excel para fazer tabelas e gráficos e assim multiplicar a 

informação para a professora de Matemática e seus alunos  

 

3.3  ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

Conforme explicitado anteriormente, o material coletado junto aos 

entrevistados foi lido exaustivamente na busca por definir os temas e subtemas 

recorrentes elencados no quadro 5. 
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Quadro 5 – Temas e Subtemas 

3.3.1 Atividades pedagógicas e mediação 
3.3.1.1 Formação de Professores 
3.3.1.2 Mediação Pedagógica  
3.3.1.3 Projetos Educacionais 
3.3.2   Contexto da Atuação do Orientador Tecnológico 
3.3.2.1 Atribuições e atividades do OT  
3.3.2.2 Tempo disponível 
3.3.2.3 Infra-Estrutura do LIED 

 

Foram estabelecidas algumas siglas para melhor identificação das falas 

dos entrevistados, que seguem com a letra P correspondendo a professor, D 

diretor, OP orientador pedagógico e OT orientador Tecnológico; seguidas da 

identificação da escola podendo ser EA – escola A; EB – escola B e EC – escola 

C. Existe também a sigla SME que corresponde aos entrevistados da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 
3.3.1 Atividades pedagógicas e mediação 

3.3.1.1 Formação de Professores 

Este subtema apresenta a questão das dificuldades para o uso da Informática 

e a urgência de formação técnica e pedagógica dos docentes. É necessário ir além 

da capacitação para uso dos equipamentos, precisa-se de uma formação 

pedagógica de uso das TIC para uma prática pedagógica efetiva e que não fomente 

uma utilização meramente tecnicista da Informática Aplicada à Educação. As novas 

tecnologias apresentam novos desafios a todos, mas são os docentes que no 

espaço escolar atualmente se vêem em uma situação de significativas mudanças e 

que exigem repensar sua formação acadêmica e a sua prática cotidiana. A seguir 

reunimos algumas falas que expressam as dificuldades apresentadas pelos 

docentes: 

 
PEB-3: Não tenho domínio da informática. 
PEB-7:  A inexperiência dos professores. 
PEB-8: Não sei ensinar informática para o aluno. 
PEB-10: Não entendo de informática 
PEB-13: Me falta capacitação 
PEC-22: Ainda não sei utilizar o computador 
PEC-6: Tempo disponível para meu aprimoramento. 
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OPB O OT precisava atender a todos os professores, mas nem 
todos participam porque tem medo. 
OTB Tento colaborar com os professores, mas tudo que é novo 
dá medo, então procuro conversar com os professores e 
passar o que o STE orienta, tirar dúvidas, estar acessível aos 
professores, mas a falta de tempo não possibilita muita 
disponibilidade.   

 

Valente (2005a, p. 30) alerta sobre a necessidade da formação de 

professores contemplar aspectos teóricos-pedagógicos devem permitir aos docentes 

“compreender as perspectivas educacionais subjacentes à diferentes aplicações do 

computador na sua prática pedagógica”. O autor afirma ainda  que esta formação 

apresenta um enorme desafio, “Ela deve ser pensada na forma de uma espiral 

crescente de aprendizagem, permitindo ao educador adquirir simultaneamente 

habilidades técnicas e pedagógicas.”(ibidem, p. 30)  Deve ser promovida em serviço, 

não só para que possa atender diretamente as necessidades do professor como 

também para que este possa repensar e refletir sobre as suas práticas e o uso 

pedagógico das TIC. 

Neste subtópico, percebemos também que alguns participantes referem-se à 

timidez dos professores diante do LIED, à sua falta de capacitação, do medo do 

professor como um problema.  

 
DEA Muitos professores ainda são tímidos na utilização do LIED.  
OPC A falta de conhecimento dos professores e a falta de 
capacitação deles ainda é um problema, de forma que necessita 
do OT.  
OPA Alguns professores não sabem utilizar basicamente o 
computador e a falta de capacitação dos mesmos tem sido o maior 
problema.  
SME- Medo do professor ainda é um problema. Disputa entre 
computador e livro por parte do professor (ilustra com o exemplo da 
pesquisa e onde o professor é contra o “recorta” e “cola”)  
DEC  O OT deve promover projetos e capacitar os professores. 

 

Nesse âmbito Orozco diz que (2008, p.97) “Os docentes manifestam temor 

profundo de serem substituídos pelas novas tecnologias de informação colocadas a 

serviço de objetivos de aprendizagem.” Corroborando a fala do autor, Papert em 

suas duas obras (1988; 2008) afirma que as propostas de trabalho com as novas 

tecnologias tendem a exercer uma função técnica na tentativa de incorporá-la as 

práticas pedagógicas tradicionais. O autor usa diversas metáforas – merecem ser 
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conhecidas - em suas obras para ilustrar a rejeição do uso das novas tecnologias 

como a das teclas do teclado QWERTY  

 
A fila de cima das teclas alfabéticas de uma máquina de 
escrever comum forma em suas seis primeiras letras o 
vocábulo QWERTY. Para mim isso simboliza a maneira pela 
qual a tecnologia pode muitas vezes servir não como uma 
força de progresso mas como algo para manter tudo como 
está. [...] as teclas encavalavam muito umas nas outras. A 
idéia foi minimizar o problema de colisão separando as 
teclas que eram mais freqüentemente usadas em seqüência. 
(PAPERT, 1988, p. 51)  

 

O autor continua afirmando que apesar da solução anos após a invenção da 

máquina de escrever, até hoje temos esta formatação em nossos teclados de 

computador. Mais recentemente, Papert (2008, p. 51) usa a metáfora da escola 

agindo como um organismo vivo defendendo-se de um corpo estranho. “Ela ativou 

uma reação imunológica cujo resultado final é digerir e assimilar o intruso”. 

Outra contribuição importante sobre uma posição defensiva do uso das 

mídias e das TIC vem de Martín-Barbero (2008, p. 56-57) dizendo que “A 

diversificação e a difusão do saber, [...] está acarretando na escola uma posição 

defensiva, e a construção de uma idéia negativa e moralista de tudo que a questiona 

em profundidade [...]”. Andrade (2003, p. 67) diz que os docentes têm motivos para 

relutar no uso das tecnologias enquanto não perceberem que estas possam ser 

suas aliadas no desenvolvimento de suas práticas. 

 
Na realidade o que restringe a participação dos professores 
não tanto a resistência a modificações do habitus ou status 
quo, ou ainda o medo de usar o computador por nunca ter tido 
a oportunidade de acesso a ele. Falta-lhes, mesmo, na maioria 
das vezes, o conhecimento das potencialidades da utilização 
destas ferramentas na educação e a compreensão de como 
podem ser inter-relacionados os fundamentos tecnológicos aos 
pedagógicos em uma prática educativa inovadora. É possível 
supor que estando capacitados para o emprego das novas 
tecnologias na prática educativa e se conhecem como podem 
desenvolver projetos pedagógicos com elas, com certeza se 
sentirão encorajados em utilizá-los em ações curriculares 
escolares as mais criativas. (ANDRADE, 2003, p. 67). 
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3.3.1.2 Mediação Pedagógica  

 

Este subtema enfatiza a ação dos Orientadores Tecnológicos no sentido de 

promover a mediação entre professor-aluno-tecnologia. Para tal, entende-se que o 

OT precisa ser um estimulador, motivador, incentivador, no sentido de envolver 

professores e alunos no processo de aprendizagem com o apoio das TIC. Masetto 

(2003, p. 144) trata a mediação pedagógica como uma ação docente – seja pelo OT 

ou pelo próprio professor – que promove a colaboração e incentiva no processo de 

aprendizagem usando como instrumento as TIC, especificamente no caso deste 

trabalho. O autor afirma ainda que: 

 
A mediação pedagógica coloca em evidência o papel de sujeito 
do aprendiz e o fortalece como ator de atividades que lhe 
permitirão aprender e conseguir atingir seus objetivos; e dá um 
novo colorido ao papel do professor e aos novos materiais e 
elementos com que ele deverá trabalhar para crescer e se 
desenvolver. (MASETTO, 2003, p. 144) 

 

Analisando as afirmações a seguir, percebemos que é forte a expectativa  de 

uma ação do OT na mediação pedagógica.  

 
DEA O OT deve acompanhar os trabalhos e estimular os 
professores. 
OTB O OT tem que estar apto a aprender, aberto a novas 
informações e eu devo passar as informações para os colegas 
da melhor forma possível. 
OTC Incentivar e mostrar para o professor o que esta 
ferramenta pode proporcionar para ele, é trazer o professor 
para o LIED, entusiasmá-lo e mostrar como as tecnologias 
podem auxiliá-lo na prática pedagógica. Esse é o papel básico, 
o restante é conseqüência. 
OTA Apresentar os softwares e auxiliar nas dificuldades de 
utilização que os professores têm. 

 

No entanto os professores entrevistados enfatizaram que a ação do OT deve 

articular as atividades do professor na sala de aula, com os conteúdos e os recursos 

de informática. Evidencia-se em algumas falas um discurso meramente técnico, em 

outras pedagógica e ainda em algumas o anseio pela articulação entre a técnica e a 

prática pedagógica confirmando a necessidade da mediação pedagógica articulada 

às tecnologias, conforme pode-se analisar: 
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PEB-2: Ajudar os professores na utilização dos computadores 
nas atividades propostas. 
PEB-5: Auxiliar o professor da turma com atividades que são 
dadas em sala de aula. 
PEB-10: Dar suporte ao professor, fornecendo atividades 
dentro dos conteúdos trabalhados e auxiliar os alunos. 
PEC-16: Auxiliar no processo educativo. 
PEC-17: Dar suporte ao professor para que o mesmo possa 
utilizar os recursos disponíveis bem como estimulá-lo para isso.  
PEC-20: Entendo que deveria ser como o antigo áudiovisual 
das escolas, ou seja, o profissional preparar junto com o 
professor pesquisando e elaborando as aulas, em 
CD’s/DVD’s/etc, pois acho que apenas está abrindo e fechando 
a sala de informática e deixando com o professor, não atuando 
junto, sendo apenas responsável pelo LIED.  
PEC-21: Ajudar o professor a utilizar esta ferramenta como 
recurso pedagógico. 
PEA-4: A função de “orientar” no sentido literal da palavra a 
quem queira ou tenha a necessidade de fazer usar “desta”  de 
modo correto, caso a desconheça.  
PEA-15: Colaborar para que as aulas planejadas pelos 
professores das diferentes disciplinas possam acontecer com 
os recursos tecnológicos.  

 

Devemos lembrar que as tecnologias são instrumentos, e que para serem 

usadas é necessário o conhecimento técnico que exigem, porém um uso associado 

das TIC à prática pedagógica demanda muito mais que informação e domínio 

técnico, “exigem eficiência e adequação aos objetivos aos quais se destinam” 

(MASETTO, 2003, p. 153).  

Assim, as funções do OT num processo de mediação pedagógica vão além 

de criar novas relações entre os atores envolvidos num processo pedagógico, 

incluem o envolvimento das TIC nessa ação. Percebemos que Masetto (2003, 

p.145) corrobora com a fala dos entrevistados quando apresenta as características 

da mediação pedagógica, que dentre elas destacamos:  

 
[...] dialogar permanentemente de acordo com o que acontece 
no momento; trocar experiências; debater dúvidas, questões e 
problemas; orientar nas carências e dificuldades técnicas; [...] 
colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento 
adquirido e novos conceitos; [...] cooperar para que o aprendiz 
use e comande as novas tecnologias para suas aprendizagens; 
[...]  
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Mais uma vez, afirmamos a importância da utilização das TIC no espaço 

escolar se desenvolver de maneira mais profunda do que o simples uso tecnicista, 

como apontam os seguintes discursos: 

 
PEC-18: Orientar os professores na utilização dos recursos 
tecnológicos. 
PEB-1: Auxiliar no trabalho do professor elaborando com o 
professor atividades para serem realizadas pelos alunos. 
PEB-14: Orientar os alunos e professores com o uso do 
computador no cotidiano escolar.  
PEC-15: Dar apoio aos professores nas aulas de informática.  
PEC-8: Tirar dúvidas quanto a utilização dos programas. Dar 
sugestões de como abordar os conteúdos através dos recursos 
da informática. 

 

Com o foco da ação mediadora no emprego pedagógico das tecnologias, 

Masetto (2003, p. 153) propõe que estas devam “[...] ser utilizadas para valorizar a 

auto-aprendizagem, incentivar a formação permanente [...]”, afirmando que “não se 

pode pensar no uso de uma tecnologia sozinha ou isolada” (ibidem, p. 155), 

priorizando o planejamento do processo de aprendizagem. 

 
Requer-se um planejamento detalhado, de tal forma que as 
várias atividades integrem-se em busca dos objetivos 
pretendidos e que as várias técnicas sejam escolhidas, 
planejadas e integradas de modo a colaborar para que as 
atividades sejam bem realizadas e a aprendizagem aconteça. 
(ibidem, p. 155) 

 

3.3.1.3 Projetos Educacionais 

 

A etimologia da palavra projeto tem origem no latim projectus – lançado -, 

particípio passado de projicere - lançar para diante. “A idéia de projeto envolve 

antecipação de algo desejável que ainda não foi realizado, traz a idéia de pensar 

uma realidade que ainda não aconteceu” (FREIRE E PRADO, apud PRADO, 2005b, 

p. 14). Assim, “A escola precisa ter projeto, precisa de dados, precisa fazer sua 

própria inovação, planejar-se a médio e a longo prazos” (GADOTTI, 2000, p. 8), os 

projetos educacionais pretendem organizar e planejar as atividades desenvolvidas 

no espaço escolar, formalizar as estruturas curriculares, enfim registrar as práticas 

pedagógicas e administrativas.  
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Devemos considerar também que  

 
O termo projeto é bastante recente em nossa cultura. São 
associadas a esse termo diferentes acepções: intenção 
(propósito, objetivo, o problema a resolver); esquema (design); 
metodologia (planos, procedimentos, estratégias, 
desenvolvimento). Assim , podem ser concebidas a atividade 
intelectual de elaboração do projeto e as atividades múltiplas 
de sua realização. (BOUTINET apud FAGUNDES, 1999, p. 15) 

 

As falas a seguir demonstram que apesar da elaboração de projetos ser 

utilizada mais recentemente nas escolas, alguns sujeitos do desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem enquanto prática pedagógica demonstram 

compreender sua importância.  

 
OPC Aqui na escola promovemos projetos e planejamento de 
atividades. 
OTC O computador deve ser um apoio à parte pedagógica do 
professor nunca deve ser levado como uma forma de diversão 
apenas. Mesmo que seja divertido deve se ter objetivos 
específicos. 
PEA-7: Auxiliar nos projetos educacionais.  

 

Nesse subtema emerge a diferença entre Projetos Pedagógicos de um lado, 

envolvendo professores, alunos e OT para o desenvolvimento de atividades, -

denominadas pelos entrevistados - às vezes de oficinas, com características de 

divertimento; e de outro o Projeto Político Pedagógico que remete a questões 

ligadas à gestão escolar dos espaços e uso dos LIED. 

Ao tratarmos de projetos pedagógicos encontramos uma diferença 

significante entre ensino e aprendizagem por projeto - não só na literatura que 

analisa o assunto quanto na prática pedagógica cotidiana. Esta diferença nem 

sempre é notada por aqueles que estão à frente do desenvolvimento das práticas 

pedagógicas que muitas vezes ignoram que a desigualdade entre os termos 

fundamenta-se nas concepções educacionais de transmissão e construção de 

conhecimento, no processo de ensino e de aprendizagem centrado no aluno ou no 

professor. 

Fagundes (1999, p. 15) e Andrade (2003, p 74) apontam que no ensino as 

ações partem em função das decisões, determinações e controle do docente.  
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Os professores que trabalham com projetos usando 
computador e propõe os projetos para os alunos executarem, 
estão praticando o ensino por projetos, uma forma equivocada 
de achar que estão trabalhando com projetos de 
aprendizagem. (ibidem, p. 75) 

  

Percebemos nas falas a seguir que quando se fala de projeto o foco não está 

no aluno, portanto se baseia em uma proposta de ensino por projetos, onde o 

paradigma da transmissão de conhecimento fundamenta as ações. 

 
OPC A gente promove projetos com as professoras onde a OT 
fica de intermediária entre as propostas da OP e como utilizar o 
LIED. 
OTC Nós desenvolvemos projetos, oficinas que envolvem 
professores, alunos e OP. 

 

Já na aprendizagem por projetos o aluno é o centro das propostas e ações, é 

dele que surgem as formulações de questões de aprendizagem, os problemas e as 

hipóteses formuladas. “Um projeto para aprender vai ser gerado pelos conflitos, [...] 

que constituem o conhecimento particular do aprendiz.” (FAGUNDES, 1999, p. 16)  

Nos discursos expressos por alguns entrevistados podemos perceber que 

apontam a necessidade de um uso das TIC para aprendizagem apesar de ficar claro 

que ainda está sendo para o ensino. 

Para que um projeto de aprendizagem possa alcançar seu objetivo principal 

que é a construção do conhecimento, é necessário que haja intencionalidade 

daqueles que fazem as mediações e orientações dos projetos. “Não se faz projeto 

quando se tem certezas ou imobilizado por dúvidas” é necessário propor novas 

práticas pedagógicas e assumir novos paradigmas educacionais. Porém 

percebemos nas falas que os entrevistados ainda não conhecem ou não 

implantaram esta proposta pedagógica.  

 
DEC O LIED deve ser usado por meio de projetos e a partir de 
um planejamento prévio. 
SME O projeto é que se crie situações de aprendizagem 
usando os aparatos tecnológicos para apropriação do 
conhecimento. 
DEA Atualmente usam o computador mais como 
entretenimento, deveriam desenvolver propostas pedagógicas. 

 



70 

 

 

 

O PPP é um documento que sistematiza toda organização do espaço escolar, 

seja administrativa e/ou pedagógica. Consiste no planejamento, impede 

improvisação, oferecendo mais segurança na medida em que permite à escola 

escolher as melhores estratégias de coordenação do espaço escolar. Andrade 

(2003, p.74) afirma que: 

 
Com o projeto político-pedagógico a escola assume uma 
concepção pedagógica e um modelo de organização e 
funcionamento que possibilita a viabilização da concepção 
educacional ou pedagógica que se comprometerá e colocará 
em prática.  

 

As falas abaixo demonstram que existe uma expressiva necessidade de 

gerenciamento dos espaços das mídias e usos administrativos e pedagógicos do 

LIED, o que poderia ser viabilizado se no PPP estivesse evidenciada a sua 

importância. 

 
SME A Informática Educativa ainda é muito pouco efetiva. Não 
acontece como deveria ser, isto é, deveria ter um momento 
onde professores, monitores, OTs, OPs, traçassem um projeto 
pedagógico para a utilização das tecnologias. 
PEA -7: Neste momento, a questão do tempo entre aulas de 
uma turma para outra e a incompatibilidade de horários para 
estar no laboratório. 
PEA-9: Incompatibilidade de horário e pouco material didático. 
PEA-13: Agendamento, disponibilidade compatível 
 PEC-15: A Sala foi disponibilizada para minha disciplina 
apenas no final do ano. 
PEA-14: Horários e tempo suficiente para melhor utilização do 
meu material com os S.O. 
PEA16-: Disponibilidade de horário e dificuldade para encontrar 
atividades que se encaixem ao conteúdo. 
PEC-6: Saber dias e horários disponíveis por parte do OT para 
organizar meu horário 
PEC-20: A utilização não deveria ser regrada como aula de 
horário e sim aberto ao aluno com internet para pesquisa com 
possibilidade de imprimir 3 folhas por trabalho(sem capa) de 
preferência fora de seu horário de aula. 

 

A falta de um referencial de atuação na unidade escolar quanto à gestão do 

LIED dificulta o desenvolvimento dos dois principais aspectos do PPP no que tange 

o uso das TIC: “[...] a organização e funcionamento da escola como um todo e como 

organização e funcionamento em sala de aula e suas relações com a comunidade 
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em geral.” (ANDRADE, 2003, p. 74). O preparo e coordenação dos espaços e da 

utilização do LIED é fundamental para que os docentes possam usufruir das novas 

TIC nas suas práticas  cotidianas, visto que já são muitos os obstáculos que se 

inscrevem na esfera da utilização pedagógica das TIC, de forma que as dificuldades  

administrativas poderiam ser sanadas mais facilmente por meio da sistematização e 

registro do funcionamento no PPP . 

 
3.3.2  Contexto da Atuação do Orientador Tecnológico 

 

Os principais desafios da Informática aplicada à educação estão relacionados 

à combinação entre as questões técnicas e pedagógicas que “[...] é adquirido por 

meio da formação continuada, na qual o professor tem a oportunidade de explorar 

as tecnologias, analisar suas potencialidades [...]” (ALMEIDA, 2005b, p. 43 – 44). A 

autora afirma ainda que esta formação deva ser voltada para a ação atual do 

docente, possibilitando-o “compreender  o que, como, por que e para que empregar 

o computador na sua ação” (ibidem, p. 44).  

Esse tema refere-se especialmente a figura do Orientador Tecnológico 

enquanto capacitador  dos docentes e sujeito que enfrenta os obstáculos técnicos e 

pedagógicos, emergente nas falas dos participantes, nas quais são apontadas: (1) 

as atribuições e atividades do OT; (2) Tempo insuficiente para as atividades no LIED 

e (3) Infra-estrutura do LIED. 

 

3.3.2.1 Atribuições e atividades do OT  

 

As falas dos entrevistados, neste subtema, apontam em direção às 

atribuições e funções do OT, expressam também as expectativas quanto à sua 

figura, que remetem às atribuições estabelecidas pelo Setor de Tecnologias 

Educacionais da Secretaria Municipal de Educação.  

Como já dito em momento anterior, o OT precisa atuar capacitando e 

orientando professores e no uso das tecnologias ao mesmo tempo em que se torna 

um parceiro de percurso nas descobertas que as novas tecnologias apresentam. 

Evidencia-se como uma contribuição do OT em relação à  ação mediadora, à 

orientação, assistência, auxílio, apoio, integração, sugestão em sua atuação junto 
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aos professores e alunos. Nas falas a seguir estão expressas algumas dessas 

idéias: 

 
OPC A maior dificuldade seria a falta de conhecimento dos 
professores e a falta de capacitação deles, de forma que 
necessitam do OT. Ela auxilia professores e a equipe diretiva, 
com power point, programas etc. 
PEB-13: Auxiliar as crianças no desenvolvimento da 
informática, para uma verdadeira inclusão. 
PEC-2: Auxiliar e orientar o trabalho pedagógico no laboratório 
de informática.  
PEC-23: Ajudar o professor com os alunos sugerindo 
atividades.  
PEA-5: Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades 
que contem com instrumentos tecnológicos.  
PEA-8:Trabalhar em conjunto com outras disciplinas.  
PEA-10: Dar assistência ao professor, promover encontros, 
novidades e como utilizar técnicas.  
PEA-13: Prestar esclarecimento aos professores que queiram 
usar as mídias em suas salas.  
DEB Manutenção (quando consegue). Desenvolver um 
trabalho direto com os OPs para organizar a prática 
pedagógica do professor. 
OPB O OT é uma parceria a mais, facilitador a mais na unidade 
escolar. Oferece informações que coleta da internet aos 
professores. Precisava atender a todos os professores, mas 
nem todos participam porque tem medo. 
OPB O OT deve ter boa relação com todos.  

 

Assim o OT deve possibilitar ao docente “construir conhecimento sobre os 

aspectos computacionais, compreender as perspectivas educacionais [...]” 

(VALENTE, 2005b, p. 30). Conforme citado em documento do STE, a ação 

mediadora do OT tem por objetivo: “Orientar, capacitar e mediar a utilização de 

objetos de aprendizagem nas práticas de professores e Orientadores Pedagógicos 

OP.”  

O uso técnico e instrucionista devem ser superados, pois estão baseados no 

paradigma de transmissão do conhecimento. As TIC “[...] deverão ser utilizadas para 

valorizar a auto-aprendizagem, incentivar a formação permanente [...], o debate, a 

discussão, o diálogo [...]” (MASETTO, 2003, p. 153-154). Porém nas vozes a seguir 

percebemos que para alguns docentes o foco técnico prevalece sobre o pedagógico 

quanto às atribuições do OT:    

 
PEB-8: Acrescentar mais esta ferramenta tecnológica ao aluno. 
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PEB-12: Orientar os alunos para melhor utilizar o computador 
nos horários que eles tem aula.  
PEC-5: Não conheço o OT da unidade escolar; mas acho que 
ele deveria orientar os educandos durante o período em que 
estejam na sala de informática.  

 

Papert (2008, p. 64) afirma que as novas TIC apresentam em si um forte 

potencial tanto para fortalecer quanto para subverter uma aprendizagem tecnicizada, 

cabendo ao professor um papel fundamental, pois é ele que usa as tecnologias. “[...] 

a educação escolar [...] tende constantemente a reduzir a aprendizagem a uma série 

de atos técnicos, [...] tenta fazer do professor um técnico [...] entretanto, na maioria 

dos casos um senso de identidade resiste” (ibidem, p.64) 

 
Meu argumento paradoxal é que a tecnologia pode apoiar uma 
mega mudança na educação tão ampla quanto a que vivemos 
na medicina, porém em um processo diretamente oposto ao 
que conduziu a medicina moderna. A medicina mudou 
tornando-se cada vez mais técnica em sua natureza; na 
educação, a mudança virá pela utilização de meios técnicos 
para eliminar a natureza técnica da aprendizagem na escola. 
(PAPERT, 2008, p. 64)  

  

Nas falas a seguir os entrevistados limitam-se a identificar as funções ou 

atribuições do OT meramente ligadas ao funcionamento e uso técnico do LIED ou 

dos computadores.  

Uma perspectiva instrucionista do uso da Informática Aplicada à Educação 

está muito mais ligada às concepções educacionais nas quais as propostas 

pedagógicas estão pautadas do que o quanto de conhecimento técnico acumulado 

os professores têm para uso das ferramentas computacionais. São estas 

perspectivas que distorcem o foco que se dá as atribuições e funções do OT 

reduzindo-o a um mero instrutor técnico do LIED. 

 
PEB-6: Apresentar atividades mais integradas e menos jogos.  
PEB-9: Crescente aumento de Informações aos alunos e 
professores.  
PEC-9: Auxiliar o uso das ferramentas e instrumentos 
tecnológicos.  
PEC-17: Ser responsável pela sala de informática e pela 
orientação dos monitores.  
PEA-1: Auxiliar e orientar o professor a utilizar com clareza o 
LIED.  



74 

 

 

 

PEA-2: Orientar a todos os professores e alunos em toda a 
parte tecnológica.  
PEA-3: Acho que ele deve nos passar e instalar novos 
programas e nos ensinar a utilização dos mesmos.  
PEB-11: Ligar e desligar os computadores, mantê-los em 
funcionamento.  
PEA-9: Orientar e dar manutenção tecnológica 
PEA-16: Manter a funcionalidade das máquinas e instruir 
alunos e professores no uso das mesmas. 
PEA-18: Manter o computador organizado. Auxiliar o professor 
quando estiver fazendo uso com a turma.  

 

Quanto a estas posturas, Papert (ibidem) nos faz refletir sobre o conceito de 

“alfabetização tecnológica” que na escola tem como definição um conhecimento 

prático e mínimo sobre computadores e afirma que “alguém em nossa cultura com 

um nível tão mínimo de conhecimento em leitura, escrita e literatura seria chamado 

de analfabeto.” (PAPERT, 2008, p. 61) propõe então que o conceito de alfabetização 

em computação esteja mais ligado ao termo pedagógico letramento, “deveria referir-

se aos tipos de conhecimento que derivam de uma cultura de computação”.  

Os entrevistados deixaram claro também que percebem algumas atribuições 

ligadas à formação de professores, seja por necessidade profissional, seja pela 

prática dos OTs no desenvolvimento de suas funções. 

 
SME - Não vejo como essencial mas como temporário. Já que 
atualmente ele seria necessário na formação do professor em 
serviço. 
OPA Dinamizar e orientar os professores para que estes 
possam fazer uma aula mais dinâmica. 
OTC Orientando os professores e ajudando no que eles 
precisam. Desenvolvendo com eles projetos. 
OTA Organizando os equipamentos do LIED. Indicando aos 
professores os programas disponíveis. 
OPA Poderia capacitar os professores. 
OPC Ensinando a mexer nos programas, mostrar ao 
professor como fazer. Tem muita coisa para fazer, mas só se 
tiver alguém para ajudar e mostrar. 
OTB Responsabilidade pelos equipamentos, ser o elo de 
ligação entre o STE e a escola, orientar os professores. 
Procurar orientar, Transmitir as orientações do STE para a 
escola. 

 

Almeida (2005b) afirma que o educador só compreende o que, como por que 

e para que implementa o computador na sua prática pedagógica quando supera 

dificuldades compartilhando as conquistas e fracassos, refletindo na e sobre a 
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própria ação. Para tanto “Cabe aos formadores de educadores proporcionarem 

estas vivências; acompanhar a atuação do educador em formação com outros 

aprendizes.” (ibidem, p. 44)   

 

3.3.2.2 Tempo disponível 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho e das falas dos entrevistados 

evidenciou-se a importância do OT enquanto figura mediadora e articuladora das 

TIC no espaço escolar. Adiante, as falas descrevem que o tempo que a Secretaria 

Municipal de Educação disponibiliza para que o OT esteja presente desenvolvendo 

suas atividades é insuficiente para que suas funções sejam cumpridas a contento da 

escola.  

 
DEA O OT da nossa escola especificamente está se 
redescobrindo na sua função educacional em função deste 
trabalho, porém deveria ser em tempo integral. 
OTC o maior problema é o tempo do OT, da mesma forma que 
a escola tem um OP deve ter um OT, alguém que oriente e 
apresente as novidades tecnológicas.   
OTA Um dos problemas que encontro é a falta de tempo que 
tenho disponibilizado na escola.  
DEC As dificuldades que percebo são: OT capacitado e pouco 
tempo dele, SO LINUX. 
DEB Tempo reduzido para dar atendimento aos professores e 
alunos. 
DEC O tempo é muito pouco e o OT não tem um perfil de muita 
ação. 
DEB Deveria ter uma carga horária maior para participar das 
reuniões de planejamento. 
DEC Deveria deixar aberto o LIED e propor ações como era no 
ano passado e como a aux. De direção à tarde faz. 
PEA-15: A dificuldade que tenho é o desencontro de horários 
com o OT. 
PEC-8: Nem sempre o OT pode estar presente. 

 

Corroborando com a fala dos entrevistados no que tange à necessidade da 

presença do OT como mediador entre a tecnologia e prática pedagógica, Valente 

(1993c, p.35) diz que “A interação aluno-computador precisa ser mediada por um 

profissional [...], tanto do ponto de vista computacional, quanto do pedagógico e do 
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psicológico.” O autor se refere à linguagem de programação Logo16, mas podemos 

ampliar esta afirmação para qualquer ambiente de aprendizagem que tem como 

suporte as novas tecnologias. É nesse contexto que a importância da figura do OT 

emerge.  

 

3.3.2.3 Infra-Estrutura do LIED 

 

A escola necessita do envolvimento de toda comunidade escolar no processo 

de implantação dos Laboratórios de Informática Educativa, principalmente 

professores e alunos, que utilizarão os equipamentos e espaços diretamente. O uso 

pedagógico das novas TIC no espaço escolar demanda um suporte de infra-

estrutura física, técnica e é claro pedagógica como já analisado anteriormente. 

Cysneiros (1999, p. 6) diz que as decisões da organização dos espaços e 

equipamentos na escola normalmente ficam relegadas apenas aos gestores ou 

técnicos, mas “os resultados de decisões boas ou ruins serão vividos todo dia, talvez 

durante anos, nos prédios utilizados por alunos professores e funcionários.” 

Quanto ao aporte técnico os entrevistados apontam em suas falas algumas 

dificuldades de assimilação do sistema operacional livre (no caso LINUX 

Educacional17), a falta de conexão de rede banda larga e acesso a softwares de uso 

pedagógicos. Descrevem também problemas com o tamanho da sala de aula, a 

manutenção e a quantidade de equipamentos. 

 
PEC-9: Diferentes interfaces gráficas (LINUX e WINDOWS) no 
mesmo LIED 
PEC-11: Minha dificuldade é com o programa LINUX 
PEC-12: O LINUX 
PEC-21: A utilização do LINUX 
PEC-8: Utilização do LINUX, nem sempre o OT pode estar 
presente 
PEC-18: LINUX 

                                            
16 linguagem de programação de fácil assimilação, principalmente pelas crianças. Criada em 1980 por 
Seymour Papert, em época que ainda não se usavam os sistemas operacionais que facilitaram e 
massificaram o uso do computador com interfaces gráficas amigáveis, como hoje utilizamos o sistema 
de janelas. 
17 O Linux é um sistema operacional, responsável pela interface homem máquina Linux Educacional 
é uma distribuição Linux desenvolvida pelo Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional 
(CETE) do Ministério da Educação (MEC) com foco a utilização em Laboratórios de Informática 
Educativa (LIED) nas escolas. 
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O Sistema Operacional (SO) Linux utilizado nas unidades escolares onde 

foram realizadas as pesquisas apresentam interface parecidas com o SO Windows, - 

que é amplamente conhecido por todos aqueles que utilizam o computador - porém 

ainda existe uma grande dificuldade daqueles que são leigos em linguagem de 

programação instalarem softwares aos quais estão acostumados a usar, outra 

dificuldade de um usuário do SO Windows é que nem sempre os softwares 

utilizados no Windows são compatíveis com o LINUX. 

Ao tratarmos de uso de computadores no espaço escolar, podemos afirmar 

com certeza que necessitarão de manutenção seja preventiva ou direcionada a 

restaurar os equipamentos danificados. Cysneiros (1999) orienta sobre a 

importância de se utilizar ao máximo os computadores “[...], pois cada hora sem uso 

dos equipamentos representa um pouco de dinheiro sendo desperdiçado e também 

um grupo de alunos deixando de se beneficiar da tecnologia [...] (ibidem, p.7)”. Os 

discursos a seguir apresentam a dificuldade constante que encontram, 

principalmente os gestores do LIED, na manutenção dos equipamentos.  

 
OTB A principal dificuldade que encontro é o SO (Sistema 
Operacional) diferente nas máquinas. Windows e Linux. 
Softwares diferentes, pois nem todas rodam nos sistemas 
diferentes. Máquinas que não funcionam das 17 máquinas só 
12 funcionam. Falta da rede e material, equipamento e 
mobiliário adequado para os cadeirantes. 
OTA O SO Linux que chegou, a falta de tempo que tenho 
disponibilizado na escola e os equipamentos que sempre 
apresentam problemas.  
DEA  Falta manutenção de equipamentos 
DEB Equipamentos obsoletos falta de verba específica 
PEA-10: Problemas com a máquina, seria interessante ter 
sempre por perto um profissional para dar assistência. 

 

Um indicador de dificuldade na utilização dos computadores apresentado na 

fala dos docentes entrevistados é a pouca quantidade de equipamentos comparados 

ao número de alunos por turma. A esse respeito, Papert (2008) questiona o número 

de computadores oferecidos aos alunos nos EUA na década de 1990, comparando 

os benefícios que esta tecnologia lhe proporcionou. 

 
Um milhão de computadores dividido por 50 milhões de 
estudantes dá a cada um deles um qüinquagésimo de 
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computador. Não acredito que os benefícios significativos que 
os computadores trouxeram para mim teria advindo de um 
qüinquagésimo de máquina. (ibidem p.49) 

 

 Observa-se nas escolas pesquisadas que todas têm a mesma quantidade de 

computadores ainda que a média de alunos por turma seja maior em uma escola do 

que em outra. 

 
PEB-7: Poucos computadores comparados com o nº de alunos.  
PEA-3: Poucos computadores por nº de alunos e por as vezes 
não ter internet. 
PEB-6: A quantidade de computadores pequena e a falta de 
atividade em rede. 
PEB-1: Há poucos computadores para o nº de alunos 
PEB-2: Poucos computadores para o nº de alunos e poucos 
programas (atividades) 
PEB-11: Nº de computadores incompatível ao número de 
alunos 
PEC-23: Poucos computadores (as turmas são de 38/40 
alunos), às vezes são 3 alunos por computador. 

 

 A falta de conexão com a internet é apontada pelos professores como uma 

dificuldade para o uso de computadores. 

 
PEC-7: Não ter internet 
PEA-12: A falta da internet 
PEB-12: Falta de internet e os computadores que não estão 
ligados em rede. 
PEC-7: Não ter internet 

 

Porém a internet ou computadores por si só não facilitam a utilização 

pedagógica das novas tecnologias de forma que promova uma modificação nas 

propostas tradicionais de transmissão de conhecimento. Assim como Silva (2005 e 

2006), Valente (1993a) e Papert (2008) afirmam que as novas TIC até reforçam uma 

abordagem educacional instrucionista - a instrução auxiliada por computador.  
 
Internet na escola não é garantia da inserção crítica das 
novas gerações e dos professores na cibercultura. [...] Assim, 
mesmo com a internet na escola, a educação pode continuar a 
ser o que ela sempre foi: distribuição de conteúdos 
empacotados para assimilação e repetição. (SILVA, 2005, p. 
66-67) (grifo nosso) 
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A inquietação quanto à necessidade de uma utilização crítica das TIC pode 

ser ilustrada por Silva (2006, p. 157) quando apresenta a seguinte passagem:  “A 

‘crise da educação’, [...] não pode ser resolvida dentro das salas de aula. Nem 

mesmo se houver um computador e uma conexão com a internet em cada uma 

delas.” 

Sob esta mesma perspectiva, acreditamos que seria difícil estar dispostos em 

um só computador softwares que atendam a todos os professores, em suas 

diferentes disciplinas, das diversas séries e conteúdos específicos ao mesmo tempo 

que possam promover uma utilização crítica dos programas, assim como apontam 

as falas dos docentes: 

 
PEC-10: Problema nos computadores 
(configuração/rede/internet) não aceitação de alguns 
programas. 
PEC-17: A falta de material, software específico da minha 
disciplina. 
PEB-5: São poucos programas que atendam minhas 
necessidades pedagógicas. 
PEC-16: Burocracia, computadores sem ferramentas 
educativas, falta de informação entre OT e professores. 
PEB-4: Falta de atividades pedagógicas para trabalhar com os 
alunos. 
PEC-2: Não encontrar softwares para auxiliar no trabalho do 
dia a dia 
PEC-17: A falta de material, software específico da minha 
disciplina e a falta da internet que só foi resolvida 
recentemente. 

 

Uma utilização crítica dos equipamentos não depende de softwares 

especificamente projetados para o uso escolar, na verdade é a forma como o 

emprega que o torna pedagógico. Algumas ferramentas básicas dos SO utilizados 

como um editor de textos (word, kword), de planilhas (excel, calc), de apresentações 

gráficas (power point, impress), de imagens (paint, paint.net) encontradas em todos 

os computadores disponíveis nas escolas podem ter inúmeras possibilidades de 

utilização pedagógica.  

Andrade (2003, p. 67) afirma que na maioria das vezes falta aos professores 

ciência “[...] das potencialidades da utilização dessas ferramentas na educação e a 

compreensão de como podem ser inter-relacionados os fundamentos tecnológicos 

aos pedagógicos em uma prática educativa inovadora”  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nas últimas décadas tem-se percebido grandes mudanças no domínio social, 

político, econômico e principalmente tecnológico ao passo que mais recentemente 

temos testemunhado um crescimento ascendente do acesso às tecnologias.  

Crianças e jovens imersos no mundo tecnológico divulgam as reais condições 

sociais em que a escola está inserida, e isso não pode ser desconsiderado. 

Diferentemente da maioria dos docentes e dos processos pedagógicos formais, 

grande parte dos alunos estão habituados a ter acesso a informações instantâneas, 

realizar atividades paralelas e pensar hipertextualmente. Sob este prisma podemos 

afirmar que a escola não tem mais como manter-se à parte do contexto social onde 

transitam os alunos.   

Sabendo que o caráter fundamental das tecnologias na sociedade está na 

mediação entre o homem, a natureza e a cultura, percebemos que o uso das TIC na 

prática pedagógica pode diminuir o abismo criado entre a escola e os jovens.  Para 

tanto é necessário que os docentes se envolvam no processo de mudança 

paradigmática que já faz parte da vida de seus alunos.  

Atualmente as TIC impõem as transformações que promovem alterações 

expressivas nos fundamentos da formação de professores, apresentando novos 

desafios e criando novas exigências aos docentes a aos processos educacionais. 

Para atender esta demanda temos assistido o surgimento de uma nova figura nas 

unidades de ensino. São docentes que de forma geral tem a incumbência de mediar 

relações entre tecnologia e prática pedagógica no espaço escolar.  

Considerando os impactos que as novas tecnologias têm trazido nas 

mediações pedagógicas, aos processos educacionais e na formação de professores, 

o presente trabalho estabeleceu como objetivo geral investigar a relevância dos 

Orientadores Tecnológicos na mediação entre tecnologia e prática pedagógica no 

Ensino Fundamental do município de Teresópolis, visto que esta nova figura pode  

representar uma inovação em política pública municipal para implantação das TIC 

no espaço escolar. A investigação foi desenvolvida por meio dos seguintes 

objetivos específicos: a) examinar os principais obstáculos enfrentados pelos OT 

no cumprimento de suas atribuições e funções; b) analisar as principais ações do 
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OT que promovem mediação entre a tecnologia e as práticas pedagógicas. c) 

Identificar como a infra-estrutura dos LIED favorece a ação dos OT.  

A abordagem metodológica qualitativa foi escolhida em virtude da melhor 

adequação aos objetivos estabelecidos. Quanto à coleta de dados elegemos os 

seguintes instrumentos: observação, aplicação de questionários e entrevistas. Para 

a interpretação dos dados coletados foi utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 

2004). 

O primeiro objetivo a) examinar os principais obstáculos enfrentados pelos 

OT no cumprimento de suas atribuições e funções, conduziu a pesquisa na 

observação do escasso uso das novas tecnologias nas unidades escolares. Foram 

identificadas as principais barreiras encontradas pelos OT no desenvolvimento das 

TIC aplicadas à educação: cultura pessoal e profissional ainda incipiente de 

utilização das TIC por parte de professores; precária formação dos docentes para 

uso da informática aplicada a educação, projetos pedagógicos insuficientes ou 

ausentes para a proposição pedagógica e regulamentação do uso dos LIED, apoio 

precário das equipes administrativas e gestoras municipais e principalmente pouco 

tempo disponível. 

A coleta e análise de dados revelaram que o uso da informática nas escolas 

de Teresópolis ainda é incipiente. Segundo dados coletados, 16% dos docentes 

afirmaram nunca ter desenvolvido nenhum tipo de atividade no LIED e 44% 

raramente apresenta proposta pedagógica de uso deste espaço. Contudo, esse 

problema na utilização das tecnologias não pode ser atribuído à falta de acesso e 

dificuldade no uso do computador e internet pelos docentes, já que 75% dos 

entrevistados declaram-se usuários experientes e intermediários e 79% tem acesso 

a internet banda larga em casa. No entanto, o uso cotidiano da internet fica abaixo 

da média regional e até nacional, refletindo a dificuldade de consolidação de uma 

cultura pessoal de uso das tecnologias.  

Podemos então concluir que é necessária uma proposta de política pública de 

fomento do uso das TIC e fortalecimento de uma cultura digital, para que os 

professores sintam-se seguros na utilização do LIED nas unidades escolares. 

Analisando os dados, constatamos que o receio por parte dos docentes na utilização 

deste espaço foi apontado pelos membros das equipes diretivas e segundo as 

proposições dos teóricos que debatem sobre o tema, a formação de professores 
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contextualizada e em serviço para o uso pedagógico das tecnologias ainda é a ação 

mais efetiva no combate à resistência citada pelos participantes.  

Tal capacitação pode ser realizada pelo Orientador Tecnológico, desde que 

tenha suporte e competência pedagógica para tal. Devemos considerar também que 

é necessário que o OT possa contar com tempo disponível e que as equipes 

diretivas devem estar completamente envolvidas em todo processo de formação, 

compartilhando tarefas e propostas pedagógicas.  

Quanto à participação da equipe diretiva, percebemos a ausência de projetos 

pedagógicos que proporcionem a construção de conhecimento e fortalecimento do 

aluno como autor e produtor de saberes, com exceção de práticas isoladas por 

iniciativa própria de alguns docentes. Observamos que os OT não só tinham 

autonomia pedagógica total, como se encontravam isolados do cotidiano escolar, 

recebendo pouco direcionamento das equipes pedagógicas e apenas algumas 

diretrizes da SME. Também não foi identificado nos PPP das respectivas unidades 

escolares o gerenciamento e sistematização dos espaços das mídias e usos 

administrativos e pedagógicos do LIED, que puderam ser constatadas nas falas dos 

professores com relação à dificuldade de organização dos horários para o uso do 

LIED.   

Outro obstáculo apresentado ao OT está inserido na disponibilidade de tempo 

que possui em cada unidade escolar para desempenhar tantas funções atribuídas a 

ele. Três horas semanais por turno não possibilitam o desenvolvimento das tarefas 

que desejam exercer. Este tema foi identificado na fala dos próprios OT e 

corroborado pelo fato de que 14% dos entrevistados nunca o encontraram e 44% 

raramente o viram na escola. São dados preocupantes quando pensamos nesta 

figura como um indivíduo com a atribuição de dinamizar as tecnologias no espaço 

escolar.  

Na busca por uma fundamentação teórica, algumas concepções do processo 

comunicacional foram apresentadas a fim de sustentar as questões sobre mediação 

pedagógica, em virtude do tema proposto no segundo objetivo: b) analisar as 

principais ações do OT que promovem mediação entre a tecnologia e as práticas 

pedagógicas.  

De acordo com os autores que deram corpo à análise teórica, para que 

exista mediação é necessária uma comunicação enquanto processo ativo, uma 
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relação dialógica entre conhecimento, informação e sujeitos. Assim o OT deve 

criar um vínculo comunicacional com o docente, promover um comportamento 

incentivador no processamento de informações, estimular o professor a 

abandonar os velhos paradigmas centrados na transmissão do conhecimento, 

propondo o exercício de práticas pedagógicas inovadoras que permita que alunos 

e educadores se tornem autores e produtores de saberes. 

O OT que assume um papel mediador deve apresentar as características 

do Orientador/mediador proposto por Moran (2003) que: informa, ajuda; motiva, 

incentiva, estimula; promove pesquisa e interação, estimula a sinergia e 

linguagens, instiga a produção de informação e conteúdo. 

Os docentes entrevistados demonstraram uma preocupação meramente 

prática nos entraves para utilização das tecnologias, que reflete o uso tecnicista das 

TIC.  Em sua maioria, quando perguntados sobre a maior dificuldade na utilização 

do LIED não apontaram nenhum problema na utilização pedagógica. As questões de 

ordem técnica foram as mais mencionadas, 19% apontam o escasso número de 

computadores, 16% a familiaridade com o SO LINUX, 9% a falta de internet e 

apenas 16% referem-se à capacitação. Os dados e relatos dos docentes 

demonstram que os OT ainda não conseguem exercer a função mediadora 

necessária para atender às atribuições designadas a ele, assim como desenvolver 

as características de um orientador/mediador proposto por Moran (ibidem).  

Os dados tabulados e descritos no parágrafo anterior sugerem uma 

preocupação meramente prática, que reflete o uso tecnicista das TIC no espaço 

escolar fundado numa concepção metodológica pautada na transmissão de 

conhecimento. Os dados mencionados são corroborados pelos discursos dos 

docentes que se sentem confortáveis diante da prática pedagógica tecnicista e 

tentam transpô-la para o LIED e as atividades lá desenvolvidas, de forma que os 

maiores desafios apontados pelos professores em questão são de ordem técnica. 

Pautado nestas informações podemos concluir que o uso e freqüência 

precários do LIED pelos docentes também ocorrem pela dificuldade que os 

professores encontram em transpor as propostas pedagógicas lineares de 

transmissão de conhecimento para o uso das TIC.  

De fato as tecnologias são instrumentos que devem ser dominados, no 

entanto, além do conhecimento técnico faz-se necessária uma associação entre as 
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TIC e a prática pedagógica. É nesse espaço que a figura do OT se faz fundamental, 

já que pode promover mediação pedagógica no uso das tecnologias.    

Durante a pesquisa percebemos que os OT na maior parte do tempo ainda 

não conseguem desempenhar o papel de mediador, por dois motivos 

fundamentais; primeiro pelo pouquíssimo tempo disponível, para exercer esta 

função, e principalmente pela falta de formação dos próprios OT, visto que 

segundo a SME por meio do STE, 80% dos orientadores tecnológicos da rede 

municipal não possuem formação em Informática Aplicada à Educação.  

 Não obstante a falta de formação específica dos OT, a necessidade de uma 

figura que dinamize a utilização pedagógica das TIC ao mesmo tempo em que 

prepare os docentes numa concepção de construção de conhecimento se faz 

necessária e sentida por autores que tratam da formação de professores e mediação 

pedagógica, assim como pelos próprios docentes entrevistados.  

Quando perguntados sobre as funções e atribuições do OT o conflito que 

passam por reconhecerem a necessidade de alguém que faça a mediação entre 

tecnologia e prática pedagógica fica expresso na tabulação das respostas, quando 

38% afirmam que os OT devem orientar alunos e professores, 16% acreditam que 

têm o compromisso de auxiliar somente ao professor, e outros 16% respondem que 

devem orientar no uso dos softwares.  

No último objetivo: c) identificar como a infra-estrutura dos LIED favorece a 

ação dos OT, percebemos por meio de observação que a infra-estrutura é 

precária, confirmando os destaques apontados por Cysneiros (1999 e 2000).  

São obstáculos também indicados pelos entrevistados: diferentes SO no 

mesmo LIED, necessidade de softwares específicos, manutenção dos 

equipamentos, número reduzido de computadores, a falta de conexão banda 

larga. Alguns não mencionados e percebidos durante a pesquisa estão na falta de 

propostas claras para o uso do LIED e desenvolvimento de ações pedagógicas, 

assim como mobiliário e estrutura arquitetônica inadequada. 

Os LIED das escolas pesquisadas tem em média quinze máquinas e dentre 

elas algumas em manutenção, ocasionando a necessidade de utilização de três 

alunos por computador, criando assim mais um empecilho para o uso daqueles 

docentes que já demonstram receio num LIED adequado.  
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Dentre os obstáculos apresentados, destacamos os diferentes SO nos 

LIED, já que 19% dos entrevistados indicaram este elemento como aquele que 

traz maior dificuldade na utilização do LIED. Muitos docentes estão acostumados 

com as interfaces do SO Windows, considerando que nem todos possuem uma 

fluência no uso destes equipamentos. No entanto, o problema é sentido ainda 

mais pelos OT que descobrem problemas técnicos na formação da rede local e 

instalação de alguns softwares.  

Em se tratando da estrutura arquitetônica, as salas das escolas A e B foram 

espaços adaptados, muito pequenos que não comportam as turmas, além dos 

mobiliários também apresentarem adaptações, como carteiras escolares e de 

refeitório, não contemplando a acessibilidade e a realização de tarefas paralelas 

dentro do LIED. 

Ainda tratando deste objetivo, percebemos que o principal obstáculo está na 

infra-estrutura pedagógica e administrativa que devem estar contempladas, 

registradas e sistematizadas no documento oficial da escola que é o PPP. Este sim, 

poderia sustentar as ações que promoverão as mudanças necessárias para que o 

uso das TIC produzam mudanças nas práticas educativas tradicionais. 

Enfim, apesar dos professores não atribuírem um enfoque maior na ausência 

do OT, 38% dos docentes dizem que este profissional deve orientar alunos e 

professores, 16% orientar no uso de software e outros 16% apontam que deve 

auxiliar o professor. Orientar e auxiliar são atribuições que estão intrínsecas no 

processo de mediação escolar, o que nos leva a perceber que os entrevistados 

esperam que o OT seja um mediador entre tecnologia e a prática pedagógica, mas 

que ainda não percebem esta função sendo executada.  

Diante do exposto, percebemos que os OT ainda estão longe de promoverem 

mediação entre tecnologia e prática pedagógica nos LIED ou em outros espaços 

escolares, mas existe essa lacuna que é percebida pelos docentes e é necessário 

preenchê-la por meio de formação específica, estímulo a práticas inovadoras, 

disponibilização em tempo adequado para desenvolvimento das funções a ele 

determinadas e oferecimento de infra-estrutura apropriada. 

A formação continuada em Informática na Educação pode levar os docentes a 

entenderem como se ensina e como aprendem as crianças e jovens de hoje em dia. 

Assim os desafios em alcançar as mudanças não estão diretamente ligado ao 
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domínio das tecnologias digitais e sim numa educação centrada no aluno, que 

priorize as mediações ao invés da transmissão de conhecimento no espaço escolar.  
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APÊNDICE B 

 

Entrevista ao Orientador Tecnológico  

 

 Atualmente quais funções ou atribuições você desenvolve na escola e no 

LIED como orientador tecnológico? 

 

 Para você como deve ser a Informática na Educação? 

 

 Para você como o professor deveria utilizar o LIED?    

 

 Qual a principal dificuldade você enfrenta para desenvolver seu trabalho no 

LIED? 

 

 Qual relação entre as suas atividades e as dos professores? 

 

 Qual seu papel como mediador entre tecnologia e prática pedagógica? 
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APÊNDICE C 

 

Entrevista aos Professores  

 

 Atualmente quais suas principais ações no uso do LIED? 

 

 Para você como deve ser o trabalho de Informática na Educação? 

 

 Qual a principal dificuldade você enfrenta para desenvolver seu trabalho no 

LIED? 

 

 Para você como o professor deveria utilizar o LIED? 

 

 Para você como deve ser o trabalho do professor no LIED? 

 

 Qual a contribuição do OT para sua prática pedagógica?    
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APÊNDICE D 

 

Entrevista aos Diretores  

 

 

 Qual é a participação da direção escolar no LIED? 

 

 Qual a maior dificuldade que a Informática Educativa enfrenta na sua escola?  

 

 Qual sua opinião sobre o trabalho do Orientador Tecnológico na sua escola? 

 

 Quais são as funções e atribuições do OT na sua escola? 

 

 Para você como o OT poderia contribuir para a prática do professor na 

utilização das tecnologias digitais? 

 

 Para você como o professor deveria utilizar o LIED?    
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APÊNDICE E 

 

Entrevista aos Orientadores Pedagógicos 

 

 

 Como você orienta o Professor no trabalho com o LIED? 

 

 Quais as dificuldades que você enfrenta na orientação dos professores na 

utilização das tecnologias digitais?  

 

 Que atividades o orientador pedagógico desenvolve em conjunto com o OT? 

 

 Quais são as funções e atribuições do OT na sua escola? 

 

 Para você como o OT poderia contribuir para a prática do professor na 

utilização das tecnologias digitais? 

  



99 

 

 

 

APÊNDICE F 

 
 

Entrevista ao Chefe do Setor de Tecnologias Educacionais    

 

 Qual o critério de seleção dos Orientadores Tecnológicos? 

 

 Quais funções o STE atribui aos OTs? 

 

 Em sua opinião os OTs conseguem cumprir as funções atribuídas a eles? 

 

 Qual a maior dificuldade que a Informática Educativa enfrenta no município?  

 

 Que mudanças nas práticas pedagógicas o setor de tecnologias educacionais 

tem observado com o trabalho do orientador tecnológico? 

 

 Quais as principais ações do Setor de Tecnologias foram propostas ou 

implantadas no sentido auxiliar o OT a fomentar a mediação entre tecnologia e 

prática pedagógica? 
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ANEXO A 

 

 

FUNÇÕES DO ORIENTADOR TECNOLÓGIO 

 
Orientador Tecnológico é o professor da rede municipal de educação de 

Teresópolis solicitado pelo Setor de Tecnologias Educacionais da SME 
responsável pelo funcionamento do LIED, que tem como atribuições: 

 
1. Executar ações que mobilizem a utilização interativa do LIED por professores, 
alunos, bem como todos agentes envolvidos nas unidades escolares, com vistas a 
aprendizagem e produção de saberes por meio de trocas construtivas. 
2. Articular com a equipe diretiva ações pedagógicas e administrativas que 
favoreçam a criação de uma cultura tecnológica no ambiente escolar e promovam 
aprendizagem colaborativa. 
3. Identificar na unidade escolar os fatores que impedem  que o LIED seja 
incluído nas práticas pedagógicas cotidianas, a fim de desenvolver medidas que 
promovam a internalização da cultura tecnológica. 
4. Adaptar as orientações de funcionamento do LIED indicadas pelo STE, às 
necessidades da unidade escolar a que está vinculado. 
5. Assumir uma postura de produção colaborativa entre professores e OPs.  
6. Orientar, capacitar e mediar a utilização de objetos de aprendizagem nas 
práticas de professores e OPs.  
7. Selecionar material e objetos de aprendizagem que atendam ao interesse 
daqueles envolvidos no processo educacional da unidade escolar. 
8. Participar de reuniões e capacitações promovidas pelo STE. 
9. Elaborar relatório de desenvolvimento de atividades na unidade escolar, bem 
como encaminhar material comprobatório ao STE. 
10. Realizar processo de seleção de monitores sempre que necessário. 
11. Orientar os monitores no desenvolvimento de suas atividades. 
12. Promover momentos de capacitação dos monitores. 
13. Promover capacitação formal e informal com vistas à alfabetização tecnológica 
do professor e demais integrantes da equipe da unidade escolar. 
14. Agenciar momentos ordinários com professores e equipe diretiva para 
apresentação de novos objetos de aprendizagem, com vistas a ampliação do 
reconhecimento de um maior número de softwares educativos. 
15. Revisar os equipamentos regularmente comunicando ao STE quaisquer 
irregularidades. 
16. Manter no LIED um livro de registro de ocorrências. 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS 
Secretaria Municipal de Educação 
Setor de Tecnologias Educacionais 
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USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET COM 

QUE 
FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO OT 

NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 

ATIVIDADES NO 
LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA UTILIZAÇÃO 
DO LIED? 

1º 

              

1971 a 
1975 experiente todo dia Orientar alunos e professores NUNCA RARAMENTE 

Poucos 
computadores 

  iniciante 
 2 a 3 vezes por 

semana Orientar alunos e professores NUNCA RARAMENTE 
Poucos 

computadores 

  iniciante nunca Orientar alunos e professores RARAMENTE 
1 A 2 VEZES POR 

MÊS Capacitação 

  experiente 
 2 a 3 vezes por 

semana Orientar alunos e professores RARAMENTE RARAMENTE Capacitação 

  intermediário 
 2 a 3 vezes por 

semana 
Auxiliar o professor; Orientar alunos 

e professores RARAMENTE 
1 A 2 VEZES POR 

MÊS 
Familiaridade 

com o S.O. Linux 

2º 

              

1966 a 
1970 iniciante nunca Orientar alunos e professores   

1 VEZ POR 
SEMANA Não respondeu 

1976 a 
1980 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores RARAMENTE 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 

1950 a 
1960 iniciante nunca 

Orientar alunos e professores; 
Sugerir atividades RARAMENTE RARAMENTE 

Ausência do OT; 
Capacitação; 

Tempo disponível 

1966 a 
1970 experiente 1 vez por semana Orientar alunos e professores RARAMENTE 

1 VEZ POR 
SEMANA 

 
Não tem 

dificuldade 
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OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

3º 

              

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

1 VEZ POR 
SEMANA 

Falta de Internet; 
Falta de rede 

1976 a 
1980 iniciante todo dia 

Auxiliar o professor; Orientar alunos 
e professores RARAMENTE 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS Capacitação 

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar no uso de softwares 

1 VEZ POR 
SEMANA 

1 VEZ POR 
SEMANA 

Falta de rede; 
Poucos 

computadores 

  intermediário 
 2 a 3 vezes por 

semana 
Auxiliar o professor; Orientar alunos 

e professores RARAMENTE 
1 A 2 VEZES POR 

MÊS 
Familiaridade 

com o S.O. Linux 

4º 

              

  intermediário todo dia Manter funcionamento do LIED RARAMENTE RARAMENTE 
Poucos 

computadores 

  intermediário raramente 
Oferecer + informação aos 

professores e alunos 
1 VEZ POR 
SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Poucos 
computadores 

  intermediário 
 2 a 3 vezes por 

semana 
Oferecer + informação aos 

professores e alunos 
1 VEZ POR 
SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Poucos 
computadores 
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FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

5º 

              

1971 a 
1975 intermediário todo dia Orientar no uso de softwares 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

1 VEZ POR 
SEMANA Capacitação 

1971 a 
1975 intermediário todo dia Orientar alunos e professores 

1 VEZ POR 
SEMANA 

1 VEZ POR 
SEMANA Capacitação 

1950 a 
1960 iniciante raramente 

Oferecer + informação aos 
professores e alunos 

1 VEZ POR 
SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Capacitação; 
Poucos 

computadores 

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana 

Oferecer + informação aos 
professores e alunos 

1 VEZ POR 
SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Capacitação; 
Poucos 

computadores 
              

ci
ên

ci
as

 

              

1961 a 
1965 intermediário todo dia 

Auxiliar o professor; Orientar alunos 
e professores RARAMENTE RARAMENTE Falta de Internet 

1971 a 
1975 intermediário todo dia 

Estimular o professor; Manter 
funcionamento do LIED; Orientar no 

uso de softwares RARAMENTE RARAMENTE Falta de Internet 

1961 a 
1965 intermediário todo dia Auxiliar o professor RARAMENTE NUNCA Burocracia 
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VOCÊ É UM 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET 
COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

Ed
 F

ís
 

              

1981 a 
1985 intermediário todo dia Orientar alunos e professores NUNCA NUNCA 

Não tem 
dificuldade 

1981 a 
1985 experiente todo dia Orientar alunos e professores NUNCA NUNCA 

Não tem 
dificuldade 

1950 a 
1960 experiente todo dia Não respondeu NUNCA NUNCA Falta de Internet 

Ge
og

ra
fia

 

              

1966 a 
1970 intermediário todo dia Orientar alunos e professores RARAMENTE RARAMENTE Tempo disponível 

1971 a 
1975 iniciante todo dia 

Auxiliar o professor; Orientar alunos 
e professores; Orientar no uso de 

softwares 
1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 
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VOCÊ É UM 
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INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET 
COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

Hi
st

ór
ia

 

              

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana 

Auxiliar o professor; Sugerir 
atividades 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE 

Ausência do OT; 
Familiaridade 

com o S.O. Linux 

1966 a 
1970 intermediário todo dia Orientar no uso de softwares RARAMENTE RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 

1976 a 
1980 intermediário todo dia Auxiliar o professor 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

Poucos 
computadores 

acima d 
1986 intermediário todo dia 

Manter funcionamento do LIED; 
Orientar alunos e professores RARAMENTE RARAMENTE 

Capacitação; 
Tempo disponível 

1966 a 
1970 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana não sei RARAMENTE RARAMENTE Não respondeu 

1971 a 
1975 intermediário todo dia Auxiliar o professor 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 

In
gl

ês
               

1976 a 
1980 intermediário todo dia Não respondeu NUNCA NUNCA Tempo disponível 

1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Auxiliar o professor RARAMENTE RARAMENTE 

Tempo disponível 
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VOCÊ É UM 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET 
COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

M
at

em
át

ic
a 

              

1981 a 
1985 iniciante todo dia Orientar alunos e professores RARAMENTE NUNCA 

Não tem 
dificuldade 

1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE Não respondeu 

1966 a 
1970 iniciante raramente Não respondeu 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE Não respondeu 

1950 a 
1960 inexperiente nunca 

Manter funcionamento do LIED; 
Orientar no uso de softwares RARAMENTE NUNCA Não respondeu 

1961 a 
1965 intermediário 1 vez por semana 

Manter funcionamento do LIED; 
Orientar no uso de softwares 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE Tempo disponível 

1971 a 
1975 iniciante 1 vez por semana Orientar no uso de softwares RARAMENTE RARAMENTE 

Capacitação; 
Poucos 

computadores 

1961 a 
1965 iniciante todo dia Orientar no uso de softwares RARAMENTE RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 

1950 a 
1960 intermediário todo dia Manter funcionamento do LIED 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

1 VEZ POR 
SEMANA 

Não tem 
dificuldade 
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VOCÊ É UM 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET 
COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

Po
rtu

gu
ês

 

1950 a 
1960 inexperiente nunca não sei RARAMENTE RARAMENTE Capacitação 

1961 a 
1965 iniciante 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Poucos 
computadores 

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Auxiliar o professor 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 

1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar no uso de softwares RARAMENTE RARAMENTE Ausência do OT 

1966 a 
1970 intermediário todo dia Orientar alunos e professores RARAMENTE NUNCA Tempo disponível 

1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

O LIED fica 
fechado sem o 
monitor e o OT 

1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana 

Manter funcionamento do LIED; 
Orientar no uso de softwares NUNCA RARAMENTE Ausência do OT 

1976 a 
1980 experiente todo dia 

Orientar no uso de softwares; 
Sugerir atividades 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA NUNCA 

Falta de Internet; 
Poucos 

computadores 

1966 a 
1970 experiente todo dia Orientar alunos e professores 

1 VEZ POR 
SEMANA RARAMENTE 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 
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VOCÊ É UM 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA 

UTILIZA A 
INTERNET 
COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

PARA VOCÊ QUAIS SÃO AS 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO 

OT NA SUA ESCOLA 

COM QUE 
FREQUENCIA 

MANTÉM 
CONTATO COM 
O OT DA SUA 

ESCOLA 

COM QUE 
FREQUÊNCIA 

VOCÊ 
DESENVOLVE 
ATIVIDADES 

NO LIED? 

QUAL A 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ENFRENTADA 

NA 
UTILIZAÇÃO 

DO LIED? 

Po
rt

ug
uê

s 

1961 a 
1965 intermediário 1 vez por semana 

Orientar alunos e professores; 
Sugerir atividades NUNCA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Ausência do OT; 
Poucos 

computadores 
1971 a 
1975 experiente 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores RARAMENTE RARAMENTE 

Falta de Internet; 
Falta de rede 

1971 a 
1975 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Auxiliar o professor 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS RARAMENTE 

Ausência do OT; 
Burocracia 

Religião 
1961 a 
1965 intermediário 

 2 a 3 vezes por 
semana Orientar alunos e professores 

+ DE UMA VEZ 
POR SEMANA 

1 A 2 VEZES POR 
MÊS 

Familiaridade 
com o S.O. Linux 
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